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Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev - Riksteatret  

 

Brevet er disponert i følgende deler: 

1. Budsjettrammer  

2. Mål 

3. Forutsetninger 

4. Rapportering 

Sammen med brevet følger disse vedleggene: 

- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2017 

- Vedlegg 2: Årsrapport for 2017 

- Vedlegg 3: Mål, styringsparametere og resultatmål for 2017 

- Vedlegg 4: Tiltak for å øke antall lærlinger i staten 

- Vedlegg 5: Styringskalender 

 

1. Budsjettrammer for 2017 

Stortinget vedtok 14. desember 2016 Kulturdepartementets budsjett for 2017. 

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Riksteatret i 

budsjettåret 2017: 

Utgifter 

Kap. 323, post 01: kr 79 575 000 

Riksteatret 

PB 4295 Nydalen 

0402 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/2788-  04.01.2017 
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Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av 

lønnsoppgjøret 2016, midler til dekning av arbeidsgiveravgift og midler til dekning av 

pensjonsutgifter, jf. omtale av innføring av forenklet modell for premiebetaling til Statens 

pensjonskasse i Prop. 1 S (2016–2017). 

Kap. 323, post 21: kr 60 947 000  

Rammen under post 21 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av 

lønnsoppgjøret 2016 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. 

Inntekter 

Kap. 3323, post 01: kr 318 000 

Kap. 3323, post 02: kr 24 149 000 

2. Mål  

Det overordnede målet for bevilgningene til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til 

kunst og kultur av høy kvalitet, å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, samt samle inn, 

bevare, dokumentere og formidle kulturarv. I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det 

viktig å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med 

offentlig støtte må derfor være allment tilgjengelige, slik at de som ønsker det, gis mulighet til 

å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. 

Målene for bevilgningene til musikk og scenekunst i 2017 er å legge til rette for produksjon, 

formidling og etterspørsel av ulike musikk- og scenekunstuttrykk, jf. Prop. 1 S (2016–2017). 

Riksteatret er statens underliggende virksomhet på scenekunstområdet, og skal innenfor de 

målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, tilby 

profesjonell scenekunst i hele landet og supplerer slik det øvrige scenekunsttilbudet. 

Riksteatret har som formål å ”fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd 

og by og på andre tenlege måtar å auke kjennskapen til god dramatisk kunst”, jf. lov om 

Riksteatret av 13. desember 1948. 

Følgende mål gjelder for Riksteatret i 2017: 

1. Et allsidig scenekunstrepertoar. 

2. Et landsdekkende tilbud av scenekunstforestillinger. 

3. Bred publikumsoppslutning og god kunnskap om publikum. 

4. Aktiv samarbeidspartner i scenekunstfeltet.  

Departementet har fastsatt hvilke styringsparametere som beskriver hvordan Riksteatret skal 

nå sine mål i 2017, jf. vedlegg 3. Her går det også fram hvilke resultatmål teatret tar sikte på å 

nå i 2017. 
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Departementet legger til grunn for bevilgningen i 2017 at Riksteatret gir en omtale av 

oppnådde resultater i samsvar med fastsatte styringsparametere og resultatmål. Omtalen skal 

brukes for å vurdere oppnådde resultater og sikre nødvendig oppfølging og kontroll av 

virksomheten innenfor en forsvarlig ressursbruk.  

3. Forutsetninger 

3.1. Generelle forutsetninger 

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at Riksteatret følger målene, 

forutsetningene og kravene i dette tildelingsbrevet, i vedleggene til brevet og i departementets 

instruks til virksomheten. 

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang 

i 2017, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjettrammen. I disposisjonsplanen må det 

derfor innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de 

aktivitetene som virksomheten har planlagt for 2017. 

Økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året må i sin helhet dekkes innenfor den 

tildelte budsjettrammen. 

3.2. Spesielle forutsetninger 

Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for 

funksjonshemmede og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett 

for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den 

funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett. 

Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider 

aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. I 

årsrapporten skal det gis en redegjørelse for hvordan institusjonen følger opp arbeidet med 

publikumsutvikling. 

