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Statsbudsjettet 2012 – Utvalget for statens stipend og garantiinntekter  

Brevet er disponert i følgende tre deler: 

-    Del I   Tildeling av budsjettrammer 
-    Del II  Mål, utfordringer og satsingsområder 
-    Del III Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering. 

Det vises til følgende dokumenter som er sendt som vedlegg til tildelingsbrevet for 
Norsk kulturråd for 2012: 
- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2012 
- Vedlegg 2: Krav til årsrapporten for 2012 
- Vedlegg 3: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 

som får tildelt statstilskudd fra Kulturdepartementet i 2012. 
 

DEL I   TILDELING AV BUDSJETTRAMMER 

1. BUDSJETTRAMMER FOR 2012 

1.1 Vedtatte budsjettrammer for 2012 

Stortinget vedtok 15. desember 2011 Kulturdepartementets budsjett for 2012.  

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Utvalget for 
statens stipend og garantiinntekter for budsjettåret 2012:  
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Utgifter 
 
Kap. 321 Kunstnerformål,  
Post 01 Driftsutgifter:          14 801 000 

Kap. 321 Kunstnerformål,  
Post 72  Stipend basert på gjennomført kunstutdanning,    
                overslagsbevilgning        16 335 000 
Post 73 Kunstnerstipend– arbeidsstipend, kan overføres          101 307 108 
Post 73 Kunstnerstipend – diversestipend, kan overføres    14 607 000 
Post 73 Fire nordiske forfattere, kan overføres             80 000 
Post 73 Æresstipend og æreslønn, kan overføres                  656 400 
Post 73 Stipend for eldre fortjente kunstnere, kan overføres           5 620 000 
Post 73 Vederlag stipendkomiteene, kan overføres       1 763 948 
Post 74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning    108 986 000 
 
Midler til lønns- og driftsutgifter for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter er 
inkludert i bevilgningen til Norsk kulturråd, jf omtale i tildelingsbrev til Norsk kulturråd 
2012. 
 

1.1 Spesielle forutsetninger for disponeringen av den tildelte budsjettrammen  

Bevilgningen omfatter statsstipend, stipend basert på gjennomført kunstutdanning, 
stipend og garantiinntekter til kunstnere og vederlag til stipendkomiteene. 

Kap. 321 Kunstnerformål, post 72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning 

Bevilgningen under posten går til stipend basert på gjennomført kunstutdanning. 
Stipendet tildeles alle studenter som er berettiget til studiefinansiering fra Statens 
lånekasse for utdanning og som uteksamineres fra de utdanningsinstitusjonene som 
omfattes av forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Sekretariatet 
for Statens kunstnerstipend administrerer ordningen. Stipendtildelingen baseres på 
innsendte opplysninger fra de aktuelle utdanningsinstitusjonene og fra Statens 
lånekasse for utdanning. Stipend tildeles av Utvalget for statens stipend og 
garantiinntekter, jf. forskrift for ordningen. 
 

 Kap. 321 Kunstnerformål, post 73 Kunstnerstipend m.m. 

Bevilgningen under denne posten går til arbeidsstipend, arbeidsstipend for 
yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend, æresstipend/-lønn, stipend for eldre 
fortjente kunstnere samt fire stipend til nordiske forfattere. Fordeling mellom 
kunstnergruppene fastsettes av departementet etter forslag fra Utvalget for statens 
stipend og garantiinntekter. Stipendkomiteene innstiller antall stipend og stipendbeløp 
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innenfor de rammene som er gitt og de maksimumsbeløpene som departementet har 
fastsatt for diversestipend. 
 
266 ordinære arbeidsstipend og 167 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 
videreføres fra 2011. I tillegg opprettes 20 nye arbeidsstipend, slik at det blir 286 
ordinære arbeidsstipend fra og med 2012. Arbeidsstipendets størrelse økes fra kr 
190 000 til kr 196 000. 
 
Ærespris, æreslønn og fire stipend til nordiske forfattere forvaltes av Norsk kulturråds 
administrasjon ved sekretariatet for Statens kunstnerstipend etter instruks fra 
departementet. Det samme gjelder vederlag til stipendkomiteene. 

Kap. 321 Kunstnerformål, post 74 Garantiinntekter 

 
Gjennom garantiinntektsordningen gis kunstnere tilsagn om inntekt fram til 
pensjonsalder under forutsetning av at kunstneren opprettolder sin kunstneriske 
aktivitet. Fordeling mellom kunstnergruppene fastsettes av departementet etter forslag 
fra Utvalget for statens stipend og garantiinntekter. Maksimal garantiinntekt tilsvarer 
lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ og utbetales til dem som ikke har egeninntekt som 
overstiger fribeløpet. For kunstnere som har hatt høyere egeninntekt, reduseres 
utbetalingen av garantiinntekten med 65 pst. av den del av egeninntekten som 
overstiger fribeløpet. Antall garantiinntekter reduseres med 10 i 2012. Det vil bli 
videreført garantiinntekt til 489 kunstnere.  
 
