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1. INNLEDNING  

Tildelingsbrevet utgjør sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring og føringer 

i Prop. 1 S (2014-2015) og budsjettinnstillingene (Innst. 9 S og Innst. 2 S (inkl. Tillegg 1)) en 

ettårig kontrakt mellom Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren. Instruksen gir 

oversikt over virksomhetens rolle, myndighet og ansvarsområder, samt angir langsiktige 

oppgaver på de ulike resultatområdene. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 

2015, og en nærmere beskrivelse av nasjonale mål, resultatkrav, føringer og oppdrag som 

departementet ønsker å framheve spesielt for 2015. Tildelingsbrevet og instruksen er 

utgangspunktet for etatens rapportering gjennom året.  

 

Etatsstyringsheftet ”Prinsipper for etatssyring i miljøforvaltningen” beskriver hvilke 

prinsipper som skal ligge til grunn for Klima- og miljødepartementets etatsstyring. Heftet 

redegjør for retningslinjene for styringsdialogen mellom departementet og etatene, herunder 

krav til aktørene. Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om 

økonomistyring i staten ligger til grunn for styring av all statlig virksomhet. 

 

Sammenlignet med 2014 er antall resultatområder redusert fra 11 til 6, og antall nasjonale mål 

er også kraftig redusert. De største endringene har skjedd på naturmangfoldområdet. Det vises 

til Prop. 1 S (2014 – 2015) for nærmere omtale av endringene 

 

2. PRIORITERINGER FOR RIKSANTIKVAREN I 2015 

Brannsikring  

Brannsikring er nødvendig for å unngå tap av uerstattelige kulturminneverdier. I budsjettet for 

2015 prioriteres derfor brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljø.  

 

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken 

Riksantikvaren skal følge opp Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste – 

Kulturminnepolitikken i henhold til oppfølgingsplanen. Det skal gis særlig prioritet til 

arbeidet knyttet til:  

- Kunnskapsløftet for kulturminnforvaltningen 

- oppfølging av de 10 bevaringsprogrammene  

- tydeliggjøring av roller og ansvar innenfor kulturminneforvaltningen 

- styrking av partnerskapet mellom eiere og det offentlige i fredningsarbeidet  

- å bedre rammebetingelsene for private eiere av kulturminner  

- implementeringen av verdensarvpolitikken  

 

Overordnete klima- og energiføringer 

Riksantikvaren bør prioritere arbeidet med å relatere de overordnete klima- og 

energiføringene til arbeidet med å forvalte kulturminnene, slik at kulturminneforvaltningen 

også bidrar til miljøforsvarlig bærekraft.  

 

Tilskuddsforvaltning og rapportering 

Riksantikvaren skal prioritere arbeidet med å forbedre tilskuddsforvaltning og rapportering, 

med særlig fokus på:  

- forbeding av regnskapsrapportering på budsjettert forbruk på tilskuddsposter og 

driftsposter i Prop. 1S. 

 Forbedring av rapporteringsdata i eksisterende databaser. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-1-S-2014--2015/id2005434/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/Inns-201415-009/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-002/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-002-t001/5/
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 Styrking av oppfølgingen og kontrollen av tilskudd til fylkeskommunene og 

tilskuddsmottakere.  

 Koordinering av rapportering på bevaringsprogrammene, årsrapport og og indikatorer 

knyttet til nasjonale mål (miljostatus.no/Prop. 1 S).  

 

Risikoanalyser 
I 2014 arbeidet Klima- og miljødepartementet og etatene med et felles system/opplegg for 

risikoanalyser. Departementet vil også i 2015 ha en tett oppfølging av etatenes risikoanalyser. 

Etatene skal ta utgangspunkt i sitt etablerte system for risikoanalyser og oppdatere og 

videreutvikle dette i samsvar med Direktoratet for økonomistyring sin veileder for 

risikostyring. I foreløpig og endelig årsrapport skal etaten rapportere status på de tiltakene 

som er iverksatt på bakgrunn av gjennomførte risikoanalyser. Det skal også gis en vurdering 

av om risikoen har inntruffet og påvirket resultatene.  

