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1. INNLEDNING 
Tildelingsbrevet utgjør sammen med instruks for virksomhets- og økonomistyring, føringer i 
Prop. 1 S (2015–2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), og Stortingets vedtak basert på Innst. 
9 S (2015-2016), ettårig kontrakt mellom Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren. 
Instruksen gir oversikt over virksomhetens rolle, myndighet og ansvarsområder, og beskriver 
langsiktige oppgaver på resultatområdene. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 
2016, og viser hva departementet vil prioritere og vektlegge i 2016.  
 
Departementet vil understreke at for å nå de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 
(2015-2016) kreves bruk av virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer, og det vil 
derfor variere hvor stort bidrag til måloppnåelse som forventes av Riksantikvaren. 
 
Regjeringen er opptatt av å effektivisere statlig sektor. Departementet vil poengtere at alle 
virksomheter må gjennomføre tiltak for å bli mer effektive. 
 
Etatsstyringsheftet” Prinsipper for etatsstyring i miljøforvaltningen” beskriver hvilke 
prinsipper som skal ligge til grunn for Klima- og miljødepartementets etatsstyring. 
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger 
til grunn for styring av all statlig virksomhet. 
 

2. PRIORITERINGER FOR RIKSANTIKVAREN I 2016 
I 2016 skal Riksantikvaren prioritere følgende områder:   
 

- Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen -herunder digitalisering og utvikling av 
kulturminneportalen modernisering og effektivisering av kulturminneforvaltningen, 
satsing på styrket kulturminnekompetanse i kommunene og registrering av automatisk 
fredete samiske bygninger. 

- Oppfølging av de 10 bevaringsprogrammene: foreta en full gjennomgang av 
måloppnåelsen og en vurdering av veien videre.  

- Styrking av partnerskapet mellom eiere og det offentlige i fredningsarbeidet blant annet 
ved å bedre rammebetingelsene for private eiere av kulturminner samt sikre bedre 
forutsigbarhet overfor eiere. Prioritere arbeidet med å sluttføre igangsatte 
fredningssaker.  

- Implementeringen av verdensarvpolitikken i tråd med prioriteringene i 
stortingsmeldingen, herunder utvikling av internasjonal satsing på kapasitetsbygging, 
lokal organisering av de norske verdensarvområdene samt videreføringen av arbeidet 
med utviklingen av verdensarvsentre, indikatorutviklingen og pågående 
nominasjonsarbeid. 

- Nasjonalt pilegrimssenter (NPS): Bidra i forberedelsene til vedtatte endringer i 
organiseringen av den tverrdepartementale pilegrimssatsingen slik at overføringen av 
NPS til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, som er en etat under 
Kulturdepartementet, gjennomføres fra 01.07.2016 

- Sysselsettingstiltak: Tilskudd til fartøyvern er styrket med 40 mill. kroner. Det skal gis 
særlig prioritet til istandsetting av prosjekter som gir god sysselsettingseffekt. Tiltaket 
er ettårig. 

 
Det skal rapporteres på de prioriterte områdene. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec5b195e093f4e3da6b87e6fd54dd0f1/no/pdfs/prp201520160001t01dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
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Tilskuddsforvaltning og rapportering 
Riksantikvaren skal prioritere arbeidet med å forbedre tilskuddsforvaltning og rapportering, 
med vekt på:  

- Forbedring av regnskapsrapportering på budsjettert forbruk på tilskuddsposter og 
driftsposter i Prop. 1S. 

- Forbedring av rapporteringsdata i eksisterende databaser. 
- Styrking av oppfølgingen og kontrollen av tilskudd til fylkeskommunene og 

tilskuddsmottakere.  
- Koordinering av rapportering på bevaringsprogrammene, årsrapport og indikatorer 

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

3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG FORDELT PÅ 
RESULTATOMRÅDER  
 

3.1 Kulturminner- og kulturmiljø 
 
 

 

Nasjonalt mål  2.1. Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. 