  

DEL II  MÅL, UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER  

Kunst og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle. På tross av stor økning i 
aktiviteten på kulturfeltet er det fortsatt store forskjeller når det gjelder bruken av 
kulturtilbud.  Virksomhetene må også være seg bevisst og tilstrebe både kvalitet og 
kunstnerisk bredde. 
 

1.     HOVEDMÅL 

Departementet legger følgende til grunn for bevilgningen i 2012:  

1. Legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et 
mangfoldig og nyskapende kunstliv 

2. RAPPORTERING OM MÅLOPPNÅELSE 

 



Side 4 

Årsrapporten for 2012 skal settes opp i henhold til de ulike kunstnergruppene for 2012. 
Det vises til Prop. 1 S 2011-2012, tabell 8.5 Fordeling av stipend- og garantiinntekter i 
2009 og 2010.  
 
Det skal gis en kort redegjørelse for måloppnåelsen mht. hovedmål og delmål. I tillegg 
skal det i rapporten angis andel av samlet støtte rettet mot barn og unge og andel av 
støtte som er rettet mot å fremme kulturelt mangfold.  
 
DEL III ØKONOMIFORVALTNING OG RAPPORTERING 
 

1. ØKONOMIFORVALTNING 
 

Virksomhetenes økonomiforvaltning skal følge økonomiregelverket for staten 
(Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten), 
fastsatt 12. desember med senere endringer. 
 
Da sekretariatet for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter er lagt til Norsk 
kulturråd, vises det til nærmere omtale av disse spørsmål i departementets 
tildelingsbrev for 2012 til Norsk kulturråd.  
 

2. ÅRSRAPPORT FOR 2012 
 

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert 
budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om 
økonomistyring i staten. 
 
Årsrapporten for 2012 utarbeides som eget dokument og sendes Kulturdepartementet 
innen medio februar 2013.  
 
Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Årsrapporten må 
derfor sendes både på papir og elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no". 
Kravene til årsrapporteringen framgår av Vedlegg 2. 
 
Departementet ber om følgende oversikt, jf. Prop. 1 S (2011-2012), Del III, 10 
Likestilling: Kjønnsprofil i fordelingen av stipend og garantiinntekter som er tildelt for 
2012.  
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Med hilsen 
 
 
Tore Aas-Hanssen.f. 
avdelingsdirektør 
 

Mette Hagen 
seniorrådgiver 



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Kunstavdelingen       Saksbehandler 

Postboks 8030 Dep Akersg. 59 Kristin Solbjør 

22247832 0030 Oslo 

http://www.kud.dep.no/ postmottak@kud.dep.no Sentralbord:  22 24 90 90 Org. nr. 972 417 866   

 

 

 

 

Statens kunstnerstipend 

Postboks 8192 Dep 

0034 OSLO 

  

 

 

      

Deres ref. Vår ref. Dato 

 11/4377 28.06.2012 

 

 

Statsbudsjettet 2012 - endring i tildelt ramme 

 

 

Kulturdepartementet har mottatt oppgave over ubrukte beløp i 2011 som 

Finansdepartementet har godkjent overført til 2012.  

På denne bakgrunn meddeles følgende endrede budsjettramme for 2012: 

 

 

Kap. 321 

  

 

Post 01 Statsstipendiater 

  

Ramme meddelt i tildelingsbrev av 21.12.2011 kr  14 801 000 

Overføring av ubrukt bevilgning 2011 kr       280 000 

Ny ramme for 2012 

 

kr  15 081 000 

Post 73 Kunstnerstipend 

Ramme bevilget i statsbudsjettet for 2012        

 

kr  

 

124 051 000 

Overføring av ubrukt bevilgning 2011 kr         833 000 

Ny ramme for 2012 kr 124 884 000 
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Rammen som ble meddelt i tildelingsbrevet av 21.12.2011 avviker ved en inkurie fra 

rammen som er bevilget i statsbudsjettet. Som tidligere kommunisert i e-post av 28. 

februar 2012 skal totalbeløpet for diversestipend under post 73 være kr 14 620 000. 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Aas-Hanssen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Kristin Solbjør 

 underdirektør 

 

 

 

 

 

  

KOPI: 

Riksrevisjonen    

Direktoratet for 

økonomistyring, Tromsø 

regionkontor 
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