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1. INNLEDNING
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) og budsjettinnstillingene Innst.
2S (2020-2021) og 14 S (2020-2021), og stiller i dette tildeligsbrevet bevilgningene til
disposisjon for Kulturminnefondet. Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for
virksomhets- og økonomistyring, Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger
og krav for Kulturminnefondet i 2021. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for
Kulturminnefondet sin rapportering gjennom året.
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S
(2020-2021) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av
virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Kulturminnefondet sine egne bidrag til
måloppnåelse vil derfor variere, ut i fra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar.
I tildelingsbrevet er de nye nasjonale målene for 2021 gjengitt, men de øvrige nasjonale
målene ligger fortsatt fast.
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger
til grunn for styring av all statlig virksomhet.

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN
Oppfølging av Meld. St. 16 (2019 – 2020) Nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken.
Regjeringen la i 2020 ny stortingsmelding om kulturmiljøpolitikken. Kulturminnefondet skal
bistå departementet med oppfølging av relevante deler av meldingen i tråd med fastatte
prioriteringer. Som ledd i oppfølgingen skal Kulturminnefondet vektlegge koblingen mellom
natur og kultur, og utvikle og styrke kulturmiljøforvaltningens arbeid med klimautfordringene.
Kulturminnefondet skal fortsatt ha stor oppmerksomhet på risiko i tilskuddsforvaltningen.

3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER,
STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2021

Kulturminne og kulturmiljø
i.

Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø
Nr Prioriteringer
Kulturminnefondet skal prioritere å følge opp arbeidet
1
med å forenkle og effektivisere søknadsprosedyrer og
tilskuddsforvaltning.

Styringsparametre
 Antall søknader,
søknadsbeløp og
tilsagnsbeløp, fylkesvis
 Antall avsluttede saker
fylkesvis
 Antall utestående tilsagn
fordelt på år og beløp,
fylkesvis

2

 Vurdering og analyse på
bakgrunn av tall og
statistikker. Tekstdel som
beskriver måloppnåelse i
forhold til nasjonale mål.

ii.

Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig
samfunnsplanlegging
Nr Prioriteringer
1
Kulturminnefondet skal i sin tilskuddsforvaltning
prioritere å nå målsettingen i Meld. St. 16 (2019–2020)
om å koble natur og kultur.

iii.

Styringsparametre
 Antall søknader i
prosjekter med gjenbruk,
transformasjon og
energieffektivisering
 Vurdering og analyse av
tilsagn gitt til prosjekter som
fremmer koblingen mellom
natur og kultur.

Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap,
opplevelse og bruk
Nr Prioriteringer
1
Kulturminnefondet skal i sin tilskuddsforvaltning
prioritere faglig og tematisk bredde.

2

Kulturminnefondet skal søke en bred geografisk
spredning i tilskuddsforvaltningen.

Styringsparametre
 Antall tilsagn og
tilsagnsbeløp fordelt i
kategorier, fylkesvis
 Vurdering og analyse på
bakgrunn av tall og
statistikker. Tekstdel som
beskriver
måloppnåelse med
vurderinger knyttet til
nasjonale mål.
 Antall tilsagn og
tilsagnsbeløp fylkesvis
(statistikk)
 Vurdering og analyse på
bakgrunn av tall og
statistikker. Tekstdel som
beskriver
måloppnåelse med
vurderinger knyttet til
nasjonale mål.
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iv.

Oppdragsliste 2021 for resultatområde 2; Kulturminne og kulturmiljø
Nr Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
1
Levere en oversikt over utredninger/utviklingsprosjekter/rapporter
som utføres hos Kulturminnefondet og som antas å ha betydning
for KLD.

Frist
1. juni og 31.
desember

Samordnings- og digitaliseringsstrategiene

Oppdrag
Som en del av samordningsstrategien for
administrative funksjoner i
miljøforvaltningen skal etatene videreføre
arbeidet med å realisere kvalitative og
kvantitative gevinster på
anskaffelsesområdet.
Etatene skal arbeide videre med
oppfølging av mål, delmål og tilhørende
tiltak beskrevet i Digitaliseringsstrategien
for miljøsektoren for 2020-2024.