Kulturbyggsøknader 

Kulturdepartementet mottar årlig 30-40 søknader om tilskudd fra budsjettposten Nasjonale 

kulturbygg. Enkelte av søknadene gjelder scenekunstlokaler. Departementet har de siste årene 

bedt Riksteatret om faglig vurdering av søknader som gjelder scenekunstlokaler. Innen 15. 

april 2017 vil departementet be Riksteatret om tilsvarende faglig vurdering av søknader om 

scenekunstlokaler for 2017. Departementet vil i tillegg be om Norsk kulturråd om faglig 

vurdering av søknader om tilskudd til museumsbygg og andre kulturvernbygg. 

3.3. Risikostyring. Internkontroll 

Departementet forutsetter at virksomheten jevnlig foretar en risikovurdering av virksomhetens 

aktiviteter, og at denne vurderingen blir dokumentert. Videre forutsettes det at etiske 

standarder knyttet til habilitet, bierverv og mottak av gaver og andre fordeler er implementert 

i virksomhetens interne retningslinjer og/eller rutinebeskrivelser. I arbeidet med etisk 
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bevisstgjøring er det nødvendig med kontinuerlig holdningsarbeid. Det er viktig å ha gode 

prosesser for å sikre at retningslinjene er godt kjent i virksomheten. 

3.4. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Departementet legger til grunn at virksomhetens ledelse har et systematisk og målrettet arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap, og at dette er integrert i virksomhetens planverk og 

styringssystemer. Virksomheten skal utarbeide og årlig oppdatere eksisterende risiko- og 

sårbarhetsanalyser, samt vurdere forebyggende og beredskapsmessige tiltak knyttet til 

virksomhetens ansvarsområde. Videre skal det foreligge planer for håndtering av ulike typer 

kriser, herunder krisekommunikasjon. Virksomheten skal jevnlig øve på ulike scenarioer, slik 

at erfaringer og læringspunkter kan innarbeides i organisasjonen og i planverket. 

Informasjonssikkerhet  

Offentlige virksomheter skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som 

baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet jf. 

eForvaltningsforskriften §15. Departementet viser til Nasjonal strategi for 

informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner og Handlingsplan for 

informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015–2017. Strategi og handlingsplaner er 

tilgjengelig på regjeringen.no. 

Vi vil også vise til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)s anbefalte tiltak mot IKT-angrep, 

særlig dokumentet S-01 Fire effektive tiltak mot dataangrep, som er tilgjengelig på nettsidene 

til NSM.  

3.5. Personalpolitikk og likestilling 

Departementet forutsetter at Riksteatret til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse slik 

at oppgavene blir utført på en best mulig måte. Riksteatret skal sikre og ivareta et forsvarlig 

arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykefravær. Videre er det et overordnet mål å ha et 

inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og har en 

variert bakgrunn med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisitet. 

3.6. Fellesføringer  

I de enkelte års tildelingsbrev innarbeides det såkalte fellesføringer. Dette gjelder saker eller 

områder som regjeringen har bestemt at virksomhetene skal ha spesielt fokus på og som 

virksomhetene også skal rapportere på i årsrapporten. 

I henhold til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets av 17. november 2016 

gjelder følgende fellesføring for 2017: 

Riksteatret skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke 

produktiviteten. 

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i 

dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-informasjonssikker/id710469/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-informasjonssikker/id710469/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-informasjonssikkerhet-i-statsforvaltningen/id2440093/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-informasjonssikkerhet-i-statsforvaltningen/id2440093/
https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-01-fire-effektive-tiltak-mot-dataangrep.pdf
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teknologi. I årsrapporten skal Riksteatret gjøre rede for iverksatte og planlagte 

effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av 

arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan 

effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte 

områder. 

Rundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fellesføringen i 2017 vil bli 

ettersendt. 

3.7. Tiltak for å øke antall lærlinger i staten 

Departementet forutsetter at Riksteatret skal knytte til seg minst én lærling. Videre skal 

Riksteatret knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. For 

nærmere omtale viser vi til vedlagte brev av 14. september 2016 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

4. Rapportering 

4.1. Regnskapsrapport per 31. august 2017 

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2017, der det i tillegg til 

forbruket per 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Vi vil senere sende 

ut retningslinjer for utarbeiding av en slik rapport. 