 
Resultatkrav og styringsparametere som det skal rapporteres på: 
 
Resultatkrav: 

1. Riksantikvaren skal styrke den kommunale kulturminnefaglige kompetansen.  
 
Styringsparametere:  

• Prosentvis årlig tap av verneverdige kulturminner  
• Antall søknader til Fylkeskommunen om vesentlig endring eller rivning av ikke fredete 

bygg oppført før 1850  
• Antall reguleringsplaner som omfatter arealer for vern av kulturminner og 

kulturmiljøer 
• Antall kommuner med oppdatert oversikt over verneverdige kulturminner og 

kulturmiljø 
• Antall kommuner som har vedtatt kulturminneplan  
• Antall kommuner som har knyttet til seg egen kulturminnekompetanse  
• Antall verneverdige kulturminner og kulturmiljø i Askeladden 

 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 

2. Tilrettelegge for og stimulere til vern gjennom bruk, med særlig vekt på verdiskaping. 
3. Riksantikvaren skal tydeliggjøre roller og ansvar innenfor kulturminneforvaltningen. 
4. Videreføre prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse gjennom 

kartlegging av et utvalg nye fylker i 2016. 
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5. Følge opp aktuelle satsinger i den kommende stortingsmelding om friluftslivet ved 
blant annet se på virkemidler som bidrar til synergier mellom 
kulturminneforvaltningen og friluftslivet, herunder samarbeidsprosjektet med DNT 
om Historiske vandreruter.  

6. Bistå KLD i arbeidet med evalueringen av Areal- og kulturlandskapstilskuddet og 
utarbeidelse av jordbruks- og skogbruksmeldinger.  

7. Sette av nødvendige ressurser til å kunne bidra inn i statlig reguleringsplan for ny E16 
og Ringeriksbane, for å få frem miljøkonsekvensene og mulighetene for 
kompenserende og avbøtende tiltak, især for delstrekning 4 beskrevet i 
transportetatenes silingsrapport av 31.01.2015. 

8. Utarbeide strategi for kulturminneforvaltningens arbeid med byer.  
9. Bidra i arbeidet med mulig bymiljøsatsing ifm Nordisk Ministerråd og norsk 

formannskap 2017. 
 

Nasjonalt mål 2.2. Et prioritert utvalg automatisk fredete og andre arkeologiske 
kulturminner skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

 
Resultatkrav og styringsparametere som det skal rapporteres på: 
 
Resultatkrav: 

10. Riksantikvaren skal, med sine virkemidler, bidra til sikring, istandsetting og 
tilrettelegging av et utvalg fredete og andre arkeologiske kulturminner gjennom 
bevaringsprogrammet for arkeologiske kulturminner. 

 
Styringsparametere:  

• Årlig tap og skade på automatisk fredete arkeologiske kulturminner i utvalgte områder 
og etter årsaksforhold 

• Antall dispensasjoner som gjelder automatisk fredete arkeologiske kulturminner, med 
og uten vilkår om arkeologisk gransking 

• Antall automatisk fredete kulturminner der det er utført arkeologiske undersøkelser for 
å sikre, dokumentere og ivareta vitenskapelig kildeverdi  

• Antall automatisk fredete kulturminner med et tilfredsstillende bevarings- og 
vedlikeholdsnivå 

• Antall automatisk fredete kulturminner med et tilfredsstillende bevarings- og 
vedlikeholdsnivå som er tilrettelagt for publikum 

 
Resultatkrav og styringsparametere som det skal rapporteres på: 
 
Resultatkrav: 

11. Fredningsstrategien skal legges til grunn i det videre arbeid med fredning. 
Riksantikvaren skal i tråd med fredningsstrategien (handlingsplanen) prioritere 
kulturminner og kulturmiljøer som er underrepresentert.  