Omfanget av risikoanalysen og tiltakene skal tilpasses den enkelte etats egenart. Det er etatens 

ledelse som har ansvaret for at risikoanalysen blir utarbeidet og fulgt opp. Risikoanalysene 

skal innrapporteres i årsrapporten, og skal følges opp med nødvendige tiltak. 

Risikostyring/analyser skal være et formelt punkt på etatsstyringsmøtene både vår og høst, og 

status for analysene skal dokumenteres og referatføres. Ved behov kan det bli aktuelt at 

avdelingene følger opp ytterligere utover dette. 

3. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL RIKSANTIKVAREN FORDELT PÅ 

RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultatkrav: 
Riksantikvaren skal bidra til styrking av kommunal kulturminnefaglig kompetanse ved hjelp 

av tilgjengelige verktøy og virkemidler.  

 

Rapporter på: 

1. Prosentvis årlig tap av verneverdige kulturminner i utvalgte områder (det kan ikke 

rapporteres på indikatoren før i 2016, jf. tilbakemelding fra RA til FTB) 

2. Prosentvis årlig tap av SEFRAK-registrerte bygninger i utvalgte områder 

3. Størrelsen på areal med bevaringsstatus etter plan- og bygningsloven 

4. Prosentvis årlig tap av kulturminner i jordbrukets kulturlandsskap 

5. Antall kommuner med oppdatert oversikt over verneverdige kulturminner og 

kulturmiljø 

6. Antall kommuner som har utarbeidet kulturminneplan etter PBL 

Nasjonalt mål 2.1. Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. Innen 2020 

skal det foreligge oversikter over verneverdige kulturminner og kulturmiljø for hver 

kommune som grunnlag for å prioritere et utvalg som skal tas vare på. 

 

 

 
 

Kulturminner og 

kulturmiljø 
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7. Antall rivetillatelser og dispensasjoner etter PBL, som berører verneverdige 

kulturminner 

8. Antall kommuner med tilgang til kulturminnekompetanse  

9. Antall verneverdige kulturminner og kulturmiljø i Askeladden 

10. Antall kommuner som har opprettet byantikvarstilling 

 

Føringer:  

11. Videreføre arbeidet med den nasjonale pilegrimssatsingen og følge opp arbeidet med 

drifting av Nasjonalt Pilegrimssenter når endelig driftsstruktur er definert.  

12. Prioritere arbeidet med pilegrimsleden, særlig ved tiltak langs strekningen Dovre – 

Trondheim 

13. Sluttføre prosjektet kultur- og naturreise  

14. Følge opp Dokument 3:1 (2013-2014) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

som er behandlet av Stortinget, dersom Riksrevisjonen fortsatt har merknader i 2015. 

15. Bistå Landbruksdirektoratet i det pågående arbeidet med utredningen om landbrukets 

miljøvirkemidler.  

16. I samarbeid med regional kulturminneforvaltning gjennomføre et prosjekt om krigens 

kulturminner med særlig sikte på kommunene og deres arbeid med registreringer og 

vern av kulturminner. 

 

 

Nasjonalt mål 2.2. Et prioritert utvalg automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 

skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

 

Resultatkrav: 

Riksantikvaren skal bidra til sikring, istandsetting og tilrettelegging av et utvalg fredete og 

andre arkeologikse kulturminner gjennom bevaringsprogrammet for arkeologiske 

kulturminner og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler. 

 

Rapporter på: 

17. Årlig tap og skade på automatisk fredete arkeologiske kulturminner i utvalgte områder 

og etter årsaksforhold 

18. Antall dispensasjoner som gjelder automatisk fredete arkeologiske kulturminner, med 

og uten vilkår om arkeologisk gransking 

19. Antall automatisk fredete kulturminner der det er utført arkeologiske undersøkelser for 

å sikre, dokumentere og ivareta vitenskapelig kildeverdi  

20. Antall automatisk fredete kulturminner med et tilfredsstillende bevarings- og 

vedlikeholdsnivå 

21. Antall automatisk fredete kulturminner med et tilfredsstillende bevarings- og 

vedlikeholdsnivå som er tilrettelagt for publikum 

22. Antall automatisk fredete, samiske bygninger som er lagt inn i Askeladden, fordelt på 

bevaringstilstand 
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Resultatkrav: 

Fredningsarbeidet skal følge en konkret og tiltaksorientert handlingsplan med grunnlag i 

fredningsstrategien. 

