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Deres ref Vår ref Dato 

 14/2073 06.01.15 
 

Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev  

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2014-2015) 
for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og 
departementets styringssignaler for Norsk design- og arkitektursenter for 2015. 
 
Tilskuddsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for Norsk design- og 
arkitektursenter i 2015. Brevet gir også enkelte føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med 
leveranse i 2015, men gir ikke en uttømmende oversikt over stiftelsens oppgaver.  
 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: 
(i 1000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 
930  Norsk design- og arkitektursenter   
 70 Tilskudd   
 Sum  73 900 
 
Det forutsettes at bevilgningen også dekker kostnader knyttet til omstillingen. 
 
Når det gjelder oppdrag eller oppgaver som er inngått med andre parter vil det som 
hovedregel være slik at oppdrag eller avtaler avtalt med og/eller finansiert av andre parter 
også skal omfatte midler til administrasjon av oppdrag/oppgaven. Senteret står allikevel fritt i 
å vurdere om oppdraget støtter opp under senterets mål på en måte som allikevel tilsier at 
senteret utfører oppdrag/oppgaver uten midler til administrasjon. 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8090 Dep Grubbegata 1 22 24 90 90  
0032 Oslo Org.nr.  
postmottak@nfd.dep.no www.nfd.dep.no 912 660 680  
 



2. MÅL OG PRIORITERINGER I 2015   

 
2.1 Mål 
Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og 
arkitektur fra et næringsmessig og et samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme 
kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter 
og tjenester, og stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk 
næringsliv og offentlig sektor. 
 
For å oppnå dette skal Norsk design og arkitektursenter bidra til å: 
 
• Formidle og eksponere verdien av arkitektur og design 
• Spre anvendt kompetanse og drive rådgivning om arkitektur og design 
• Være en drivkraft for FoU og innovasjon innenfor arkitektur og design 
 
Norsk design- og arkitektursenter skal sikre at målene oppnås med effektiv ressursbruk og at 
lover og regler overholdes, jf. paragraf 4 i økonomiregelverket.  
 
2.2 Prioriteringer 2015    
Det offentlige, næringslivet og allmennheten skal oppleve en tydelig organisasjon. Aktiviteter 
og prosjekter i den nye organisasjonen skal utnytte potensialet innenfor arkitektur og design, 
bidra til å etablere nye koblinger mellom arkitektur og design, mellom næringsliv og offentlig 
sektor og mellom fagfeltene og samfunnet.  
 
For at dette skal kunne realiseres er det en forutsetning at Norsk design- og arkitektursenter 
fortsetter sitt påbegynte arbeid for systematisk å etablere seg som organisasjon, herunder å 
gjøre seg ytterligere kjent med de ulike feltene, oppgavene og perspektivene i en ny og samlet 
organisasjon.   
 
Følgende oppgaver skal prioriteres av senteret på denne bakgrunnen. 
  

• Etablere god administrasjon og organisering, herunder delta i videreutviklingen av 
mål- og resultatsstyringssystem i samarbeid med departementet. 

• Etablere seg som en ambisiøs og tydelig organisasjon i offentlighet og hos etablerte og 
nye målgrupper. 

 
Det er under utarbeidelse et nytt mål- og resultatstyringssystem (MRS) som vil tre i kraft 
1.1.2016. Det nye mål- og resultatstyringssystemet utarbeides i nært samarbeid med senteret. 
Det vil bli lagt vekt på at senteret skal ha frihet til å finne de mest hensiktmessige måtene å 
realisere målene på. Parallelt med arbeidet med MRS utarbeider senteret en ny strategi som 
skal følge opp og ivaretasenterets formål.  
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3.  FØRINGER FOR TILSKUDDET I 2015 

 
3.1 Norsk design- og arkitektursenter skal formidle verdien av design og arkitektur 
overfor næringsliv, offentlig sektor og samfunn forøvrig, samt arbeide for internasjonal 
eksponering av norsk design og arkitektur 
 
Under dette målet skal senterets aktiviteter konsentrere seg om følgende delmål og 
departementet vil vektlegge i hvilken grad disse er oppnådd. 
 