 
 

Nasjonalt mål 2.3. Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være 
vedtaksfredet innen 2020. 
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Styringsparametere: 
• Antall nye fredete bygninger og anlegg fordelt på geografisk, sosial, etnisk, nærings- 

og tidsmessig bredde.  
• Antall sluttførte og opphevede gamle fredningssaker hos fylkeskommunen og 

Riksantikvaren. 
 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 

12. Pågående fredningssaker skal sluttføres – RA skal være tilbakeholden med å 
igangsette nye fredningsprosesser før de pågående sakene er sluttført.  

 
Resultatkrav og styringsparametere som det skal rapporteres på: 
 
Resultatkrav: 

13. Riksantikvaren skal, med sine virkemidler, bidra til arbeidet med istandsetting av 
fredete kulturminner ved effektiv og målrettet forvaltning av tilskuddsmidler innenfor 
gitte rammer og gjennom kunnskapsheving, 

 
Styringsparametere: 

• Antall fredete bygninger med registrert tilstandsgrad, og prosentvis fordeling mellom 
tilstandsgradene TG1-TG3. 

• Antall fredete bygninger og anlegg i privat eie som har fått offentlige tilskudd i 2014, 
summen på tilskuddene og den fylkesvise fordelingen.  

• 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).  

• 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.  

• Antall stavkirker som har fått tilskudd til brannsikring og antall anlegg som er 
forsvarlig brannsikret. 

• Antall tette trehusmiljø som har mottatt tilskudd til brannsikring, størrelsen/summen på 
tilskuddene, antall tette trehusmiljø som har forsvarlig brannsikring. 

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

Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 
14. RA skal sette av ressurser til å bidra inn i arbeidet med ny forvalter av statens 

eiendommer på Røros. 
15. Ved tilskudd til fartøy skal prosjekter som gir god sysselsettingseffekt prioriteres. 
16. Følge opp og videreutvikle Bygg og Bevar i samarbeid med Byggenæringens 

landsforening og øvrige samarbeidspartnere i tråd med et nytt mandat for prosjektet i 
neste 5 års programfase. 

17. Følge opp Riksrevisjonens merknader Dokument 1 (2015-2016) Riksrevisjonens 
rapport om den årlige revisjon og kontroll for 2014 

 

Nasjonalt mål 2.4 Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020. 
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Oppdragsliste 2016 for resultatområde 2 Kulturminner og kulturmiljø 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Tidsfrist 

Arbeidet med å utarbeid forvaltningsplaner for de eiendommene som RA 
forvalter og som inngår i Klima- og miljødepartementets landsverneplan 
skal starte opp og skal ferdigstilles innen utgangen av 2017. 

31.12.17 

Utarbeide registreringsstandard for gjennomføring av arkeologiske 
registreringer, jf. Retningslinjer for gjennomføring undersøkelsesplikten 
og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til 
kulturminneloven § 9, jf. § 10. 

31.12.16 

Evaluering av fartøyvernssentrene 31.12.16 
Levere sluttrapport forprosjektfasen  kultur- og naturreise  1.2.16 

Lage en bymiljøstrategi   1.09.16 

 

3.2 Polarområdene 
 
 
 
 
 
 
Nasjonalt mål 6.1: Omfanget av villmarkspregete områder på Svalbard skal 
opprettholdes, og naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. 
 
Nasjonalt mål 6.2: De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal 
sikres gjennom forutsigbar og langsiktig forvaltning. 
 
Resultatkrav og styringsparametere som det skal rapporteres på: 
 
Resultatkrav: 

18. Riksantikvaren skal innenfor sine virkemidler bidra til at de 100 viktigste 
kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres gjennom forutsigbar og 
langsiktig forvaltning 

 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 

19. Igangsette arbeidet med et rapporteringssystem for oppfølging av kulturminneplan for 
Svalbard 2013-2023.   

20. Følge opp samarbeidet med UD om kulturminnetiltak i Antarktis.   
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Oppdragsliste 2016 for resultatområdet 6 Polarområdene: 
 
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Tidsfrist 

Bistå KLD i oppfølgingen av Sysselmannens kartlegging av natur-og 
kulturminneverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde.  