 

Rapporter på: 

23. Antall nye fredete bygninger og anlegg fordelt på geografisk, sosial, etnisk, nærings- 

og tidsmessig bredde.  

24. Antall sluttførte gamle fredningssaker hos fylkeskommunen og Riksantikvaren 

25. Antall opphevelser av midlertidig fredningsvedtak hos fylkeskommunene og hos 

Riksantikvaren. 

 

Føringer:.  

26. Prioritere sluttføring av igangværende fredninger  

 

Resultatkrav: 

Riksantikvaren skal bidra til arbeidet med istandsetting av fredete kulturminner ved effektiv 

og målrettet forvaltning av tilskuddsmidler innenfor gitte rammer og gjennom 

kunnskapsheving, herunder klima og energi. 

 

Rapporter på: 

27. Antall fredete bygninger med registrert tilstandsgrad, og prosentvis fordeling mellom 

tilstandsgradene TG1-TG3. 

28. Antall fredete bygninger og anlegg i privat eie som  har fått offentlige tilskudd i 2014, 

summen på tilskuddene og den fylkesvise fordelingen 

29. For tekniske og industrielle kulturminner skal det rapporteres på hvert enkelt anlegg og 

skilles mellom tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og istandsetting (det 

kan ikke rapporteres på indikatoren før i 2016, jf. oppdrag 36).  

30. Antall vernede fartøy totalt (fredete fartøy og fartøy med status som vernet skip), antall 

som har mottatt tilskudd og antall som er ferdig istandsatt med fylkesvis fordeling.  

31. Antall stavkirker som har fått tilskudd til brannsikring og antall anlegg som er 

forsvarlig brannsikret. 

32. Antall tette trehusmiljø som har mottatt tilskudd til brannsikring, størrelsen/summen på 

tilskuddene, antall tette trehusmiljø som har forsvarlig brannsikring.  

 

Føringer: 

33. Ved tildeling av midler til fartøy skal mulige konsekvenser av bortfall av 

avgiftskompensasjon vektlegges.  

 

 

 

 

 

Nasjonalt mål 2.3. Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være 

vedtaksfredet innen 2020. 

Nasjonalt mål 2.4 Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå 

innen 2020. 
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Oppdragsliste 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdragsliste 2015 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet (KLD) 

Tidsplan 

34. Utarbeide forslag til organisering og plassering av prosjektet Bygg og 

Bevar iht. mandatet for prosjektet. 

1. april 

35. Ferdigstille arbeidet med å definere mål og indikatorer for de 

bevaringsprogrammene hvor dette mangler, herunder for bruk av 

brannsikringsmidler til tette trehusmiljø og stavkirker. 

15. mai 

36. a) Definere omfanget av de 15 nasjonalt prioriterte teknisk-industrielle 

anleggene. 

 b) Utarbeide indikatorer for de 15 nasjonalt prioriterte teknisk- 

industrielle anleggene. 

a) 1. juni 

 

b) 1. oktober 

 

37. a) Ferdigstille retningslinjer til budsjettering etter kulturminnelovens                 

§ 9, i samarbeid med KLD.   

          b) Riksantikvarenutarbeider en registreringsstandard 

a) 1. april 

 

b) høsten 

38. Gjennomgå behovsanalysen og staus for de ti bevaringsprogrammene 

opp mot 2020-målene, og vurdere behovet for og eventuelt fremme 

forslag til, prioriteringer innen og mellom bevaringsprogrammene 

innenfor eksisterende ressursramme.  

1. juni 

39. Avslutte prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer og utarbeide 

en sluttrapport som sammenfatter de viktigste resultatene fra prosjektet 

og hvilke utfordringer som bør gis særlig prioritet i den videre 

oppfølgingen innenfor de ulike sektorene. 

