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Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Kulturtanken - 
overførte midler fra 2020 

Vi viser til Kulturdepartementets tildelingsbrev av 21. januar 2021 til Kulturtanken – Den 
kulturelle skolesekken Norge.  

Korrigert tildeling 

Med bakgrunn i Finansdepartementets brev av 5. mars 2021 om overføring av ubrukte 
bevilgninger fra 2020 til 2021, har Kulturdepartementet besluttet å korrigere tildelt bevilgning 
til Kulturtanken for 2021 under post 01 og post 21.  

Med bakgrunn i tiltak presentert i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og 
kultur for, med og av barn og unge er i tillegg rammen under post 78 korrigert.   

Endringene framkommer av tabellene nedenfor:  

 

Utgifter   

Kap. Navn Post Navn 

Tildeling 
2021, jf. 
brev av 21. 
januar d.å 

Endring av 
bevilgning 

Ny tildelt 
bevilgning 

325 Allmenne kulturformål 01 Driftsutgifter 67 590 2 460 70 050 

325 Allmenne kulturformål 21 Spesielle driftsutgifter 0 2 500 2 500 

325 Allmenne kulturformål 78 Barne- og ungdomstiltak 13 000 2 500 15 500 
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Side 2 
 

Inntekter 

Kap. Navn Post Navn 

Tildeling 
2021, jf. 
brev av 21. 
januar d.å 

Endring av 
bevilgning 

Ny tildelt 
bevilgning 

3325 Allmenne kulturformål 01 Ymse inntekter 2 228 -2 2 226 

 
Kommentarer til endringer i tildelingen 

Overført beløp på post 01 fra 2020 til 2021 er i samsvar med Kulturtankens søknad av 21. 
januar 2021. Beløpet er imidlertid økt med kr 9 000 som kompensasjon for at årsregnskapet 
for Kulturtanken for 2020, som en engangseffekt, inneholder 13 måneders utbetalinger for 
overtid, reisetid og timelønn. 
 
Endring av bevilgning på post 21 er overførte midler til disposisjon i inneværende år. 
Tilsvarende beløp ble også overført fra 2019 til 2020. For ordens skyld gjør vi oppmerksom 
på at ubenyttede midler på denne posten kun kan overføres i to år, slik at eventuelt ubenyttet 
beløp i 2021 ikke vil kunne overføres til 2022. 
 
Endring av bevilgning på post 78 er midler som er tildelt arbeidet med digitale satsinger, jf. 
omtale under pkt. 7.1.6 i Meld. St. 18 (2020–2021).  
 
Kap. 3325, post 01 er endret slik at beløpet er i tråd med saldert budsjett 2021. 
 
Forutsetninger 

Mål, forutsetninger og krav til rapportering i tildelingsbrevet av 21. januar 2021 gjelder 
også for de endrede budsjettrammene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Audun Granly (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Håvard Bjerke 
seniorrådgiver 
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