01.03.16 

 

3.3 Oppgaver på tvers av resultatområdene 
Internasjonalt samarbeid 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 

21. Bidra i utviklingen av faglig innhold og gjennomføring av en mulig norsk/nordisk 
satsing i oppfølging av verdensarvkonvensjonen internasjonalt med vekt på 
kapasitetsbygging 

22. Bistå departementet i oppfølging av plan for etablering verdensarvsentre ved alle de 
norske verdensarvområdene 

23. Bistå departementet i utvikling av basisutstilling for verdensarven ved kvalitetssikring 
av innholdsproduksjon  
 

 
Oppdragsliste 2016 

 
 
Kunnskap 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 

24. Bidra i arbeidet med å etablere av ny nasjonal digital høyde- og terrengmodell i regi av 
Kartverket og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

25. Den økte bevilgningen over kap 1410 post 21 skal brukes til å sikre at 
overvåkningsprogrammene tilfredsstiller forvaltningens behov for 
miljøovervåkingsdata for å dekke kunnskapsbehov på hele kulturminnefeltet. Et 
representativt utvalg av kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal overvåkes. 
Bruken skal foregå i dialog med Klima- og miljødepartementet. 

 
 
  

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Tidsplan 

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. 

 

1.12.2016 

Vurdere grunnlaget for en eventuell videreføring av vikingnominasjonen 
og gi KLD en anbefaling i saken. Verdensarvkomiteens vedtak 39 COM 
8B.22 skal tas med i vurderingen. 

1.6.2016 

Ferdigstille arbeidet med å utvikle indikatorer for forvaltningen av 
verdensarven. 

1.4.2016 

På bakgrunn av departementets kartlegging av den lokale organiseringen 
av verdensarven, fremme forslag til hvordan arbeidet best kan organiseres 
og eventuelle endringer i dagens ordning. 

1.7.2016 
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Oppdragsliste 2016 
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Tidsplan 

Følge opp forprosjektet "Overvåking av effekt og konsekvenser av 
klimapåvirkning på automatisk fredete trebygninger". Levere et 
erfaringsnotat og en anbefaling om evt. etablering av et nytt 
overvåkingsprogram for klimaovervåking av automatisk fredete bygninger.  

   1.7.2016 

 
Regelverk 
Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer:  

26. Effektivisere rutiner og uttalelsespraksis mellom Riksantikvaren og regionalforvaltningen i 
arealplansaker.  

27. Sette av ressurser til å gi innspill etter oppdrag fra KLD i arbeidet med regionreformen når det 
gjelder oppgaver og ansvar til regionalt folkevalgt nivå. 
 

Oppdragsliste 2016  

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Tidsplan 

 I samarbeid med RA/Mdir utarbeide utkast til revidert veiledning til vedlegg 
III i ny/revidert forskrift om konsekvensutredninger (etter plan og 
bygningsloven 

    01.12.2016 

 
Sikkerhet og kontroll 
Resultatkrav: 

28. Overgang til DFØs fellestjenester for lønn, personal og regnskap skal ferdigstilles. 
 

Riksantikvaren skal følge opp følgende føringer: 
29. Riksantikvaren skal ta utgangspunkt i sitt etablerte system for risikoanalyser og 

videreutvikle dette i samsvar med Direktoratet for økonomistyring sin veileder for 
risikostyring. Det er viktig at etatene følger opp tiltaksplanene for risikoanalysene, og 
at tiltaksplanene brukes aktivt i egen styring.  