31. desember 

40. Ferdigstille prosjekt fredningsgjennomgangen. 31. desember 

41. Ferdigstille Riksantikvarens fredingsstrategi 1. februar 

42. Som del av sluttføringen av prosjektet Kultur- og naturreisen: 

Utarbeide en foreløpig rapport som konkretiserer overgangen fra 

prosjekt til drift av den digitale infrastrukturen som er utviklet under 

prosjektperioden og tydeliggjør hvordan framtidige 

koordineringsbehov skal innfases i ordinær drift. 

1. mars 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet (KLD) 

Tidsplan 

44. Utarbeide indikatorer for rapportering på status i arbeidet med 

oppfølging av Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023. 

31.desember 

 

 
 

Polarområdene 

Nasjonalt mål 6.2: De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres 

gjennom forutsigbar og langsiktig forvaltning. 
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Føringer: 

45. Bidra og legge til rette i utviklingsarbeidet av et eventuelt nytt kategori 2-senter, 

Unesco, verdenarv, slik at det kan gis en organisatorisk tilknytning til RA. 

46. Riksantikvaren skal bidra inn til arrangementet Europa Nostra-konferansen i juni 

2015. 

 

Oppdragsliste 2015 

 

Intenasjonalt samarbeid nasjonalt mål 1: Norge skal være en pådriver for at EUs politikk- 

og regelverksutvikling, internasjonale avtaler og samarbeidsorganer på miljøområdet, 

under dette FNs miljøprogram UNEP og Unesco, og rammevilkår for handel og 

investeringer medvirker til sterke miljøkrav og fremmer en bærekraftig utvikling.   

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 

Tidsplan 

47. Lede det nordiske prosjektet Kulturarv som økosystemtjeneste. 

 

01. april 

48. Avklare spørsmålet om eventuell oppføring av Varanger Siida – Et 

arktisk kulturlandskap/Verdensarv Ceavccageadgi/Mortensnes på 

Norges tentative liste for verdensarvnominasjoner, og gi KLD en 

tilråding. 

01. juni 

49. Utarbeide en en framdriftsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i 

veileder for implementering av Haag-konvensjonen og dens 

protokoller. 

02. juni 

50. Sammen med Miljødirektoratet fremme  forslag til plan for fremtidige 

verdensarvsentre (RA hovedansvaret). 

01. juli 

 

 
 

 
Internasjonalt 
samarbeid 
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 Oppdragsliste 2015 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 

Tidsplan 

51. Levere tekst til 2. utkast og til endelig versjon av oppdateringen av 

miljøforvaltningens forskningsbehov. 

våren 2015 

52. Levere forslag til nye forsknings- og overvåkingssatsinger på 

eget ansvarsområde. 

15. desember 

53. Levere en oversikt over hvilke 

utredninger/utviklingsprosjekter/rapporter som utføres hos RA 

og som antas å ha betydning for KLD. 

01.07 og 31.12 

54. RA skal delta i arbeidet med gjennomføringen av en pilot, som 

grunnlag for å vurdere etablering av en nasjonal digital 

høydemodell, i regi av Kartverket og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

31. desember 

55. Riksantikvaren skal utarbeide forslag til til kartlegging av 

kulturminnekategorer (Type bygg/materiale, geografisk 

beliggenhet, risikoområder etc) som vil bli bli trua av 

klimaendringene, og dessuten plan for utvikling av god 

forvaltning av disse i et endret klima. Arbeidet bør bygge på 

konklusjonene fra det nordiske prosjektet som RA ledet: 

«Klimaendringer og kulturarv i Norden. 

1. september 

 

 

 
 

 
 
Kunnskap 
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Fellesføring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
56. Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk 

m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger 

nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om 

sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de 

kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig 

forbedringsarbeid.  

 

I 2015 skal Riksantikvaren prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. 

Riksantikvaren skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle 

brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.  

 

Innen 01.06.2015 skal Riksantikvaren melde inn i Difis rapporteringsløsning om 

brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog med sitt 

eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette 

tiltak for å redusere eller fjerne disse. Løsningen vil være tilgjengelig fra 1. april 2015. 