3.1.1 Kommunikasjonsvirksomhet  
Norsk design- og arkitektursenter skal gjennom sitt formidlingsarbeid synliggjøre 
betydningen av design som innovasjonsverktøy for økt konkurranseevne i norsk næringsliv, 
og for gode løsninger i offentlig sektor, samt synliggjøre betydningen av arkitektur og 
planlegging for å sikre steds- og byutvikling og mer kvalitetsproduksjon i bygg og anlegg.  
 
Norsk design- og arkitektursenter skal være en pådriver for å vise hvordan design og 
arkitektur kan nyttegjøres for målgruppene. Senteret skal være en brobygger mellom 
fagmiljøene og målgruppene, og bidra til samspillet gjennom å skape arenaer og møteplasser.  
 
 3.1.2 Internasjonal eksponering av norsk arkitektur og design 
Norsk design- og arkitektursenter skal bidra til å styrke norsk design og arkitekturs 
internasjonale muligheter og innhente impulser til det norske miljøet, herunder legge til rette 
for internasjonal nettverksbygging og samarbeid. Senteret skal arbeide for internasjonal 
eksponering både gjennom å legge til rette for internasjonal markedsdeltakelse, og gjennom 
profileringstiltak. 
     
For at norsk næringsliv skal lykkes internasjonalt er eksponering av norsk design og arkitektur 
et sentralt virkemiddel. Departementet vil i 2015 stille midler til disposisjon for 
utenriksstasjonene til gjennomføring av profileringstiltak i utlandet, bla. til prosjekter som 
fremmer norsk design. Det er derfor viktig med en god dialog mellom Norsk design- og 
arkitektursenter, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og 
utenriksstasjonene om relevante internasjonale designprosjekter i 2015. 
 
Senteret skal også, særlig i lys av senterets konkrete avtale om reisestipendordningen med 
Utenriksdepartementet, gjennomføre virksomhet som bidrar til å styrke norsk design og 
arkitekturs internasjonale muligheter, presentere norsk design og arkitektur i utlandet og 
innhente impulser til det norske miljøet. 

 
3.2 Norsk design- og arkitektursenter skal spre anvendt kompetanse og utøve 
rådgivning om bruk av design og arkitektur 

 
Norsk design- og arkitektursenter skal utøve rådgivning og veiledning om bruk av design og 
arkitektur i hele landet. Relevante mottakere for dette arbeidet vil være næringsliv, det 
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offentlige, forsknings- og fagmiljø og øvrige relevante mottakere. Rådgivningen skal ha en 
operativ funksjon ved at den kobler den kompetansen som finnes ved senteret sammen i 
konkrete prosjekter og i løsning av oppgaver for samfunn og næringsliv, hvor rådgivning 
basert på høy arkitektur- og designkompetanse vil skape merverdi.  
 
Departementet vil vektlegge i hvilken grad det er oppnådd resultater for følgende delmål: 
 
3.2.1 Designfaglig rådgivning til næringslivet 
Norsk design- og arkitektursenter skal gjennom designfaglig rådgivning og veiledning spre 
kompetanse om hvordan design kan benyttes i forretningsutvikling og innovasjon.  
Målgruppen for dette arbeidet er bl.a. beslutningstakere i næringslivet og i det offentlige 
virkemiddelapparatet. Senteret skal ha kontakt med relevante utdanningsinstitusjoner.  
 
3.2.2 Innovasjon Norge og designfaglig rådgivning 
Norsk design- og arkitektursenter skal bidra med designfaglig kompetanseoverføring til 
Innovasjon Norges designnettverk. Norsk design- og arkitektursenter skal bl.a. tilby 
rådgivning til et utvalg av Innovasjon Norges kunder som har potensial for å sette ny standard 
for bruk av design innenfor sin kategori eller bransje. Senteret kan også vurdere andre 
aktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge. 
 