4.2. Årsrapport for 2017 

Virksomheten skal ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport. Årsrapport 

og årsregnskap skal utarbeides etter en felles struktur for alle statlige virksomheter, jf. pkt. 

1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

Årsrapporten for 2017 utarbeides som eget dokument og sendes til Kulturdepartementet, med 

kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2018.  

I henhold til pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal departementet i 

samråd med virksomheten avtale omfang og innhold i årsrapportens del I–V. Departementet 

vil ta dette opp i styringsdialogen med virksomheten. For nærmere omtale av årsrapporten 

vises det til vedlegg 2. 

5. Styringskalender for 2017 

Plan for møtedager og styringsdialog går fram av vedlagte styringskalender. 

Med hilsen  

 

Christine Hamnen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Pedersen Botilsrud 

 seniorrådgiver 
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Direktoratet for økonomistyring 
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Budsjettfullmakter for 2017 

Sentrale bestemmelser om budsjettering, budsjettdisponering og økonomiforvaltning i statlige 

virksomheter er samlet i Finansdepartementets Veileder i statlig budsjettarbeid som er 

tilgjengelig elektronisk på Finansdepartementets hjemmesider. Fullmakter i henhold til 

bevilgningsreglementet er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-110/2013 av 

25.11.2013.  

For 2017 gjelder følgende budsjettfullmakter for virksomhetene under Kulturdepartementet:  

1. Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter   

Virksomhetene kan overskride driftsbevilgningene mot tilsvarende merinntekter slik det 

framgår av oversikten nedenfor, jf.  Prop. 1 S (2016–2017):  

 overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under 

 kap. 300 post 01 kap. 3300 post 01 

 kap. 320 post 01 kap. 3320 postene 01 og 03 

 kap. 320 post 21 kap. 3320 post 02 

 kap. 322 post 01 kap. 3322 post 01 

 kap. 323 post 01 kap. 3323 post 01 

 kap. 323 post 21 kap. 3323 post 02 

 kap. 325 post 01 kap. 3325 postene 01 og 03 

 kap. 326 post 01 kap. 3326 post 01 

 kap. 326 post 21 kap. 3326 post 02 

 kap. 329 post 01 kap. 3329 post 01 

 kap. 329 post 21 kap. 3329 post 02 

 kap. 334 post 01 kap. 3334 post 01 

 kap. 334 post 21 kap. 3334 post 02 

 kap. 339 post 01 kap. 3339 postene 02 og 04 

 kap. 339 post 01 kap. 5568 post 71 

 kap. 339 post 21 kap. 3339 post 07 

 kap. 342 post 01 kap. 3342 postene 1 og 2 

 Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til 

overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som 

inngår i nettoordningen for merverdiavgift.  
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 

bevilgning til neste år. 

 

Dersom inntektene under de inntektspostene som er omtalt ovenfor blir mindre enn 

budsjettert, innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres 

tilsvarende mindreinntekten.   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statsbudsjettet/veileder-i-statlig-budsjettarbeid.html?id=439275
http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_110_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_110_2013.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34122e137e0d457c868ae05ac6ee4701/no/pdfs/prp201620170001kuddddpdfs.pdf
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2. Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr     

Virksomhetene kan benytte nettobudsjettering under post 01 Driftsutgifter ved utskifting av 

utstyr. Adgangen til å nettoføre inntekter ved utskifting av utstyr er begrenset til inntil 5 pst. 

av bevilgningen under post 01.  

3. Omdisponering mellom poster på budsjettet for statlige virksomheter 

Virksomhetene kan gis adgang til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 

Driftsutgifter til investeringer under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres, under samme kapittel. Slik omdisponering av midler skal godkjennes av 

departementet i hvert enkelt tilfelle. Før omdisponering kan foretas må derfor virksomhetene 

sende søknad om slik omdisponering til Kulturdepartementet.  

4. Overskridelse mot innsparing i senere budsjettermin  

Virksomhetene kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen under post 01 Driftsutgifter 

med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre påløpende 

budsjetterminene. Slik overskridelse skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. 

