
Prop. 22 S
(2017–2018)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under 
Kulturdepartementet

Tilråding fra Kulturdepartementet 24. november 2017, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Kulturdepartemen-
tet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 
2017.

2 Endringsforslag

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 21 Forskning og utredning

Overføringsfullmakt til 2018

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke 
utgifter til utredninger. Kulturdepartementet har 
satt i gang et arbeid med en ny stortingsmelding 
om den statlige frivillighetspolitikken. Utrednings-
oppdrag knyttet til arbeidet med frivillighetsmel-
dingen er forskjøvet noe i tid. På denne bakgrunn 
foreslår departementet at posten tilføyes stikk-
ordet «kan overføres» i 2017, jf. forslag til vedtak II.

Post 87 Tilskudd til X Games
Tilskudd i 2017 til X Games 2018 – overføringsfullmakt 
til 2018

Stortinget vedtok i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2017 å bevilge et tilskudd på 

18 mill. kroner til X Games 2018, jf. Innst. 401 S 
(2016–2017). Av innstillingen fremkommer det at 
15 mill. kroner av bevilgningen forutsetter fullfi-
nansiering av arrangementet, det øvrige forutset-
tes gitt som generell driftsstøtte. Det er videre for-
utsatt at det foreligger en tilfredsstillende antido-
pingløsning, godkjent av Antidoping Norge.

Departementet har ennå ikke mottatt endelig 
bekreftelse på at forutsetningene satt av Stortin-
get er møtt for arrangementet i 2018. Departe-
mentet foreslår derfor at bevilgningen i 2017 til-
føyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til ved-
tak II.

Kap. 321 Kunstnerøkonomi

Post 75 Vederlagsordninger

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til 
bibliotekvederlag, visningsvederlag, utstillings-
honorar, filmvederlag samt vederlag for fram-
føring av musikk i gudstjenester og seremonier i 
kirker og trossamfunn. Det forventes at utgiftene 
på posten blir høyere enn opprinnelig budsjettert. 

Kulturdepartementet foreslår at bevilgningen 
på posten økes med 1,1 mill. kroner, mot tilsva-
rende innsparing på kap. 325, post 21, jf. omtale 
nedenfor.
Kap. 321, 323, 325, 326, 329, 334, 342, 3323, 3326, 3329, 3334, 3342
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Kap. 323 Musikk og scenekunst

Post 01 Driftsutgifter

Fra 1. januar 2017 ble det innført en forenklet 
modell for premiebetaling for statlige virksom-
heter. Alle aktuelle virksomheter ble kompensert 
for økte anslåtte utgifter. I premieanslagene var 
det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til Riksteatrets 
skiftende turnévirksomhet. Den reelle premieinn-
betalingen er om lag 0,8 mill. kroner høyere enn 
det som var lagt til grunn for kompensasjonen. 

Departementet foreslår å øke bevilgningen på 
posten med 0,8 mill kroner. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Posten omfatter utgifter til Riksteatrets turnévirk-
somhet. Kulturdepartementet foreslår å øke 
bevilgningen på posten med 7,5 mill. kroner mot 
tilsvarende økning i inntektsbevilgningen på kap. 
3323, post 02, jf. omtale nedenfor.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 21 Forskning, utredning og spesielle 
driftsutgifter, kan overføres

Kulturdepartementet foreslår å redusere bevilg-
ningen med 1,1 mill. kroner mot tilsvarende 
økning på kap. 321, post 75, jf. omtale ovenfor.

Post 75 EUs program for kultur- og audiovisuell 
sektor m.m., kan overføres

Bevilgningen på posten dekker i hovedsak utgifter 
for norsk deltakelse i EUs program for kultur og 
audiovisuell sektor, Kreativt Europa 2014–2020. 
For 2017 vil utgiftene bli lavere enn forventet. 

Kulturdepartementet foreslår å redusere 
bevilgningen på posten med 1 mill. kroner for å 
dekke merutgifter på kap. 326, post 01, jf. omtale 
nedenfor.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og 
bibliotekformål 

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker utgifter for Nasjo-
nalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
og Språkrådet, samt enkelte utgifter i departe-
mentets regi. 

Virksomhetene på posten, særlig Nasjonal-
biblioteket, forventer høyere utgifter i 2017 enn 
opprinnelig budsjettert, hovedsaklig som følge av 

økte inntekter. Departementet foreslår derfor å 
øke bevilgningen på posten med 11 mill. kroner 
mot økning på 10 mill kroner i inntektsbevilgnin-
gen på kap. 3326, post 01, jf. omtale nedenfor, og 
1 mill kroner ved tilsvarende innsparing på kap. 
325, post 75, jf. omtale ovenfor.

