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Statsbudsjettet 2020 - Tildelingsbrev til Kulturtanken
I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets
styringssignaler for Kulturtanken i 2020. Prop. 1 S (2019–2020) for Kulturdepartementet ble
behandlet av Stortinget 10. desember 2019 på grunnlag av Innst. 14 S (2019–2020).
Hoveddokumenter og faste møter i styringsdialogen framgår av styringskalenderen, jf.
vedlegg 3. Departementets styringssignaler gis alltid skriftlig. Kulturtanken skal følge målene,
forutsetningene og kravene i dette tildelingsbrevet, i vedleggene til brevet og i
departementets instruks til virksomheten samt reglement for og bestemmelser om
økonomistyring i staten.
Kulturdepartementet viser i den forbindelse til vårt brev av 29. oktober 2019 vedrørende
endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2020, jf. også
Finansdepartementets brev av 2. oktober 2019. Endringene i bestemmelsene gjør det
nødvendig å oppdatere og videreutvikle instruksene som departementet har fastsatt for
underliggende virksomheter. Departementet tar sikte på å oppdatere instruksene i løpet av
første halvår 2020.
Brevet er disponert i følgende deler:
1. Mål for 2020
2. Andre forutsetninger og krav
3. Budsjettildeling for 2020
4. Rapportering
5. Styringskalender
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Sammen med brevet følger disse vedleggene:


Vedlegg 1: Målstruktur for 2020



Vedlegg 2: Krav til årsrapport for 2020



Vedlegg 3: Styringskalender 2020



Vedlegg 4: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere
som får tildelt tilskudd (driftstilskudd eller prosjekt-, investerings- eller
engangstilskudd) fra virksomheten.

1. Mål for 2020
1.1 Overordnede mål
Departementet har i Prop. 1 S (2019–2020) redegjort for overordnede nasjonale mål for
kulturpolitikken, strategier og hovedprioriteringer for 2020. Vi viser til denne omtalen og ber
Kulturtanken om å se sin virksomhet i sammenheng med dette.
Det overordnede målet som ligger til grunn for bevilgningen til Kulturtanken er å legge til rette
for formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge. Videre er det et mål om å legge
til rette for forskning og kunnskapsutvikling og en særskilt satsing på kulturelt mangfold, jf.
pkt. 1.3 nedenfor.

1.2 Mål for Kulturtanken
Kulturtanken ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) for alle
kunst- og kulturuttrykk, og forvalter statlige midler til DKS-ordningen. Målet med DKSordningen er å sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolen for barn og unge i hele
landet. Kulturtanken skal i tillegg bidra bl.a. i arbeidet med barne- og ungdomskultur og til å
bedre mulighetene for barn og unges deltakelse, jf. Prop. 1 S (2019–2020).
Følgende mål gjelder for Kulturtanken i 2020:
Mål 1: Effektiv og god forvaltning og styringsstruktur
Styringsparameter:
- Styrings- og rapporteringssystem utviklet og tatt i bruk
Mål 2: Høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet på tilbudet i Den kulturelle skolesekken
innen alle kunstretninger, som samspiller med skolens læreplaner
Styringsparametere:
- System for samarbeid om kvalitet og utvikling
- Kulturtanken bidrar til fornyelse i DKS-ordningen
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Mål 3: Samarbeid med kultur- og utdanningssektor om innhold og kvalitet i Den kulturelle
skolesekken
Styringsparameter:
- System for samarbeid og informasjonsdeling
Mål 4: Styrket barne- og ungdomskultur med mulighet for barn og unges deltakelse
Styringsparametere:
- Bygd opp faglig kompetanse på barne- og ungdomskultur
- Bidratt med rådgivning og utvikling av virkemidler
Departementet har fastsatt mål og styringsparametre. Med styringsparametere menes hva
slags faktorer som skal følges særskilt opp og hvordan disse skal måles. I vedlagt
målstruktur fremgår det også hvilke resultatmål virksomheten tar sikte på å nå i 2020.
Resultatmålene skal brukes til å vurdere oppnådde resultater og sikre nødvendig oppfølging
og kontroll innenfor en forsvarlig ressursbruk.
Målene skal følges opp gjennom styringsdialogen.