Før overskridelse kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik overskridelse til 

Kulturdepartementet.  

5. Inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester  

Virksomhetene kan inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret når 

avtalene gjelder virksomhetens ordinære drift og utgiftene kan dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå i avtaleperioden.  

6. Overføring av budsjettmidler mellom statlige virksomheter  

Overføring av budsjettmidler fra en virksomhet til en annen virksomhet kan skje ved at det 

overføres midler til mottakende virksomhets konto, eller ved at mottakende virksomhet får 

belastningsfullmakt, jf. Finansdepartementets rundskriv R-111/13. Dersom det benyttes 

fullmakt, skal fullmakten alltid gis til virksomheten, og ikke til en eller flere personer.  

Kopi av fullmakten sendes Kulturdepartementet v/Administrasjonsavdelingen.  

7. Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste  

Overføring av ubrukt driftsbevilgning (postene 01 og 21) fra ett år til neste skal godkjennes 

av Finansdepartementet. Virksomhetene sender eventuell søknad om overføring av ubrukt 

driftsbevilgning til Kulturdepartementet i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i 

eget rundskriv til virksomhetene om statsregnskapet for 2017. 

8. Tilsetting av personale i statlige virksomheter  

Jf. Statens personalhåndbok. 

Myndigheten til å tilsette virksomhetsleder ligger i Kulturdepartementet. For øvrige stillinger 

er tilsettingsmyndigheten lagt til virksomhetene (tilsettingsråd/styrer). Unntatt fra dette er 

likevel virksomheter uten styre/tilsettingsråd. For disse virksomhetene ligger 

tilsettingsmyndigheten i Kulturdepartementet.  

9. Opprettelse og inndragning av stillinger   

Den enkelte virksomhet kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. 

http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_111_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens-personalhandbok.html?id=543129
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9.1 Opprettelse av stillinger 

Det kan opprettes stillinger under forutsetning av at: 

- virksomheten har budsjettmessig dekning for de lønns- og driftskostnader som 

tilsettingen medfører innenfor den tildelte budsjettrammen under post 01 

- virksomheten kan dekke de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører 

innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de påfølgende år 

- tilsettingen er i tråd med de føringer/forutsetninger for øvrig som er omtalt i dette 

tildelingsbrevet 

- tilsettingen ligger innenfor rammene av tjenestemannsloven 

- det kun nyttes stillingskoder fra gjennomgående lønnsplaner eller egne etatsplaner 

- lønnsplassering av stillingen behandles i samsvar med hovedtariffavtalens 

bestemmelser. 

9.2 Omgjøring av besatte stillinger 

Jf. Statens personalhåndbok. 

Opphevelsen av Bevilgningsreglementets § 10 medfører ingen endringer i hovedtariffavtalens 

bestemmelser om omgjøring av besatte stillinger (også lederstillinger). Dette skjer som 

tidligere i årlige sentrale og lokale forhandlinger. 

9.3 Inndragning av besatte stillinger 

Forutsetningen for å kunne inndra en besatt stilling er at arbeidet faller bort. Vedtak om å 

inndra en besatt stilling må treffes skriftlig og skal inneholde: 

- beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver og status (fast/midlertidig) 

- begrunnelse for inndragningen – tas med både i oppsigelsesvedtaket og i 

underretningen til den tjenestemann som sies opp 

Kulturdepartementet skal orienteres om vedtaket. 

Det vises ellers til pkt. 3 i PM 20/97 av 29. september 1997, samt reglene i tjeneste-

mannsloven og Hovedavtalen. 

9.4 Fullmakter 

Opprettelse av lederstillinger på kontorsjefnivå eller høyere, jf. lønnsplanene 90.100, 90.303 

og 09.840, og opprettelse av stillinger som forsker, prosjektleder eller utredningsleder, jf. 

lønnsplanene 90.400, 90.510 og 90.520, skal forelegges Kulturdepartementet. 

For virksomheter som er egne forhandlingssteder etter Hovedtariffavtalen i staten skal 

opprettelse av stillinger som avdelingsdirektør eller høyere forelegges Kulturdepartementet. 

