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1. Statsbudsjettet 2021 - Tildelingsbrev til Kulturtanken
I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets
styringssignaler for Kulturtanken i 2021. Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet og
Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) ble behandlet av Stortinget 17. desember 2021 på grunnlag
av Innst. 14 S (2020–2021).
Hoveddokumenter og faste møter i styringsdialogen framgår av styringskalenderen, jf.
vedlegg 5. 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.
Brevet er disponert i følgende deler:
1. Mål for 2021
2. Andre forutsetninger og krav
3. Budsjettildeling for 2021
4. Rapportering
5. Evalueringer
6. Styringskalender
Sammen med brevet følger disse vedleggene:
−

Vedlegg 1: Målstruktur for 2021

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Håvard Bjerke
22 24 79 09

−

Vedlegg 2: Krav til årsrapport for 2021

−

Vedlegg 3: Styringskalender 2021

−

Vedlegg 4: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere
som får tildelt prosjekt-, investerings- eller engangstilskudd i 2021.

2. Mål for 2021
2.1.

Overordnede mål

Departementet har i Prop. 1 S (2020–2021) redegjort for overordnede mål, strategiske
utfordringer og satsingsområder for 2021. Vi ber Kulturtanken om å se sin virksomhet i
sammenheng med disse.
Bevilgningen til Kulturtanken bygger opp under de nasjonale målene for kulturpolitikken om
at alle skal få tilgang til et fritt og uavhengig kulturliv av ypperste kvalitet, som fremmer
mangfold, inkludering, dannelse og demokratisk deltakelse. Det er særlig viktig at alle barn
og unge skal ha 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, jf. omtale under kap. 325
Allmenne kulturformål i Prop. 1 S (2020–2021).

2.2.

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 samarbeide med fylkeskommunene og kommunene, og ulike
fagmiljøer på regionalt og nasjonalt nivå om utvikling av DKS-ordningen og kunst- og
kulturformidlingen til barn og unge. Kulturtanken skal i tillegg bidra bl.a. i arbeidet med barneog ungdomskultur og til å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse.
Følgende mål gjelder for Kulturtanken i 2021
1. Effektiv og god forvaltning og styringsstruktur
2. Høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet på tilbudet i Den kulturelle skolesekken
innen alle kunstretninger, som samspiller med skolens læreplaner
3. Samarbeid med kultur- og utdanningssektor om innhold og kvalitet i Den kulturelle
skolesekken
4. Styrket barne- og ungdomskultur med mulighet for barn og unges deltakelse
Styringsparametre og resultatmål fremgår av vedlagte målstruktur for 2021. Med
styringsparametere menes hva slags faktorer som skal følges særskilt opp og hvordan disse
skal måles. Resultatmålene skal brukes til å vurdere oppnådde resultater og sikre nødvendig
oppfølging og kontroll innenfor en forsvarlig ressursbruk.
Målene skal følges opp gjennom styringsdialogen.
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2.3.
2.3.1.

Særskilte oppdrag for 2021
Covid-19

Covid-19-pandemien har rammet store deler av samfunnet vårt hardt, og kunst- og kulturlivet
er særlig berørt. Aktørene innenfor kulturlivet var blant de første som måtte stenge ned og
avbryte sin aktivitet, og er trolig også blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet.
Pandemien har også påvirket skolene og tilbudet til elevene som følge av smitteverntiltak.
Mest sannsynlig vil det også i 2021 være betydelige begrensninger med hensyn til hvor store
grupper som kan samles, og hvilke arrangementer som kan gjennomføres.
Det har vært viktig for regjeringen å fremme ulike tiltak for å bistå kultur-, medie-, idrett- og
frivillighetssektorene i denne krevende situasjonen. Kulturdepartementet har hatt tett dialog
med aktørene på området om hva som skal til fra statens side for å holde aktivitet i gang i
2021. Framover skal kulturlivet gjenåpnes i en ny virkelighet formet av pandemien.
Departementet ønsker dialog om dette.
Kulturpolitikken vil i 2021 i hovedsak handle om å stimulere til kunst- og kulturaktivitet
innenfor det gjeldende smitteverntiltak tillater. Kulturdepartementets og underliggende
virksomheters hovedoppgave framover blir å bidra til at vi har et levende og mangfoldig
kulturliv mens pandemien pågår, men også når pandemien er over.
Stortinget har bedt regjeringen om å kartlegge effekten av koronakrisen på likestilling og
diskriminering, og komme tilbake med resultater og funn på en egnet måte, jf. Stortingets
anmodningsvedtak nr. 537 (2019-2020). Vi ber i den forbindelse om at virksomhetene gir en
tilbakemelding på om de har kjennskap til, eller har grunn til å anta at det forekommer,
likestillingsmessige konsekvenser av koronakrisen innenfor sitt sektorområde.
Rapporteringsfrist: 1. august 2021.
2.3.2.