 

I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle 

brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.  

 

Følgende mal skal benyttes: 

- Beskrivelse av hvilke tidstyver Riksantikvaren selv har prioritert å fjerne 

- Beskrivelse av tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planalagte, under arbeid og 

gjennomførte) 

- Resultatet av arbeidet. Effekten for brukerne er spesielt interessante 

 

Føring:  

57. Iverksette delegering for saker der Riksantikvaren har et rådgiveransvar for 

regionalforvaltningen 

 

Oppdragsliste 2015  

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 

Tidsplan 

58. Sammen med Miljødirektoratet gi innspill til det igangsatte 

tverrdepartementale arbeidet mellom KLD, LMD og KMD for å øke 

kompetansen innen landbruk, miljø og plan i kommunene.  

 15. februar 

59. Det vises til nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, etaten skal 

rapportere på:  

 Kritisk infrastruktur og forebyggende tiltak i egen virksomhet 

 Beredskapsplaner og behov for å sette i verk krisehåndtering i egen 

virksomhet, vedlikehold og revisjon 

 I forbindelse med  

årsrapport for 2015 

 

 

Regelverk 
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60. På bakgrunn av informasjon sendt fra KLD ønskes det innspill til 

etablering av et responsmiljø for uønskede IKT-hendelser i 

miljøsektoren. 

 15. mars 

61. Gi innspill etter oppdrag fra KLD i arbeidet med utarbeidelse av 

veiledningsmateriell til den nye forskriften etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.  

 1. april 

62. Etaten skal innføre et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet 

(ISMS) med dokumenter basert på kravene i ISO 27001 standarden, i 

tråd med Forvaltningsforskriften §15 og Nasjonal strategi for 

informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Systemet med 

tilhørende dokumentasjon skal være klart til å tas i bruk innen 

1.1.2017. 

Etaten skal i løpet av første halvår 2015: 

 Sørge for opplæring i ISMS internt i etaten, og ha på plass en 

Informasjonssikkerhetsorganisasjon, og rapportere dette. 

 Rapportere på fremdriften i prosjektet, revidere og vedlikeholde 

milepælsplanen for ISMS-arbeidet. 

 1.juli  

63. Sikkerhetsloven setter krav om egen dokumentasjon. Etaten skal 

oversende grunnlagsdokument for sikkerhet. 
 1. juli 

64. Gi innspill etter oppdrag fra KLD i arbeidet med Regjeringens 

kommunereform, for eksempel innspill til stortingsmeldingen til 

KMD om overføring av oppgaver til kommunene.  

 31. desember 

65. Gi innspill etter oppdrag fra KLDs i arbeidet med klargjøring av 

innsigelsespraksis etter plan – og bygningsloven. 
 31. desember 
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4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2014–2015), Stortingets 

forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 

bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks 

for virksomhets- og økonomistyring, og andre regler som er fastsatt for disponeringen av 

statlige budsjettmidler.  

 

Virksomheten skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med 

politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og 

ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av 

nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme. Endringer og 

budsjettføringer på postene for 2015 som er beskrevet i Prop. 1 S (2014-2015) blir ikke 

gjentatt nedenfor.  

 

Poster i serien fra 01-49 er redusert i sammenheng med innføring av ordningen med 

nettoføring av budsjett og regnskap av merverdiavgift i statsforvaltningen. Midlene er flyttet 

til Finansdepartementets budsjett. Fra 1. januar 2015 har Riksantikvaren fullmakt til å 

utgiftsføre betalt merverdiavgift under kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, 

post 01 Driftsutgifter.  Midlene skal føres på artskonto 1987 Nettoføringsordning for mva. 

Nærmere detaljer framgår av rundskriv R-116 fra Finansdepartementet (tilgjengelig på nettet).  