10. Lønnsfastsetting av stillinger ved tilsetting 

Kulturdepartementet fastsetter lønn for de stillinger der tilsettingsmyndigheten er lagt til 

Kulturdepartementet.  

For øvrige stillinger er lønnsfastsettingen lagt til den enkelte virksomhet. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens-personalhandbok.html?id=543129
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/1997/pm-2097.html?id=108141
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/reglement/2009/hovedavtalen-i-staten.html?id=449042
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Årsrapport for 2017 

Det vises til pkt. 1.5.1. i Bestemmelser om økonomistyring i staten (Bestemmelsene). 

Årsrapporten skal inneholde seks deler med følgende benevnelse og rekkefølge: 

I. Leders beretning  
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall  

III. Årets aktiviteter og resultater  
IV. Styring og kontroll i virksomheten  
V. Vurdering av framtidsutsikter  

VI. Årsregnskap  
Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet 
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. 

På DFØs nettsider ligger det anbefalinger og råd til innhold og struktur av årsrapporten. 

1. Årsrapportens del I–V   
I henhold til pkt. 1.5.1 i Bestemmelsene skal departementet i samråd med virksomheten 
avtale omfang og innhold i årsrapportens del I–V. Departementet vil ta dette opp i 
styringsdialogen med virksomhetene. Som bakgrunn for en slik drøfting, har departementet 
utarbeidet følgende skisse til innhold i årsrapportens del I–V: 

1.1 Del I Leders beretning 
Det gis en overordnet vurdering av virksomhetens samlede resultater, kort omtale av hva 
ledelsen har lagt vekt på i rapporten og en overordnet fremstilling av virksomhetens viktigste 
prioriteringer. Beretningen skal signeres av virksomhetslederen. 

1.2 Del II Introduksjon til virksomhetens og hovedtall 
Det gis en kort omtale av virksomhetens formål og organisering, og hvilket 
regnskapsprinsipp som benyttes. Det skal videre oppgis nøkkeltall for 2016 og 2017 (antall 
årsverk, samlet budsjett- og regnskap mv.) og endringer fra 2016–2017. 

1.3 Del III Årets aktiviteter og resultater 
Kulturdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 2017 gjennom 
budsjettproposisjonen for 2019. Virksomhetenes resultatrapportering for 2017 vil danne 
grunnlag for denne rapporteringen. Resultatrapporteringen er også et viktig grunnlag for 
departementets formulering av mål- og resultatkrav for kommende år. Virksomhetene må 
derfor legge vekt på å framskaffe og presentere data for oppnådde resultater for de mål som 
er trukket opp i tildelingsbrevet for 2017. 

Virksomhetens rapport for 2017 skal inneholde: 

- Kortfattet omtale av virksomhetens samlede aktivitet i 2017. 
- Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2017 for de resultatmål som er trukket 

opp i tildelingsbrevet for 2017. Omtalen skal begrenses til tiltak som er sentrale for 
mål- og resultatoppnåelsen. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statlig_okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten.html?id=438887
https://dfo.no/fagomrader/arsrapport/
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- Omtale av planer og aktiviteter i 2017 knyttet til eventuelle spesielle forutsetninger 
som er trukket opp tildelingsbrevet for 2017 

Rapporten må inneholde både tekstomtale og tabelloversikter som dokumenterer de resultater 
som virksomheten har oppnådd med sammenlignbare tall for 2016 og 2017 og tilhørende 
plantall for 2018. Det skal benyttes tallmateriale som i størst mulig grad sier noe om 
virksomhetens ressursutnyttelse.  

Virksomheter som forvalter tilskuddsmidler (både midler under ordninger og enkelttilskudd) 
må redegjøre for forvaltningen av tilskuddsmidler. 

1.4 Del IV Styring og kontroll av virksomheten 
Det gis en kort omtale av hovedelementene i virksomhetens opplegg for intern styring og 
kontroll, inkludert en vurdering av egnethet i forhold til måloppnåelse på kort og lang sikt. 
Departementet ber virksomhetene spesielt ivareta følgende områder i rapporten: 

- HMS 
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomhetene bes kort redegjøre for mål, tiltak og 
resultater for oppfølging av kravene. 