Kap. 329 Arkivformål 

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker utgifter for Arkiv-
verket.

Arkivverket forventer høyere utgifter i 2017 
enn opprinnelig budsjettert som følge av økte inn-
tekter. Kulturdepartementet foreslår derfor å øke 
bevilgningen på posten med 4,5 mill. kroner mot 
tilsvarende økning i inntektsbevilgningen på kap. 
3329, post 01, jf. omtale nedenfor.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker utgiftene til Arkiv-
verkets oppdragsvirksomhet. Bevilgningen kan 
bare benyttes i samme omfang som det genereres 
inntekter ved oppdragsvirksomheten. 

Med bakgrunn i at det forventes lavere inntek-
ter enn budsjettert i 2017, foreslår departementet 
å redusere bevilgningen på posten med 
1,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i inn-
tektsbevilgningen på kap. 3329, post 02, jf. omtale 
nedenfor.

Kap. 334 Film- og medieformål 

Post 78 Ymse faste tiltak

Bevilgningen på posten omfatter blant annet kon-
tingenter til internasjonale organisasjoner. Disse 
utbetales i euro og danske kroner. I 2017 blir disse 
utgiftene noe lavere enn forventet som følge av 
endringer i valutakurs. Kulturdepartementet fore-
slår derfor å redusere bevilgningen på posten 
med 850 000 kroner, mot tilsvarende reduksjon av 
inntektsbevilgningen på kap. 3334, post 01, jf. 
omtale nedenfor.

Kap. 342 Nidaros domkirke m.m. 

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker utgifter for 
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR). 

NDR forventer høyere utgifter i 2017 enn opp-
rinnelig budsjettert som følge av økte inntekter. 
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Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten 
med 11 mill. kroner mot tilsvarende økning i inn-
tektsbevilgningen på kap. 3342, post 01 og post 02, 
jf. omtale nedenfor.

Post 60 Rentekompensasjon – Kirkebygg, kan 
overføres

Bevilgningen på posten gjelder rentekompensa-
sjonsordningen for istandsetting av kirkebygg og 
skal dekke renteutgiftene for investeringskostna-
dene som det er gitt tilsagn om kompensasjon for 
i perioden 2005–2017. Ordningen forvaltes av 
Husbanken.

På bakgrunn av årets rente og tilsagn om ren-
tekompensasjon gitt inneværende år, har Husban-
ken beregnet utgiftene i 2017 til å bli lavere enn 
budsjettert. Kulturdepartementet foreslår på 
denne bakgrunn å redusere bevilgningen på pos-
ten med 2 mill. kroner. 

Kap. 3323 Musikk og scenekunst

Post 02 Billett- og salgsinntekter m.m.

Posten gjelder blant annet salg av billetter ved 
Riksteatret. Riksteatret forventer økte billettinn-
tekter som følge av høyere besøkstall enn forven-
tet. 

Kulturdepartementet foreslår at bevilgningen 
på posten økes med 7,5 mill. kroner mot tilsva-
rende økning av bevilgningen under kap. 323, 
post 21.

Kap. 3326 Språk-, litteratur- og 
bibliotekformål 

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder inntekter for Nasjonalbiblioteket, 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Språkrådet. 
Som følge av ekstraordinære salgsinntekter for 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og inntekter for 
Nasjonalbiblioteket ved å forvalte spillemidler på 
bibliotekfeltet, blir inntektene på posten høyere 
enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på 
denne bakgrunn økt med 10 mill. kroner mot tilsva-
rende økning på kap. 326, post 01, jf. omtale over.

Kap. 3329 Arkivformål 

Post 01 Ymse inntekter 

Posten gjelder inntekter for Arkivverket ved ulike 
samarbeidsprosjekter samt salgs- og husleieinn-

tekter. Som følge av økte husleieinntekter og opp-
gjør for arbeid utført for Skattedirektoratet, blir 
inntektene på posten høyere enn budsjettert. 

Departementet foreslår å øke bevilgningen på 
posten med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende 
økning på kap 329, post 01.

Post 02 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder i hovedsak oppdragsinntekter for 
Arkivverket ved drift av interimsorganisasjonen 
Norsk helsearkiv. Oppdragsinntektene forventes 
å bli noe lavere enn budsjettert. 