3.2.3 Forbildeprosjekter og nettverksdeltakelse i arkitektur- og designfeltet 
Gjennom forbildeprosjekter og deltakelse i nettverk skal Norsk design- og arkitektursenter 
utvikle arkitektur- og designfeltet og formidle arkitektur- og designfagenes muligheter i et 
samfunns- og næringslivsperspektiv. Det skal gis rådgivning og veiledning til norske 
kommuner om hvordan byer og tettsteder kan utvikles med arkitektur av god kvalitet samt 
hvordan arkitektur kan brukes for å møte utfordringer samfunnet står overfor, så som 
urbaniseringsutfordringen og miljøutfordringen. Gjennom sin virksomhet skal senteret vise 
hvordan design kan bidra til kvalitet, nytenkning og tverrfaglig samarbeid for utvikling og 
bærekraft. 
 
 
3.3 Norsk design- og arkitektursenter skal være en drivkraft for FoU og innovasjon 
innenfor design og arkitektur 
Norsk design- og arkitektursenter skal stimulere til vekst- og nyskaping innenfor sine 
oppgavefelt. I 2015 vil departementet vektlegge i hvilken grad det er oppnådd resultater for 
følgende delmål: 
 
3.3.1 Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 
Utviklingsprosjektet Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) videreføres i 2015. 
Programmets formål er å spre kunnskap om hvordan designdrevet innovasjon kan bidra til å 
øke innovasjonsgraden og lønnsomheten i næringslivet. Programmet skal stimulere til bruk av 
designmetodikk i idéfasen i bedriftenes innovasjonsarbeid, ved å gi økt kunnskap om 
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metodikken – og nytten av den – hos den enkelte bedrift og nasjonalt. Programmet skal også 
kunne demonstrere overføringsverdien av designdrevet innovasjon til offentlig sektor. 
I 2015 skal det prioriteres en videreutvikling av utforming av case og metoder for å tilby 
næringslivet ny kunnskap og kompetanse i egnede fora. Arbeid med å skape gode overganger 
fra DIP til programmer/virkemidler i det øvrige virkemiddelapparatet skal videreføres.  
 
Resultatforventninger til DIP 2015: 
  

• Programmet skal bidra både til kompetanseoppbygging for deltakende bedrifter, samt 
til lønnsomme lanseringer som ellers ikke hadde sett dagens lys. 

• Bedriftsprosjektene skal bidra til ny viten om nytteverdi av designdrevet innovasjon, 
og spre kunnskap om prosessmetodikk til øvrig næringsliv med basis i DIP. 

• Programmet skal stimulere til nettverksbygging på tvers av bransjer og tema, og i 
samarbeid mellom bedrifter og design-/FoU-miljøer. 

• Norsk design- og arkitektursenter skal sørge for oppfølging og spredning av ny 
kunnskap og resultater. 

 
Departementet vil i løpet av 2015 evaluere DIP. Departementet forutsetter at Norsk design- og 
arkitektursenter bidrar aktivt i prosessen rundt evalueringen. 
 
 3.3.2 Innovasjon i arkitekturfag og bransje 
Både nasjonalt og internasjonalt er det en stigende etterspørsel etter innovative løsninger som 
svarer på ulike samfunnsutfordringer. Arkitektur som bidrar til nye løsninger kan også utvikle 
seg til å bli et strategisk virkemiddel for å svare på disse utfordringene. Innovasjon innenfor 
arkitekturområdet kan styrke, effektivisere og profilere norsk arkitektfag- og bransje som 
løsningstilbyder, og fremme etterspørsel etter tjenester fra norske arkitekter. Norsk design- og 
arkitektursenter skal i dialog med bransje, fagmiljø og øvrige ressursmiljøer utarbeide en 
kunnskapsstatus av behovet for FoU og innovasjon innenfor arkitektur som kan fremme 
løsninger på ulike samfunnsutfordringer, samt fremme nyskaping og produktivitet. Dette vil 
fungere som innspill i videre oppdrags- og målutforming for hvordan senteret kan bli en 
drivkraft for forskning, utvikling og innovasjon på feltet. 
 