- Program for styring og ledelse i staten (2014–2017) 
Virksomhetene skal følge opp regjeringens Program for bedre styring og ledelse i 
staten 2014–2017. Kulturdepartementets virksomheter skal utarbeide en enkel plan 
for hvordan programmet kan følges opp i egen virksomhet. Virksomhetene skal kort 
redegjøre for gjennomførte tiltak i årsrapporten. 

- Likestilling 
Statlige virksomheter har en aktivitets- og rapporteringsplikt for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering, jf. likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven 
§ 3 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3. Redegjørelsen skal inneholde 
følgende oversikt:  

 Totalt Lederstillinger Øvrige stillinger 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kjønnsfordeling - alle ansatte (i pst.)       

Kjønnsfordeling - heltidsansatte (i pst.)       

Kjønnsfordeling - deltidsansatte (i pst.)       

Gjennomsnittslønn (i 1 000 kr)1       

Når det gjelder områdene etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne, er det av 
personvernhensyn ikke samme krav til rapportering. For å vise at aktivitetsplikten er 
ivaretatt skal virksomheten i årsrapporten gi en kort sammenfatning av situasjonen for 
hvert av disse områdene. 

                                                           
1 Beregnet med utgangspunkt i faktisk utbetalt lønn 
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Veiledningsheftet ”Statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og 
rapporteringsplikten” skal danne grunnlaget for virksomhetens rapportering. 

- Samfunnssikkerhet og beredskap 
Virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyser skal oversendes departementet som 
vedlegg til årsrapporten. Virksomheten bes dokumentere eventuelle forebyggende 
tiltak som er gjennomført på sikkerhetsområdet og rapportere eventuelle endringer i 
risikobildet til departementet.  

- Revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen 
Virksomheten bes redegjøre for oppfølging av merknader fra Riksrevisjonens 
revisjonsberetninger fra tidligere år. 

- Fellesføringer fra KMD 
Virksomhetene skal omtale sine initiativ og beskrive hvilke tiltak som planlegges eller 
allerede er iverksatt med hensyn til fellesføringene for 2017. For mer informasjon 
vedrørende fellesføringene for 2017 se rundskriv H-3/17 Fellesføringer i 
tildelingsbrevene for 2017.  

1.5 Del V Vurdering av framtidsutsikter 
Det gis en kort omtale av forhold i og utenfor virksomheten som belyser hvordan disse 
forholdene vil kunne påvirke virksomhetens evne til i oppfylle virksomhetens mål på lengre 
sikt. 

2. Del VI Årsregnskap  
Krav til statlige virksomheters årsregnskap er fastsatt i Bestemmelsene punkt 3.4. 
Finansdepartementets rundskriv R-115 av 24. november 2016 gir nærmere krav om både 
innhold og oppstilling av regnskapet. Veiledningsmateriell og maler for oppstillinger og noter 
som virksomheten kan benytte ved utarbeidelse av årsregnskapet ligger på nettsidene til 
DFØ. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/lonns--og-personalpolitikk/veileder_likestillingsredegjorelser.pdf?id=2196827
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/lonns--og-personalpolitikk/veileder_likestillingsredegjorelser.pdf?id=2196827
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforinger-i-tildelingsbrevene-for-2017/id2527058/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforinger-i-tildelingsbrevene-for-2017/id2527058/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2016.pdf
https://dfo.no/fagomrader/arsregnskap/
https://dfo.no/fagomrader/arsregnskap/