Kulturdepartementet foreslår å redusere 
bevilgningen på posten med 1,5 mill. kroner mot 
tilsvarende reduksjon på kap 329, post 21.

Kap. 3334 Film- og medieformål 

Post 01 Ymse inntekter

Norsk filminstitutt har inntektskrav knyttet til å 
gjøre filmarven tilgjengelig. Tidligere ble dette 
gjort gjennom salg av dvd, mens dette nå i hoved-
sak gjøres gjennom en strømmetjeneste (filmarki-
vet.no) og den digitale visningsplattformen for 
filmer i bibliotekets innkjøpsordning (filmbib.no). 
Inntektene ved digital distribusjon er vesentlig 
lavere enn ved salg av fysiske eksemplarer. 
Kulturdepartementet viser for øvrig til endring i 
Prop. 1 S for 2018 hvor inntektsbevilgningen er 
redusert som følge av dette.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
redusere bevilgningen på posten med 850 000 
kroner mot tilsvarende innsparing på kap. 334, 
post 78, jf. omtale ovenfor.

Kap. 3342 Nidaros domkirke m.m.

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og billettinntekter 
for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Som 
følge av økte billettpriser og økt publikumstilstrøm-
ning blir inntektene høyere enn budsjettert. 

Departementet foreslår at bevilgningen på 
posten økes med 10 mill. kroner mot tilsvarende 
økning på kap. 342, post 01, jf. omtale over.

Post 02 Leieinntekter m.m

Posten gjelder leieinntekter for Nidaros dom-
kirkes restaureringsarbeider knyttet til Erke-
bispegården. Økt utleieaktivitet innebærer at inn-
tektene forventes å bli høyere enn budsjettert. 
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Kulturdepartementet foreslår å øke bevilgnin-
gen på posten med 1 mill. kroner mot tilsvarende 
økning på kap. 342, post 01, jf. omtale over. 

Andre saker

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom på 
frivillighetsfeltet

På Kulturdepartementets budsjett er det på kap. 
315, post 76 satt av midler til tiltak som bidrar til at 
barn og unge fra inntektsfattige familier kan delta 
i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevn-
aldrende. Bevilgningen på posten utgjør 
10,2 mill. kroner i 2017, jf. Innst. 14 S (2016–2017) 
og Prop. 1 S (2016–2017). 

Midlene benyttes i oppfølgingen av Fritids-
erklæringen. Med Fritidserklæringen har KS, fri-
villigheten og staten gått sammen om en felles 
innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes 
sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet 
til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Bevilgnin-
gen til tiltak mot barnefattigdom er i 2017 i all 
hovedsak kanalisert gjennom nettverket som står 
bak denne erklæringen. Tilskuddene er fordelt på 
tiltak i følgende organisasjoner: 
– KS: kr 2 000 000
– Frivillighet Norge: kr 1 000 000
– Landsrådet for Norges barne- og ungdoms-

organisasjoner: kr 550 000
– Redd Barna: kr 1 690 000
– Landsforeningen Ungdom og Fritid: kr 850 000
– Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og uten-

forskap blant barn og unge, ved Norges KFUK-
KFUM: kr 3 585 000

Fullmakt til å foreta korreksjon i statsregnskapet – 
Kulturdepartementet

Fra 1. januar 2017 ble tidligere statskirkelige virk-
somheter, bl.a. Kirkerådet, bispedømmerådene og 

prestetjenesten, skilt ut fra statsforvaltningen og 
etablert som et eget rettssubjekt, Den norske 
kirke. Åpningsbalansen for det nye rettssubjektet 
ble presentert i Prop. 129 S (2016–2017), jf. 
Innst. 401 S (2016–2017).

