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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets 
budsjettvedtak og forutsetninger, og departementets styringssignaler for Norsk design- 
og arkitektursenter i 2016. 
 
Tilskuddsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for statens tilskudd til 
Norsk design- og arkitektursenter i 2016.  
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2. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2016: 
 

(i 1 000 kr) 
Kap. Post Beskrivelse Beløp 
930     
 70 Tilskudd til Norsk design- og arkitektursenter  71 700 
 Sum  71 700 
 
Når det gjelder oppdrag som er inngått med andre parter vil det som hovedregel være 
slik at oppdraget også skal omfatte midler til administrasjon av oppdraget. Senteret står 
likevel fritt i å vurdere om oppdraget støtter opp under senterets mål på en måte som 
tilsier at senteret kan utføre oppdraget uten ekstra midler til administrasjon. 
 

3. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET I 2016 

3.1  Mål 

Tilskuddet til Norsk design- og arkitektursenter skal bidra til Nærings- og 
fiskeridepartementets overordnede mål om å øke samlet verdiskaping i Norge, innenfor 
bærekraftige rammer. Senteret skal være et innovasjonsverktøy i næringslivet, offentlig 
sektor og for bærekraftig samfunnsutvikling, samt øke kvaliteten og bruken av design 
og arkitektur i næringslivet og offentlig sektor. Norsk design- og arkitektursenter skal 
som kompetansesenter for design og arkitektur arbeide langsiktig for økt kvalitet ved 
bruk av design og arkitektur i samfunnet og synliggjøre de to feltenes samfunnsverdi.  
   
Nærings- og fiskeridepartementet har, i samarbeid med Norsk design- og 
arkitektursenter og Kulturdepartementet, utarbeidet en ny målstruktur og et nytt mål- 
og resultatstyringssystem som skal gjelde for Nærings- og fiskeridepartementets 
tilskudd til senterets virksomhet. Nærings- og fiskeridepartementet har følgende 
hovedmål med tilhørende delmål for sitt tilskudd til Norsk design- og arkitektursenter. 
 
Hovedmål: Design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og offentlig sektor  
 
Delmål 1: Økt konkurranseevne i næringslivet 
Delmål 2: Fornye offentlig sektor  
Delmål 3: Gode design- og arkitekturpolitiske råd    
 
Den nye målstrukturen gjelder fra og med 2016. Målstrukturen er operasjonalisert 
gjennom et mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) som følger som vedlegg til 
dette tilskuddsbrevet. Sammen med evalueringer skal MRS-systemet gi grunnlag for å 
vurdere Norsk design- og arkitektursenters måloppnåelse.  
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3.2 Prioriteringer 2016 

Implementering av nytt MRS-system 
Målstrukturen og det nye MRS-systemet skal legge til rette for en mer overordnet 
målstyring av departementets tilskudd til Norsk design- og arkitektursenter. Det er 
derfor avgjørende at MRS-systemet blir godt implementert i senteret og at det brukes 
aktivt i styringsdialogen med departementet, som grunnlag for diskusjon om 
måloppnåelse.  
 
Norsk design- og arkitektursenter må ta høyde for at det i forbindelse med 
implementeringen av MRS-systemet vil komme ekstrakostnader knyttet til ekstern 
bistand for å utvikle bl.a. spørreundersøkelser, annen datainnhenting og analyser.  
 
Opptre som en tydelig og samlet organisasjon  
Norsk design- og arkitektursenter har i 2015 vært gjennom en prosess for å etablere 
seg som ny organisasjon. Det er viktig at det offentlige, næringslivet og allmenheten 
opplever Norsk design- og arkitektursenter som en tydelig og samlet organisasjon, og 
at senteret videreutvikler seg som et nasjonalt kompetansesenter for design og 
arkitektur, med vekt på bærekraftig utvikling.  
 
Oppgaver som kan støtte opp om dette er bl.a. å øke næringslivets og offentlig sektors 
bestillerkompetanse på design, arkitektur og byutvikling, og å sikre bedre samarbeid på 
tvers av sektorer, økt brukerforståelse og mer brukerinvolvering i plan-, innovasjons- og 
beslutningsprosesser. 

 
Følge opp anbefalingene fra evalueringen av DIP-programmet  
Nærings- og fiskeridepartementet har i 2015 igangsatt en ekstern evaluering av 
designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Departementet forutsetter at Norsk design- 
og arkitektursenter bidrar aktivt i prosessen rundt evalueringen, som etter planen vil 
sluttføres i mars 2016. Anbefalingene fra evalueringen må følges opp i dialog mellom 
departementet og senteret.     
 
Samarbeid mellom virkemiddelaktørene 
For å sikre en god utnyttelse av statens ressurser, er det viktig med tydelig rolledeling 
og et godt samarbeid mellom de ulike virkemiddelaktørene innenfor det norske 
innovasjonssystemet. Innovasjon Norge, Siva, Norges forskningsråd, Patentstyret og 
Norsk design- og arkitektursenter er alle, på hver sine måter, viktige aktører i 
regjeringens arbeid med å legge til rette for vekst og nyskaping i norsk næringsliv. 
Departementet ber virkemiddelaktørene organisere samarbeidet seg imellom på en 
måte som resulterer i tydelige og samkjørte virksomheter, som utøver sine respektive 
roller i et godt samspill, og på en slik måte at de ulike virkemidlene utfyller hverandre 
på en best mulig måte.   
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4. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING 

Norsk design- og arkitektursenter og departementet skal gjennom styringsdialogen 
vurdere og følge opp de mål og prioriteringer som er gitt i tilskuddsbrevet. 
 