Mål, styringsparametere og resultatmål for Riksteatret i 2017

Resultatmål for Riksteatret

# Styringsparameter Resultatmål

1.1 Antall produksjoner totalt 11

1.2 Antall egne produksjoner 9

1.3 Antall innkjøpte produksjoner 2

# Styringsparameter

2.1 Antall forestillinger totalt 440

2.2 Antall forestillinger på turné 410

2.3 Antall forestillinger av egne produksjoner hos andre teatre (i tillegg til totaltall) 145

2.4 Antall spillesteder 70

2.5 God geografisk spredning av spillesteder Tekstlig omtale iht. strategi

# Styringsparameter

3.1 Antall publikummere totalt 110 000

3.2 Antall publikummere på turné 105 000

3.4 Antall barn og unge i publikum 50 000

3.3 Antall publikum på egne produksjoner hos andre teatre (i tillegg i totaltall) 45 000

3.5 Arbeid med publikumsutvikling Tekstlig omtale iht. strategi

# Styringsparameter

4.1 Antall arrangørkonferanser 2

4.2 Antall hospitantavtaler 3-6

4.3 Arbeid med arrangørutvikling Tekstlig omtale iht. strategi

4.4 Kunstnerisk samarbeid med institusjoner og grupper i scenekunstfeltet Tekstlig omtale iht. strategi

4.5 Samarbeid med regionale aktører Tekstlig omtale iht. strategi

4.7 Partnerskap og sponsoravtaler Tekstlig omtale iht. strategi

MÅL 4: Aktiv samarbeidspartner i scenekunstfeltet  

Mål og styringsparametere for Riksteatret

Mål 1: Et allsidig scenekunstrepertoar

Mål 2: Et landsdekkende tilbud av scenekunstforestillinger

MÅL 3: Bred publikumsoppslutning og god kunnskap om publikum



 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 68 00  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/3781-2 14.09.2016 

 

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten 

 

Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige 

virksomheter. Sammen med de øvrige partene i arbeidslivet og kunnskapsministeren signerte 

jeg den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser i mars i år. I samfunnskontrakten skal 

partene jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter og 

virksomheter. Hovedmålet med den nye samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal 

få tilbud om læreplass.  

 

For å følge opp målene i regjeringsplattformen og i den nye samfunnskontrakten og nå i tråd 

med regjeringens beslutning ber jeg departementene om:  

 

1. Å videreføre kravet til alle statlige virksomheter om å knytte til seg minst én lærling.  

 

Dette kravet er et sentralt tiltak i strategien for å øke antall lærlinger i statsforvaltningen, som 

regjeringen iverksatte i 2015. Det vises til brev om flere lærlinger i statlige virksomheter, som 

kunnskapsministeren og jeg sendte til alle departementene i mars i fjor. Kravet som ble 

formidlet i fjor, var imidlertid avgrenset til å gjelde kun for 2015. Vi har valgt å videreføre 

kravet - også utover 2016. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har 

forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle 

kravet, må dette avklares med overordnet departement. Virksomhetene skal også hvert år 

vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. 
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2. For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til et yrkesfaglig løft, 

skal statlige virksomheter knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet 

opplæringskontor.  

 

Opplæringskontoret skal bistå statlige virksomheter i arbeidet med å følge opp lærlingene. Det 

dreier seg blant annet om forvaltning av lærekontrakter og tilrettelegging for opplæring.  

 

3. For å sikre drift av opplæringskontoret og legge til rette for innflytelse fra 

virksomhetene, skal statlige virksomheter tilknyttet OK bidra til medfinansiering. Dette vil 

skje ved at opplæringskontoret beholder om lag en tredjedel av lærlingtilskuddet. 

 

Tilbakehold av lærlingtilskudd er det normale i arbeidslivet ellers når virksomheter knytter 

seg til et opplæringskontor. Opplæringskontorets nedslagsfelt har til nå vært avgrenset til å 

omfatte statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Fra 2017 utvides virkefeltet til også å 

omfatte statlige virksomheter i Østfold og Buskerud.  

 

OK stat ble etablert i 2013 som et samarbeidsprosjekt med Kunnskapsdepartementet og med 

arbeidsgiveransvaret lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er tidligere 

besluttet at opplæringskontoret skal gjøres til en permanent ordning, og at kontoret skal legges 

til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 1. januar 2017.  

 

I tråd med regjeringens beslutning ber jeg også om følgende: 

 

• At departementene følger opp kravet om å knytte til seg minst én lærling i 

styringsdialogen og sette i gang prosessen overfor underliggende virksomheter. Det enkelte 

departement velger selv i hvilken form kravet formidles, men eksempelvis kan man 

tydeliggjøre kravet i tildelingsbrevet for 2017.  