I arbeidet med åpningsbalansen har Kulturde-
partementet, i dialog med Kirkerådet, tatt stilling 
til hvilke eiendeler, fordringer og gjeldsposter 
som skal overføres rettssubjektet. Fordringer, 
gjeld, forpliktelser og andre eiendeler som ikke 
overføres til det nye rettssubjektet, skal følges 
opp av overordnet departement. Dette står også i 
sammenheng med at det skal sikres at kontant-
mellomværendet med staten blir gjort opp. Rap-
portert mellomværende med statskassen pr. 31.12 
for de kirkelige virksomhetene ble således over-
ført til Kulturdepartement fra 01.01 for videre opp-
følging. En vesentlig del av mellomværendet 
besto av forskuddsinnbetalinger til ulike kirkelige 
prosjekter. Samlet sett utgjorde dette 7,9 mill. kro-
ner. Totalbeløpet er akkumulert over tid og består 
av en rekke mindre beløp. Forskuddsinnbetalin-
ger som gjelder pågående prosjekter, og som det 
er knyttet utgiftsforpliktelser til, har departemen-
tet utbetalt til det nye kirkelige rettssubjektet. For-
skuddsinnbetalinger som det ikke har vært mulig 
å identifisere utgiftsforpliktelser ved, er ikke utbe-
talt til rettssubjektet. Disse utgjør samlet sett om 
lag 1,6 mill. kroner og inngår derfor nå i Kultur-
departementets mellomværende og utgjør ingen 
reell forpliktelse for Kulturdepartementet eller de 
tidligere statskirkelige forvaltningsorganer. 

Det foreslås på denne bakgrunn at nevnte 
saldo på rundt 1,6 mill. kroner rettes opp ved at 
det gis fullmakt til å korrigere mellomværendet, jf. 
forslag til romertallsvedtak, ved at Kulturdeparte-
mentets mellomværende med statskassen i stats-
regnskapet (konto nr. 703801) blir redusert (debi-
tering) mot økning (kreditering) av konto for for-
skyvning i balansen (konto nr. 980000).
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Kulturdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet 2017 under Kultur-
departementet. 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartemen-
tet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2017 under 
Kulturdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer: 

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

321 Kunstnerøkonomi

75 Vederlagsordninger, forhøyes med .............................................................. 1 100 000

fra kr 186 347 000 til kr 187 447 000

323 Musikk og scenekunst

01 Driftsutgifter, forhøyes med.......................................................................... 800 000

fra kr 93 366 000 til kr 94 166 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med.................................. 7 500 000

fra kr 58 448 000 til kr 65 948 000

325 Allmenne kulturformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
nedsettes med................................................................................................. 1 100 000

fra kr 17 407 000 til kr 16 307 000

75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres,  
nedsettes med................................................................................................. 1 000 000

fra kr 50 200 000 til kr 49 200 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01 Driftsutgifter, forhøyes med.......................................................................... 11 000 000

fra kr 601 295 000 til kr 612 295 000

329 Arkivformål

01 Driftsutgifter, forhøyes med.......................................................................... 4 500 000

fra kr 361 310 000 til kr 365 810 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................ 1 500 000

fra kr 17 955 000 til kr 16 455 000

334 Film- og medieformål

78 Ymse faste tiltak, nedsettes med .................................................................. 850 000

fra kr 22 970 000 til kr 22 120 000
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Inntekter:

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet 
kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilg-
ningen på kap. 315 Frivillighetsformål, post 21 
Forskning og utredning og post 87 Tilskudd til X 
Games.

III

Fullmakt til korreksjon i statsregnskapet 
knyttet til uavklarte dif feranse

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 
2017 kan debitere mellomværendet med stats-
kassen i statsregnskapet og kreditere konto for 
forskyvning i balansen med 1 628 709,28 kroner.

342 Kirkebygg og gravplasser

01 Driftsutgifter, forhøyes med.......................................................................... 11 000 000

fra kr 66 532 000 til kr 77 532 000

60 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med.............. 2 000 000

fra kr 33 708 000 til kr 31 708 000

Kap. Post Formål Kroner

Kap. Post Formål Kroner

3323 Musikk og scenekunst

02 Billett- og salgsinntekter m.m., forhøyes med ............................................ 7 500 000

fra kr 24 149 000 til kr 31 649 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01 Ymse inntekter, forhøyes med ...................................................................... 10 000 000

fra kr 10 154 000 til kr 20 154 000

3329 Arkivformål

01 Ymse inntekter, forhøyes med ...................................................................... 4 500 000

fra kr 6 270 000 til kr 10 770 000

02 Inntekter ved oppdrag, nedsettes med ........................................................ 1 500 000

fra kr 18 527 000 til kr 17 027 000

3334 Film- og medieformål

01 Ymse inntekter, nedsettes med..................................................................... 850 000

fra kr 6 816 000 til kr 5 966 000

3342 Kirkebygg og gravplasser

01 Ymse inntekter, forhøyes med ...................................................................... 10 000 000

fra kr 19 086 000 til kr 29 086 000

02 Leieinntekter m.m., forhøyes med ............................................................... 1 000 000

fra kr 3 781 000 til kr 4 781 000
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