30. Følge opp IKT-strategien på de punktene som har frist for ferdigstillelse i 2016.  
 
Oppdragsliste 2016 
 
Utarbeide og levere risiko- og sårbarhetsanalyser og en oversikt over 
risikobilde i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

01.03.2016 

Rapportere om sikkerhetstilstanden og gjennomførte øvelser.  01.03.2016 

Med bakgrunn i nasjonal strategi for informasjonssikkerhet skal etaten 
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 2016 

Statusrapport i arbeidet med etablering av responsmiljø både i egen 
virksomhet og for sektoren som helhet.  1. september 

 Statusrapport i arbeidet med å etablere et system for 
informasjonssikkerhet etter ISO 27001 1. juni 
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 Fremdriftsplan for overgang til DFØs fellestjenester for egen 
virksomhet jf. tiltak under hovedmål 8 i IKT-strategien  1. mai 

 Gjennomføre tiltak beskrevet i IKT-strategien under hovedmål 9 for 
å etablere en helhetlig IT-drift i sektoren innen 1.1.2018  Fra 1. mars til 1. 

oktober 
 

4. FELLESFØRINGER FRA KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
Riksantikvaren skal følge opp regjeringens fellesføring om å kartlegge hvordan brukere 
opplever virksomheten, se H-14/2015 – Rundskriv – Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016  
 
Riksantikvaren oppfordres til å ta inn en lærling i løpet av høsten 2016, eventuelt inngå 
samarbeid om en lærlingplass med andre i forvaltningen. 
 

5. TILDELING OG BUDSJETTFORUTSETNINGER 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2015–2016), Prop. 1 S Tillegg 
1 (2015-2016) og Stortingets vedtak basert på Innst. 9 S (2015-2016). Midlene skal for øvrig 
disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for 
økonomistyringen i staten, instruks for virksomhets- og økonomistyring, og andre rundskriv 
og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. 
 
Alle poster i serien 01-29 og 50-59 er gjennom tilleggsproposisjonen og den 
påfølgende Stortingsbehandlingen redusert med 0,2 pst utover de 0,5 pst som lå inne i 
bevilgningsbeløpene for Prop 1 S, dvs. en samlet reduksjon på 0,7 %. Disse 
innsparingene er alle benevnt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
(heretter forkortet ABE-reformen). Alle virksomheter skal i henhold til reformen 
gjennomføre tiltak for å bli mer effektive. 

Det er fortsatt nødvendig med stor oppmerksomhet når det gjelder 
tilskuddsforvaltningen. Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning 
annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i Prop. 1 S. Tilskudd skal bare utbetales 
fra tilskuddsposter, mens kjøp av varer og tjenester kun skal skje fra driftsposter (og i 
visse tilfeller investeringsposter) etter prosedyrene i anskaffelsesreglene.  
 
Det vises i denne sammenheng også til Riksrevisjonens undersøkelse i 2014/2015 av 
tilskuddsforvaltningen til Klima- og miljødepartementet med underliggende etater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-2016/id2465026/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec5b195e093f4e3da6b87e6fd54dd0f1/no/pdfs/prp201520160001t01dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec5b195e093f4e3da6b87e6fd54dd0f1/no/pdfs/prp201520160001t01dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
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5.1 Kap. 1429 Riksantikvaren 
 
Utgifter:  
                                                                                                  (i 1 000 kr)                                                      
       
(Kap./post) Betegnelse Tildeling 

2016  
1429.01 Driftsutgifter 129 450 
1429.21 Spesielle driftsutgifter 39 899 
1429.22 Bevaringsoppgaver, kan overføres 24 500 
1429.50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid 3 471 
1429.60  Kulturminnearbeid i kommunene 2 116 
1429.70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske 

kulturminner, kan overføres 
30 164 

1429.71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, 
kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres 

122 015 

1429.72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, 
kan overføres 

54 045 

1429.73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalder og 
brannsikring kan overføres 

45 952 

1429.74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres  101 883  
1429.75 Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres 10 757 
1429.77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på 

kulturminneområdet, kan overføres,  
5 000 

1429.79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres 52 036 
Sum kap.1429  621  288 