Andre oppdrag i 2015 
Etter kontakt mellom Kulturdepartementet og Norsk design- og arkitektursenter ansees det 
som lite hensiktsmessig å revidere Estetikkveilederen fra 1996. Norsk design- og 
arkitektursenter skal konkretisere momenter for det videre arbeidet som skal erstatte 
Estetikkveilederen fra 1996, og gi et faglig innspill om dette til Kulturdepartementet. 
 

4. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Departementet skal gjennom styringsdialogen være orientert om resultater knyttet til mål og 
resultatkrav gitt i tilskuddsbrevet.  
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Senteret skal i sin rapportering begrunne hvordan og på hvilken måte aktivitetene støtter opp 
under oppnåelsen av målene for senteret, og vurdere grad av måloppnåelse for hvert enkelt 
mål. Norsk design- og arkitektursenter skal informere departementet umiddelbart ved 
vesentlige avvik, herunder både faglige og økonomiske avvik. Samtidig skal Norsk design- og 
arkitektursenter fremme forslag om mulige korrigerende tiltak.  
 
På kontaktmøter og i resultatrapporter skal det også orienteres om eventuelle endringer i 
risikobildet som kan medføre problemer for måloppnåelsen. 
 
Det vil bli avholdt to kontaktmøter i 2015, ett på våren, og ett om høsten. 
 
Kulturdepartementet vil inviteres til å delta i kontaktmøtene og vil videre involveres i arbeid 
med mål- og resultatstyring for senteret.  
 
Rapportering 
Det skal utarbeides en halvårsrapport for Norsk design- og arkitektursenters virksomhet 1. 
halvår 2015 med oversendelsesfrist 15. august 2015 og en årsrapport for 2015 med 
oversendelsesfrist 13. februar 2016. Det forutsettes at det lages en egen rapportering, inkludert 
prosjektregnskap for DIP.  
 
I rapporteringen gjennom året ber vi, i tillegg til en regnskapsrapport, om informasjon om 
eventuelt avvik sett i forhold til budsjett og prognoser for eventuelt forbruk, investeringer og 
inntekter for resten av året.  
 
Årsrapporten skal inneholde en vurdering av utnyttelsen av de økonomiske ressursene som er 
stilt til disposisjon opp mot de aktiviteter og oppgaver som er gjennomført for at målene skal 
oppnås. Departementet vil legge vekt på at det skal vurderes grad av måloppnåelse for hvert 
mål og delmål, samt mest mulig konkret gjøres rede for hvordan valg av aktiviteter og omfang 
av aktiviteter støtter opp om oppnåelse av målene. Årsrapporten skal gjennomgående ha et 
helhetlig perspektiv og informasjonsmengden være tilpasset formålet. Halvårsrapporten skal 
gi status for gjennomførte aktiviteter, status for virksomhetens økonomiske resultat og et 
estimat på utviklingen resten av året. 
 
Siktemålet med rapporteringen er å få informasjon om de offentlige midlene brukes som 
tiltenkt, om de har en utløsende effekt på økt bruk av design i bedriftene og hvilken nytte 
Norsk design- og arkitektursenters tjenester har for norsk næringsliv. 
 

5. UTBETALING 

Tilskuddet vil bli overført i terminer per februar, april, juli og oktober. Utbetaling for siste 
termin avhenger av at departementet innen 15. august 2015 mottar halvårsrapport. 
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Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 
til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak. 
 
Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 
med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 
 
Dersom Norsk design- og arkitektursenter gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke 
benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller 
delvis tilbakebetalt. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Arne Benjaminsen (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Bent F. Sunde 
 Avdelingsdirektør 
Kopi:  
Kulturdepartementet 
Riksrevisjonen 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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