 

Innføringen med nøytral merverdiavgift i statlig sektorm skaper usikkerhet ved tildelinger 

over 21-posten da departementet ikke vet hvor stort beløp merverdiavgiften utgjør av det 

enkelte prosjekt sine midler. Klima- og miljødepartement har derfor besluttet å tildele 

prosjektmidler uten fratrekk av merverdiavgift, under forutsetning av at direktoratet må påse 

at belastningen av hvert enkelt prosjekt holder seg innenfor tildelt beløp når merverdiavgift er 

inkludert. Etaten bes bokføre alle merverdiavgifter under kap. 1633 Nettoordning, statlig 

betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. Øvrige kostnader belastes kap. 1400 post 21. Fra 

2016 tar departementet sikte på at tildelte prosjektmidler skal være nettobudsjettert (dvs etter 

fratrekk av eventuelle merverdiavgifter). Grunnet denne overgangsordningen må etaten ved 

rapporteringer til departementet (fastsatt under punkt 5) følge opp tildelte midler fra 21-posten 

og skille mellom utgifter som er belastet på kap. 1633 post 01 og kap. 1400 post, 21. Vi ber 

etatene også skille disse utgiftene ved innmelding av prognoser for helåsrforbruk. I tillegg 

gjør vi oppmerksom på at etatene må forvente ytterligere bestillinger om status på prosjektene 

i andre halvår av 2015.  
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4.1.1 Kap. 1429 og 4429 Riksantikvaren 

4.1.1.1 Utgifter kap. 1429 

Følgende midler stilles til dipsposisjon på på kap. 1429 (i 1000 kr.): 

 

Kapittel/post  

 

Betegnelse Tildeling 2015 

(i 1000 kr.) 

1429.01 Driftsutgifter 130 024 

1429.21 Spesielle driftsutgifter 67 915 

1429.50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeiud 3 396 

1429.60  Kulturminnearbeid i kommunene 4 000 

1429.70 Tilskudd til automatisk fredete og andre 

arkeologiske kulturminner, kan overføres 

29 605 

1429.71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, 

kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres 

119 354 

1429.72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, 

kan overføres 

50 432 

1429.73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalder 

og brannsikring kan overføres 

44 997 

1429.74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres  60 479 

1429.75 Tilskudd til fartøyvernsenterene, kan overføres 7 576 

1429.77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på 

kulturminneområdet, kan overføres,  

7 964 

1429.79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres 38 227 

Sum kapittel 1429  563 969 
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Tilsagnsfullmakter under kap. 1429 (i 1000 kr.):   

 

 

4.1.2 Kap.1410 post 21 Miljøovervåkning og miljødata 

Følgende midler stilles til disposisjon på kap. 1410 (i 1 000 kroner): 

Kapittel/post Betegnelse Fullmakt for 2015 til å belaste med inntil 

1410.21 Miljøovervåkning og miljødata 5 836 

 

4.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter 

Riksantikvaren delegeres myndighet til: 

1.  å opprette og inndra stillinger 

2.   å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder: 

 a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr, 

 b. overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, 

 c. overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under  

 driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, 

 d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende  innsparing i 

de tre påfølgende budsjetterminer, og 

 e.  inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.  

2.  I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i 

Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene 

under:  

 a. kapittel 1429 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4429 postene 02 og 

09 

Tilsagnsfullmakt post 21 14 000 

Tilsagnsfullmakt post 71 30 000 

Tilsagnsfullmakt post 72 10 000 

Tilsagnsfullmakt post 73 10 000 

Tilsagnsfullmakt post 74 12 000 

Tilsagnsfullmakt post 77 1 000 

Tilsagnsfullmakt post 79 10 000 

 

Merinntektsfullmakter under kap. 1429: 

Riksantikvaren gis fullmakt til å overskride bevilginger under 

kap. 1429 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 

4429 post 02 og 09. 

 

4.1.1.2 Inntekter kap. 4429 

Det forutsettes inntjent følgende under kap. 4429 (i 1 000 

kroner): 

Kapittel/post  

 

Betegnelse Tildeling 2015 

(i 1 000 kr) 

4429.02 Refusjoner og diverse inntekter 4 148 

4429.09 Internasjonale oppdrag 1 175 

Sum kapittel 4429  5 323 
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5. RAPPORTERING 

Finansdepartementet har fra 2014 fastsatt nye krav til årsrapport som skal gjelde for alle 

underliggende etater. Departementet har utarbeidet en egen veiledning om dette og vil i løpet 

av våren 2015 oversende en revidert utgave av veiledningen. Etatene bes rapportere etter 

veiledningen.Det vises til hjemmesidene til DFØ for ytterligere informasjon. 