 

• At departementene informerer sine underliggende virksomheter i de aktuelle fylkene 

herunder Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold om at de skal knytte seg til OK stat eller et 

annet opplæringskontor. OK stat vil i etterkant selv ta kontakt med statlige virksomheter i de 

aktuelle fylkene for å gi informasjon om hva de kan tilby av bistand. 

 

Lykke til med arbeidet! 

 

 

 

 

 

Med hilsen  
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 Jan Tore Sanner 

  

 

Adresseliste 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 
Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 
Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 

Landbruks- og 

matdepartementet 
Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 

Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 

 



STYRINGSKALENDER 2017 FOR RIKSTEATRET 

 

 

Når Hva Hvor Ansvarlig 

Primo januar  Budsjettskriv for 2018 Til statlige virksomhe-

ter 

KUD, ved administra-

sjonsavdelingen  

Medio januar Regnskapsrapport (kasserap-

port) pr. 31.12.16 

Til administrasjonsav-

delingen 

Riksteatret 

Medio januar Forklaringer til statsregnska-

pet 2016  

Til kunst- og museums-

avdelingen  

Riksteatret 

Primo mars Ev. supplerende tildelingsbrev 

2017 som følge av overføring 

av ubrukte beløp 

Til Riksteatret Kunst- og museums-

avdelingen 

1. mars Budsjettsøknad 2018 Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

1. mars Ev. saker til revidert  

budsjett 2017 

Til kunst- og museums-

avdelingen   

Riksteatret 

15. mars Årsrapport 2016 Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

Mars/april Felles møte med etatslederne 

i Kunst i offentlige rom, Kul-

turtanken DKS, Norsk kultur-

råd og Riksteatret 

I KUDs lokaler Kunst- og museums-

avdelingen 

15. april Faglig vurdering og priorite-

ring av nasjonale kulturbygg 

Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

25. april kl. 12-15 Etatsstyringsmøte (bl.a. med 

gjennomgang av årsrapport, 

status for forbruk innevæ-

rende år, drøfting av budsjett-

søknad, ev. andre avtalte sa-

ker) 

I Riksteatrets lokaler Kunst- og museums-

avdelingen, etter drøf-

ting av dagsorden 

med Riksteatret 

Avtales direkte Medarbeidersamtale for Riks-

teatersjefen 

Avtales nærmere Ekspedisjonssjef i 

kunst- og museums-

avdelingen  

15. september Regnskapsrapport pr.  

31. august 2017 

Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

Innen 1. oktober Ev. saker til ny saldering av 

budsjettet for 2017  

Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

Ultimo oktober Supplerende tildelingsbrev 

2017 som følge av regnskaps-

rapportering og evt. lønns-

kompensasjon 

Til Riksteatret Kunst- og museums-

avdelingen 

Senest 2 uker før 

etatsstyringsmøtet 

Foreløpig tildelingsbrev 2018 Til Riksteatret Kunst- og museums-

avdelingen 

Senest 1 uke før 

etatsstyringsmøtet 

Tilbakemelding på målformu-

leringer og prioriteringer i fo-

reløpig tildelingsbrev, forslag 

styringsparametere og resul-

tatkrav, samt andre dokumen-

ter til møtet 

Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

14. november kl. 

12-15 

  

Etatsstyringsmøte (bl.a. med 

drøfting av mål og priorite-

ringer for 2018, utviklingsbe-

hov og strategier i et treårs-

perspektiv (2019–2020), status 

I KUDs lokaler Kunst- og museums-

avdelingen, etter drøf-

ting av dagsorden 

med Riksteatret 



for forbruk inneværende år 

m.m.) 

Primo desember Rundskriv om rapportering til 

statsregnskapet for 2017 

Til statlige virksomhe-

ter 

KUD, ved administra-

sjonsavdelingen 

Primo desember Innspill til arbeidet med stats-

budsjettet for 2019 (satsings-

forslag og innsparingsmulig-

heter) 

Til kunst- og museums-

avdelingen 

Riksteatret 

Ultimo desember Tildelingsbrev for 2018 Til Riksteatret Kunst- og museums-

avdelingen 
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