Oppdrag
Gjennomført egenevaluering av
koronahåndteringen.

Frist
Miljødirektoratet skal på vegne av etatene
fremme oppdatert gevinstrealiseringsplan
til departementet innen 15. september.

Etaten rapporterer iht. til frister angitt i
strategien. Avvik rapporteres i etatsdialog

Frist
15. mai 2021

4. FELLESFØRINGER
Inkluderingsdugnad
Kulturminnefondet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Kulturminnefondet skal i årsrapporten redegjøre for
hvordan rekrutteringsarbeidet er innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp
mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Kulturminnefondet hatt
nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal en rapportere i årsrapporten tallet
på de med nedsatt funksjonsevne eller hulll i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og
midlertidige stillinger totalt. Kulturminnefondet skal rapportere i samsvar med veiledningen.
Det vises til rundskriv H-6/19, samt rapporteringsveilederen
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Bærekraftsmålene
Alle KLDs underliggende virksomheter har oppgaver som bidrar til at vi når
bærekraftsmålene nasjonalt og/eller globalt. I årsrapporten for 2021 skal koblingene mellom
virksomhetens oppgaver og aktuelle bærekraftsmål synliggjøres. Vi ber om at dette
beskrives separat i eget avsnitt/kapittel.
Det vises til informasjon om bærekraftsmålene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/fnsbarekraftsmal/id2590133/

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER
I Granavolden-plattformen har Regjeringen satt følgende mål for utviklingen i antall ansatte:
• "…å sørge for at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen 1 er lavere enn den
generelle sysselsettingsveksten, og at
• antall ansatte i sentralforvaltningen 2 er lavere i 2021 enn i 2017.".
Det skal derfor i 2021 ikke legges opp til vekst i antall ansatte utenom særskilt begrunnede
økninger. Særskilte begrunnede økninger vil eksempelvis være politiske satsingsområder gitt
som føringer i tildelingsbrevet eller eksternt finansiert forskning. Eventuelle økninger skal
som hovedregel ikke være varige.
Utvikling i antall ansatte vil følges særskilt opp i styringsdialogen.

v.

Tildelinger og budsjettforutsetninger

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2020-2021), og Stortingets
vedtak basert på Innst. 14 S (2020-2021). Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med
Bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelsr for økonomistyring i staten, instruks fra
Klima- og miljødepartementet for virksomhets- og økonomistyringi , samt andre rundskriv og
krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for disponering av statlige budsjettmidler.
Endringer og føringer som er beskrevet i postomtalene til Prop. 1 S (2020-2021), er ikke
omtalt i tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som
står i Prop. 1 S (2020-2021).
Det er viktig å fortsatt ha stor oppmerksomhet når det gjelder tilskuddsfovaltningen. Det skal
ikke foretas utbetalinger av tilskudd uten utlysning annet enn der tilskuddsmottakerne er
nevnt spesifikt i Prop. 1 S. Tilskudd skal bare utbetales fra tilskuddsposter, mens kjøp av
varer og tjenester kun skal skje etter prosedyrene i anskaffelsesreglene.

1 Statsforvaltningen (dvs. alle som tilsetter etter statsansatteloven): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet,
Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Norsk kulturminnefond, Artsdatabanken, Meteorologisk institutt. Disse syv må følge opp den
første delen av målet, dvs. at veksten er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten.
2 Sentralforvaltningen (depertement og direktorater): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk
Polarinstitutt. Disse fire må følge opp begge delene av målet, dvs. både at veksten i antall ansatte er lavere enn den generelle
sysselsettingsveksten og at antall ansatte er lavere i 2021 enn i 2017.
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vi.

Kap. 1432 Norsk kulturminnefond

Utgifter kap. 1432

(tall i 1000 kr)
Post

Betegnelse
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak
Sum kap. 1432

Bevilgning
119 614
119 614

I 2021 utgjør ABE-reformen en reduksjon på 0,6 post. Dette tilsvarer -758 000 kroner. Videre
ble bevilgningen redusert med 10 mill. kroner ifm. Avtale om statsbudsjettet 2021 mellom
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. For øvrig er posten prisjustert med
4,023 mill. kroner.