 

Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser 

status for de nevnte områdene per 31. august og 31.desember 2015. Rapportene skal foreligge 

minst to uker før etatsstyringsmøtene.  

 

Vi minner om at virksomheten må ha et system slik at budsjetteringen og regnskapsføringen 

internt kan fordeles på de ulike virkemiddel- og resultatområdene.  

 

Frister rapportering for 2015 er: 

Avviksrapportering 15. mai 2015 

Foreløpig årsrapport 16. september 2015  

Endelig årsregnskap 3. februar 2016 

Endelig årsrapport 27. februar 2016 

 

5.1 Foreløpig oversikt over rapportering, innlevering og styringsdokumenter ila 

2015: 

Måned Oppgaver og frister Informasjon 

Januar - Store Nye Satsinger 2016 – kan være behov 

for innspill i løpet av måneden 

- Satsinger 2016 sendes til FIN i 

slutten av måneden 

Februar - 4. februar – Endelig årsregnskap for 2014  

- 27. februar – Endelig årsrapport for 2014 

- Innspill til RnB 2015 

- RA mottar endelig tildelingsbrev 

og instruks for 2015 

Mars  - Budsjettkonferanse (Store Nye 

Satsingsforslag 2016) 

- Hovedbudsjettskriv sendes fra 

FIN 

April - 1. april - Rapport bevaringsprogrammene 

for 2014 

- Eventuelle innspill til internpott og profilpott 

2016 

- Status pr. 31.12.2014 

- Budsjettkonferanse (RnB) 

Mai - 15. mai – Avviksrapportering for 2015 

- Inspill til fordeling av budsjettrammer 2016 

på kap og post  

- 1. mai - Innspill til Prop. 2016 - tekst og 

rapportering, inkludert regnskapsrapportering 

på budsjettert forbruk på tilskuddsposter og 

driftsposter i Prop. 1S og oppdatering av 

miljøstatus.  

- Eventuelle innspill til reserven etter bestilling 

fra KLD. 

 

August - Eventuelle behov for tilleggsinnspill mht - Budsjettkonferanse (profilmidler 
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Prop 2016 fram til og med august. 

 

og rammefordeling) 

September - 16. september - Foreløpig årsrapport for 

2015 

- Innspill til nysaldering 2015 

- Tilskuddsrundskrivet oppdateres 

 

Oktober  - Prop 1S 2016 behandles i 

Stortinget. 

 

November - Innspill til Store Nye Satsinger 2017 - Budsjettkonferanse (nysaldering) 

- RA mottar Foreløpig 

Tildelingsbrev for 2016 

Desember - Levere tilbakemelding på Foreløpig 

Tildelingsbrev 2016. 

 

 

Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 

Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 

postmottak@md.dep.no  

 

6. MØTEPLAN 

 

Møtedato  Etatsstyringsmøter: Punkter til dagsorden Frist for 

saker 

Merknad 

  

19. mars Halvårsmøte    

mars Etatslederkonferanse    

11. juni Kontaktmøte    

15. oktober Halvårsmøte    

oktober Etatslederkonferanse    

26. november Kontaktmøte    

 

7. OVERSIKT OVER ETATENES KOORDINERINGSANSVAR 

Miljødirektoratet: 

 Sammenstilling av etatenes innspill til Sysselmannen på Svalbard 

 Miljøovervåking/miljødata/miljørapportering, herunder standardisering av miljødata, 

kvalitetssikring av miljødata, samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå og 

samarbeidsavtale med EEA 

 Miljøstatus  

Riksantikvaren: 

 Fotoarkiv 

Norsk Polarinstitutt: 

 Miljøovervåkingen (MOSJ) på Svalbard og Jan Mayen 
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