1.3 Særskilte oppdrag for 2020
Gjennom arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen ønsker regjeringen å løfte frem
kunst og kultur for, med og av barn og unge. Formålet er å heve statusen og kvaliteten på
kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge. Arbeidet med barne- og
ungdomskulturmeldingen er en anledning til å se virkemidlene på barne- og
ungdomskulturfeltet i sammenheng. Dette omfatter også en vurdering av Kulturtankens
ansvar og oppgaver.
Kulturelt mangfold
Regjeringens satsing på kulturelt mangfold har som mål å bidra til å sikre at kulturlivet
oppleves som relevant og representativt for hele befolkningen, at det oppleves som
tilgjengelig og fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg. Kulturelt mangfold
kan forstås som et inkluderende kulturliv som kommer til uttrykk gjennom et mangfold av
sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet,
nasjonalitet og alder. Det må rettes særlig oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper
som er underrepresenterte i kulturlivet, både som utøvere og kulturarbeidere og som brukere
av kulturtilbud.
Kulturtanken skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til et kulturtilbud med høy kvalitet,
aktualitet og relevans, og få anledning til å delta og utfolde seg i et fritt og uavhengig kulturliv.
I dette ligger det også at Kulturtanken skal vurdere sitt eget handlingsrom for å medvirke til at
kunst- og kulturuttrykk til samer og nasjonale minoriteter i større grad kan bli en del av
kulturlivet i hele Norge.
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I 2020 vil Kulturdepartementet styrke arbeidet med å inkludere barn og unge i kultur, med
særskilt vektlegging av det frivillige kulturlivet. Kulturtanken får i oppdrag å etablere en
søknadsbasert ordning for inkludering i kulturliv, jf. Prop. 1 S (2019-2020), kap. 315 post 76
tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge.
Endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og
diskrimineringsloven
Kulturtanken skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell
orientering, se likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 26 og 26 a. Kulturtanken skal
være i forkant når det gjelder å identifisere likestillingsutfordringene i virksomheten og
iverksette korrigerende tiltak.
Kulturtanken må redegjøre for hvordan man arbeider for å operasjonalisere virksomhetens
likestillingspolitikk til handling og hvordan virksomheten følger opp aktivitetspliktens fire trinn.
Innen utgangen av 2021 må Kulturtanken kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og
redegjøre for resultatene fra kartleggingen, i henhold til de føringer som fremgår av Prop. 63
L (2018-2019). Kulturdepartementet vil komme tilbake til hvordan virksomheten skal
rapportere på dette i årsrapporten for 2020 i løpet av januar 2020.
Offentlige myndigheter – i rollen som myndighetsutøvere og tjenesteytere – må jobbe aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme likestillingssituasjonen på eget forvaltningsområde.
Dette betyr at Kulturtanken må skaffe kunnskap om likestillingssituasjonen på alle
diskrimineringsgrunnlag. Videre må virksomheten redegjøre for hva de gjør for å integrere
hensynet til likestilling i myndighetsutøvelsen, plan- og strategiarbeidet, budsjetteringen og
tjenesteytelsen.
Klima- og miljøtiltak
Regjeringens klima- og miljøpolitikk bygger på at alle samfunnsaktører har et selvstendig
ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for aktivitetene sine og for å medvirke til at de
nasjonale klima- og miljømålene nås. De nasjonale målene er knyttet opp mot
naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene.
For mer detaljert informasjon, se Prop. 1 S (2019-2020) Klima- og miljødepartementet. Det
bes om at Kulturtanken rapporterer på klima- og miljøtiltak i årsrapporten for 2020.

2. Andre forutsetninger og krav
2.1 Fellesføringer som gjelder for alle statlige virksomheter i 2020 –
regjeringens inkluderingsdugnad
Kulturtanken skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Kulturtanken skal i årsrapporten rapportere på hvordan
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot
målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Kulturtanken hatt nytilsettinger i faste
eller midlertidige stillinger i 2020, skal en i årsrapporten rapportere antallet med nedsatt
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funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger
totalt. Kulturtanken skal rapportere i tråd med veiledningen som er publisert høsten 2019. For
nærmere orientering om fellesføringen vises det til Rundskriv H-6/19 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartement.

2.2 Personalpolitikk
Departementet forutsetter at Kulturtanken til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse
slik at oppgavene blir utført på best mulig måte.
Kulturtanken skal sikre og ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø og forebygge og redusere
sykefravær, herunder hindre trakassering og annen utilbørlig oppførsel, i tråd med
arbeidsmiljølovens krav. Virksomheten skal ha rutiner for intern varsling av kritikkverdige
forhold, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3.