Det vil bli avholdt to styringsmøter mellom departementet og senteret i 2016, ett på 
våren, og ett på høsten. 
 
Norsk design- og arkitektursenter har ansvar for at rapportering skjer i henhold til 
føringer i tilskuddsbrevet, avklart rapporteringsformat og vedlagte 
rapporteringskalender.  
 
Register for offentlig støtte 
Regelverket om offentlig støtte har nylig blitt revidert i EU/EØS. Norge er etter de nye 
reglene forpliktet til å innføre et register for offentlig støtte innen 1. juli 2016. Et slikt 
nasjonalt register er planlagt etablert i løpet av første halvår 2016 i regi av 
Brønnøysundregisteret. Norsk design og arkitektursenter må registrere bedriftsrettet 
støtte i det nye registeret, når det er opprettet, etter gjeldende regler.  
 

5. UTBETALING 

Midlene vil bli overført fra departementet til Norsk design- og arkitektursenter i 
kvartalsvise rater. Utbetalingen i juli betinger at tilfredsstillende årsrapport for 2015 er 
lagt frem for departementet. Innleveringsfrist for årsrapport er satt til 15.02.2016. 
 
Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som 
er lagt til grunn i budsjettproposisjonen, og Stortingets vedtak og forutsetninger. 
 
Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 
 
Dersom Norsk design- og arkitektursenter gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke 
benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt 
eller delvis tilbakebetalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
ekspedisjonssjef 

 Vigdis Nessøe 
     seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi: 
Riksrevisjonen 
Kulturdepartementet  
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDER FOR 2016 
 
Leveranser og styringsmøter 2016 
 Mnd.     Dato  Aktivitet   Mnd.        Dato             Aktivitet  
Jan   Juli      

Feb.  15. feb.  Årsrapport 2015  Aug.    

Mars  15. mars  Budsjettforslag 2017 Sept.  20. sept. 2. tertialrapport, herunder 
status regnskap per 31. aug.   

      

April     Okt.  15. okt 
Medio okt.  
 

Risikovurdering  
Dialog om tilskuddsbrev for 
2017   
  

Mai  20. mai  
Ultimo. mai  

 

1. tertialrapport  
Styringsmøte vår  

Nov.  Medio nov.  Styringsmøte høst 

Juni      Des.  31. des.  Tilskuddsbrev for 2017  

 
Krav til leveranser 
Norsk design- og arkitektursenter har fra 2016 et nytt mål- og resultatstyringssystem 
(MRS-system). Tertialrapportene i 2016 vil følge det nye MRS-systemet, mens 
årsrapporten for 2015 vil være etter de mål som gjaldt i 2015. Norsk design- og 
arkitektursenter bør imidlertid i størst mulig grad også innrette analyser og struktur i 
årsrapporten for 2015 etter det nye MRS-systemet.  
 
Rapporteringen skal ligge til grunn for departementets styringsdialog med senteret, og 
gi informasjon til departementets arbeid med blant annet statsbudsjettet.  

Årsrapport 2015 
Årsrapporten skal utarbeides etter mal utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring 
(jf. dfo.no/no/Styring/Arsrapport), men tilpasset Norsk design- og arkitektursenters 
virksomhet.   
 
Budsjettforslag 2017  
Norsk design- og arkitektursenter skal gi innspill til budsjettforslag for kommende år, 
som grunnlag for departementets arbeid ned statsbudsjettet for 2017. Budsjettforslaget 
skal kun omfatte den delen av virksomheten som finansieres med tilskudd over 
Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. 
 
Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i senterets fastsatte mål, strategier og gjeldende 
budsjettramme og inneholde følgende:   
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1. Hva som er de 1-3 viktigste områdene som skal ha oppmerksomhet i 2017   
2. Hva som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til 

høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette   
3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2015 

(regnskapstall), 2016 (gjeldende budsjett) og 2017 (gitt dagens ramme)  
4. Senterets totale finansiering, både gjennom offentlig finansiering og andre kilder. Vi 

ber om en spesifikasjon av opplysninger for regnskap 2015, budsjett 2016 og anslått 
finansiering i 2017  

 
Tertialrapportering 2016  
Første tertialrapport skal i hovedsak omtale senterets prioriteringer for måloppnåelse 
inneværende år, mens andre tertialrapport i hovedsak skal omtale evt. avvik som er 
vesentlig for årets måloppnåelse og håndtering av evt. avvik. Andre tertialrapport skal 
også omfatte en status for senterets regnskap per 31. august. 
 
Risikovurdering  
Norsk design- og arkitektursenter bes om å redegjøre for risikoen for å ikke oppnå 
senterets mål for 2017 ut fra føringene og forslag til bevilgninger i 
budsjettproposisjonen for 2017. Videre skal Norsk design- og arkitektursenter vurdere 
om det er behov for å iverksette tiltak, og i så fall hvilke tiltak, slik at departementet kan 
ta denne vurderingen med i arbeidet med tilskuddsbrevet for 2017.   
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VEDLEGG 2: Mål- og resultatstyringssystem for Norsk design- og 
arkitektursenter 
 
Legges ved som separat dokument. 
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