 
Fullmakter: 
 
Tilsagnsfullmakter under kap. 1429:              
  
Riksantikvaren gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at 
samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Kap Post Betegnelse  Samlet ramme 

1429  Riksantikvaren  

 70 

Tilskudd til automatisk fredete og andre 
arkeologiske  
kulturminner 4 mill. kroner 

 71 
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, 
kulturmiljø og kulturlandskap 30,0 mill. kroner 

 72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 10,0 mill. kroner 

 73 
Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen 
og brannsikring 10,0 mill. kroner 



 12 

 74 Tilskudd til fartøyvern 12,0 mill. kroner 

 79 Tilskudd til verdensarven 10,0 mill. kroner 
 
Merinntektsfullmakt under kap. 1429: 
Riksantikvaren gis fullmakt til å overskride bevilginger under kap. 1429 post 01 mot 
tilsvarende merinntekter under kap. 4429 postene 02 og 09. 
 
Inntekter: 
 
Det er budsjettert med følgende inntekter under kap. 4429 i 2016  

                 (i 1 000 kr)                                                         
Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2016  
4429.02 Refusjoner og diverse inntekter 4 268 
4429.09 Internasjonale oppdrag 1 209 
Sum kapittel 1429  5 477 

 
 
Spesielle budsjettforutsetninger: 
Post 01 Driftsutgifter  
Bevilgningen er i 2016 redusert med 0,908 mill. kroner i forbindelse med ABE-reformen. 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Bevilgningen er i 2016 redusert med 0,476 mill. kroner i forbindelse med ABE-reformen. 
 
 
Post 22 Bevaringsoppgaver, kan overføres.  
Posten er ny og opprettet for tilfeller hvor Riksantikvaren er prosjekteier og hvor det er behov 
for å plassere midler på en post som er overførbar, jf. Prop.1 S. 
 
Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 
2 mill. kroner er øremerket sikring og istandsetting av samiske bygninger, jf. Prop.1 S. 
 
Post 74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres. 
Posten øker med 40 mill. kroner for å møte den krevende situasjonen i verftsindustrien, jf. 
Prop. 1 S. Tildelingen er ettårig. 
RA skal sette av inntil 3 mill. kroner til installering av motor i Hestmanden, forutsatt 
medfinansiering fra andre departementer. 
 
Det skal utbetales et grunntilskudd til Norsk Forening for Fartøyvern over denne posten, etter 
søknad fra foreningen, jf. Prop 1S. 
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5.2 Tildeling fra andre kapitler og poster 
Kap. 1410 post 21 Miljøovervåking og miljødata 
 
Følgende midler stilles til disposisjon på kap. 1410                                       (i 1000 kr) 
Kapittel/post Betegnelse   Fullmakt for 2016 til å belaste med inntil 
1410.21 Miljøovervåking og miljødata 6 917 

 

5.3 Delegering av budsjettmessige fullmakter 
 
Riksantikvaren delegeres myndighet til: 

1. 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.  

 

6. RAPPORTERING 
Finansdepartementet har fra 2014 fastsatt nye krav til årsrapport som skal gjelde for alle 
underliggende etater. Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig 
årsrapport, som viser status for de nevnte områdene per 31. august og 31.desember 2016. 
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 resultatområdene. 
 
Frister for rapporteringer for 2016 er: 

Avviksrapportering 13. mai 2016 
Foreløpig årsrapport 15. september 2016 
Endelig årsregnskap 3. februar 2017 
Endelig årsrapport 15. mars 2017  
 
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 

7. MØTEPLAN 

Møtedato
  

Møtetype Punkter til dagsorden Frist for 
saker 

Merknad 
  

7.april Halvårsmøte    
6./7. juni Etatslederkonferanse    
9.juni Kontaktmøte    
13.oktober Halvårsmøte    
Oktober? Etatslederkonferanse    
24.november Kontaktmøte    
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8. 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 eller Jan Mayen 
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