Spesielle budsjettforutsetninger
Kulturminnefondet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor
statsbudsjettet (nettobudsjettert virksomhet). Dette innebærer at Kulturminnefondet:
- i tillegg til inntektene fra bevilgning på 50-post, kan disponere eksterne inntekter fullt ut til
virksomhetens formål.
- får overført resultatet av årets drift til påfølgende budsjettår. Virksomheten disponerer
eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat.

6. RAPPORTERING
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig årsrapport/2. tertials rapport og
endelig årsrapport, som viser status pr 31. august og 31. desember. Rapportene skal
foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene.
Vi minner om at virksomhetene må ha et system slik at budsjetteringen og
regnskapsføringen internt kan fordeles på de ulike virkemiddel- og resultatområdene.
Annen rapportering
Departementet viser særlig til følgende rundskriv:
• Rundskriv 115: Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.
Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet,
jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.
• Fast årlig rundskriv R-8 fra FIN (til KLD) medio november avstedkommer egen
bestillling fra fagavdelingene til etatene om leveranser i f.m. årsavslutningen av
statsregnskapet
• Rundskriv 114: Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS)
i virksomhetsregnskapene. Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.
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Andre nøkkeltall
Det skal i årsrapporten i tillegg rapporteres for følgende nøkkeltall 3. Nøkkeltallene kan inngå i
årsrapportens kapitel II.
Nettobudsjetterte virksomheter
1.
2.
3.
6.
7.
8.

Antall ansatte
Antall avtalte årsverk
Antall utførte årsverk
Driftsutgifter/driftskostnader
Lønnsandel av driftsutgifter/lønnsandel av driftskostnader
Lønnsutgifter eller lønnskostnader pr årsverk

IKT og informasjonssikkerhet
Følge opp tiltak fra sektorens digitaliseringsstrategi - Foreløpig og endelig årsrapport
a. - rapportere på videre innlemmelse av viktige informasjonssystem i etatens
styringssystem, samt hvilke systemer som gjenstår.
b. - rapportere på kontinuitetsplanleggingen av kritiske/viktige IT-system.
c. - rapportere på plan for fremtidige sikkerhetsøvelser for IKT-driftstjenester i
samarbeidet med andre etater.
d. - rapportere på status og compliance knyttet til NSMs grunnprinsipper for IKTsikkerhet samt ivaretagelse av dette i etatens styringssystem.
e. - vurdere fagsystem, IKT-løsninger og tjenester som driftes av
Miljødirektoratet, og bidra aktivt inn i arbeidet på potensialet for ytterligere
samordning

a.

Frister for rapportering i 2021
• Endelig årsregnskap for 2020, frist 15. februar 2021
• Nøkkeltallstabeller for 2021, frist 20. februar 2021
• Endelig årsrapport for 2020, frist 15. mars 2021
• Avviksrapportering pr 30. april 2021, frist 15. mai 2021
• Antall ansatte og avtalte årsverk pr 1. mai, frist 15. mai 2021
• Foreløpig årsrapport/2. tertialsrapport pr 31. august, frist 24. september 2021
•
•
•

Endelig årsregnskap for 2021, frist 15. februar 2022
Nøkkeltallstabeller for 2021, frist 20. februar 2022
Endelig årsrapport for 2021, frist 15. mars 2022

For definisjon av nøkkeltallene, se
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotat-til-arsrapporten.pdf
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Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjennesider innen 1. mai.
Også departementets instruks til underliggende virksomhet, tildelingsbrev og eventuelt
supplerende tildelingsbrev skal publiseres.
Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen
1. mai 2021 eller så snart den foreligger etter den dato.

7. MØTEPLAN
Møtedato

Møtetype

20. april kl 10-12

Etatsstyringsmøte 1/2021
Etatslederkonferanse 1/2021
Etatsstyringsmøte 2/2021

19. oktober 10-12
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