2.3 Lærlinger
Virksomheten skal knytte til seg minst én lærling. Virksomhetene oppfordres til å tilrettelegge
for enda flere læreplasser samt vurdere godkjenning i flere nye lærefag.Videre skal
virksomheten knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. Det
vises til Strategi for flere lærlinger i Staten (regjeringen.no) for nærmere omtale.

2.4 Forvaltning av spillemidler
Departementet viser til de oppgaver som Kulturtanken har ved forvaltning av spillemidler til
Den kulturelle skolesekken. Departementet vil meddele økonomiske rammer, forutsetninger
og rapporteringskrav knyttet til forvaltningen av spillemidlene i eget tilskuddsbrev.

3. Budsjettildeling og fullmakter
Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Kulturtanken i 2020:

3.1 Utgifter
Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i
2020, må 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 2020.
Kap. 325, post 01: kr 67 350 000
Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av
lønnsoppgjøret 2019.
For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgifter og pensjonsutgifter vises hhv. til
Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118.
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Kap. 315, post 76: kr 5 000 000
3.1.1

Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene

Kulturtanken får i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturliv, jf.
Prop. 1 S (2019-2020), kap. 315 post 76 Tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge.
Departementet vil angi overordnede rammer og føringer for ordningen etter å ha mottatt
innspill fra frivilligheten. Kulturtanken må utarbeide retningslinjer for hvordan ordningen skal
forvaltes, hvordan søknader behandles og hvordan vedtak om tildeling gjøres.
Retningslinjene skal være i tråd med regler fastsatt i Bestemmelser om økonomistyring i
staten, jf. kap. 6, særlig pkt. 6.2.1.1. Departementet skal godkjenne bestemmelsene som
fatsettes for ordningen.
I selve tilskuddsbrevet til tilskuddsmottakerne eller som et eget vedlegg til brevet, skal det
presiseres vilkår, krav til rapportering og eventuelle kontrolltiltak ved utbetalingen av tilskudd.
Det vises her til vedlegg 4. Dette er departementets egne retningslinjer for
tilskuddsmottakere og kan brukes som eksempel for å utarbeide egne.

3.2 Inntekter
Kap. 3325, post 01: kr 2 170 000
Dersom inntektene under inntektsposten som er omtalt ovenfor blir mindre enn budsjettert,
innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende
mindreinntekten.

3.3 Budsjettfullmakter
3.3.1

Merinntektsfullmakt (se romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2019-2020) side 185)

For 2020 gjelder følgende merinntektsfullmakter for Kulturtanken:
Virksomheten kan overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter, jf. Prop. 1 S
(2019–2020):
overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 325 post 01

kap.3325 post 01

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.
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3.3.2

Fullmakter som det er nødvendig å søke om å benytte

Kulturtanken må søke Kulturdepartementet om samtykke til å benytte seg av følgende
budsjettfullmkter i hvert enkelt tilfelle:
 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet §
5 tredje ledd og Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.5.
 Overskridelse mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår, jf.
Bevilgningsreglementet § 11 og Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.6.
 Omdisponering fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf.
Bevilgningsreglementet § 11 og Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.5.
Det vises for øvrig til departementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for
utdypende omtale av fullmakter på økonomi- og personalområdet.

4. Rapportering
4.1 Regnskapsrapport per 31. august 2020
Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2020, der det i tillegg
til forbruket per 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Departementet
vil senere sende ut retningslinjer for utarbeiding av en slik rapport.

4.2 Årsrapport for 2020
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. 1.6.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.
Årsrapporten for 2020 utarbeides som eget dokument og sendes til Kulturdepartementet,
med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2021.
For nærmere omtale av kravene til årsrapporten vises det til vedlegg 2. I henhold til pkt. 1.6.1
i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal departementet i samråd med virksomheten
avtale nærmere konkret omfang og innhold i årsrapportens del I–V. Departementet vil ta
dette opp i styringsdialogen med virksomheten.

5. Evalueringer
Kulturtanken skal igangsette en evaluering av de langsiktige effektene av Den kulturelle
skolesekken i samarbeid med UH-sektoren, jf. vedlagt målstruktur.
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6. Styringskalender for 2020
Vedlagt følger styringskalender for 2020.

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef
Håvard Bjerke
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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