Krafttak for mangfold

Regjeringen tar et krafttak for mangfold. Det overordnende målet er at kunst- og kulturlivet,
mediene, frivilligheten og idretten skal inkludere og være tilgjengelige for alle, uavhengig av
for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller
kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Krafttaket innebærer at hele sektoren må
bidra til et langsiktig og systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og
deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud.
For å sikre relevans og representativitet skal virksomhetene arbeide aktivt for å nå ut til nye
grupper med sitt tilbud. Virksomhetene må rekruttere fra hele befolkningen for å nå målet om
å skape kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet som er tilgjengelig for alle. Det må rettes
særlig oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresentert.
Kulturdepartementet legger til grunn at alle underliggende virksomheter bidrar til krafttaket i
2021. I dette ligger det at virksomhetene skal vurdere sitt eget handlingsrom for å medvirke
til at flere kan bli en del av disse arenaene i hele Norge. Kunst- og kulturlivet, mediene,
frivilligheten og idretten må utvikle egne strategier for å medvirke til økt relevans og
representativitet på sine områder. Dette vil bli fulgt opp videre i styringsdialogen for 2021.
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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 bidra i gjennomføringen og oppfølgingen av tiltak i
Like muligheter i oppveksten – regjeringens strategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier
2020-2023. Bufdir vil koordinere arbeidet mellom direktoratene.
2.3.3.

Barne- og ungdomskulturmeldingen

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen vil ferdigstilles i 2021. Gjennom meldingen
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.

3.

Andre forutsetninger og krav
3.1. Fellesføringer som gjelder for alle statlige virksomheter i 2021

3.1.1.

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 2021, skal en i årsrapporten rapportere antallet med nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger
totalt.
For nærmere orientering om fellesføringen vises det til Rundskriv H-6/19 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartement.
3.1.2.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp
bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene er det
viktig at også Kulturtanken utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig
måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor være nødvendig å samarbeide
med andre virksomheter for å lykkes best mulig.

3.2. 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
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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).
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.

3.3. 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 (2020–2021) Klima- og miljødepartementet, kap.
8 s. 227.

3.4. Fellesavtaler
Departementet viser til at fellesavtalene som inngås og forvaltes av Statens innkjøpssenter,
er obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor.

3.5. 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.
Kulturtanken skal stille samme krav til sine tilskuddsmottakere.

3.6. 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.
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3.7. 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.

4.

Budsjettildeling og fullmakter

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Kulturtanken i 2021:
4.1. Utgifter
Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i
2021, 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 2021.
Kap. 325 Allmenne kulturformål
Post

Navn

Forslag 2021 (i 1000 kr)

01

Driftsutgifter

67 590

78

Barne- og ungdomstiltak

13 000

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av
lønnsoppgjøret 2020. For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgifter og
pensjonsutgifter vises til hhv. til Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118.
Rammen under post 78 inkluderer følgende tilskudd:
- 5 mill. kroner til ordningen Inkludering i kulturliv
- 8 mill. kroner til nye tiltak for å styrke barne- og ungdomskulturfeltet.
Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene
Tilskudd til inkludering i kulturliv skal forvaltes i tråd med mål, kriterier for tildeling, oppfølging
og kontroll som skissert i Prop. 1 S (2020–2021).
Nærmere informasjon om innretningen av tilskuddene til nye tiltak for å styrke barne- og
ungdomskulturfeltet vil bli lagt fram i barne- og ungdomskulturmeldingen, jf Prop. 1 S (2020–
2021), kap. 325, post 78. I dialog med departementet bes Kulturtanken om å igangsette
arbeidet med å utarbeide retningslinjer for en ordning som skal stimulere til mer
nyproduksjon i Den kulturelle skolesekken og tilskudd til pilotprosjekt som skal stimulere
kommunene til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Midlene skal
kunngjøres etter at barne- og ungdomskulturmeldingen er lagt frem. Når det gjelder midlene
som er satt av til digitale tiltak innenfor barne- og ungdomskulturfeltet vil departementet
komme tilbake med nærmere informasjon om videre prosess og innretning. Departementet
tar sikte på å delegere forvaltningen av andre tilskudd under kap. 325, post 78 til
Kulturtanken fra 2022.
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Kulturtanken må utarbeide interne retningslinjer for hvordan tilskudd 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. Det vises også til
Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Kulturtanken. 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 til virksomhetene for å utarbeide egne.

4.2. Inntekter
Kap. 3325 Allmenne kulturformål
Post

Navn

01

Ymse inntekter

Forslag 2021 (i 1000 kr)
2 228

Dersom inntektene under inntektspostene som er omtalt ovenfor blir mindre enn budsjettert,
innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende
mindreinntekten.

Oppdragsinntekter
Inntekter knyttet til oppdragsvirksomhet bruttoføres i statsregnskapet på samme måte som
øvrige inntekter. For å sikre den fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta intensjonene
med oppdragsvirksomheten som følge av terminforskyvning av utgifter og inntekter, skal
merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

4.3. Budsjettfullmakter
Merinntektsfullmakt
For 2021 gjelder følgende merinntektsfullmakter for Kulturtanken:
Virksomheten kan overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter, jf. Prop. 1 S
(2020-2021):

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.
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Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.
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 bevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5
tredje ledd.
− Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål 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.

5.

Rapportering
5.1. Rapport innen 1. august 2021 om likestillingsmessige
konsekvenser av covid-19

Der det er aktuelt, ber vi virksomhetene vurdere likestillingsmessige konsekvenser knyttet til:
−
−

Virksomhetens rolle som arbeidsgiver: er det likestillingsmessige konsekvenser
knyttet til virksomheten som arbeidsplass?
Virksomhetens rolle som offentlig myndighet: er det likestillingsmessige konsekvenser
på virksomhetens sektoransvarsområde?

Likestilling dekker kjønn, men også andre diskrimineringsgrunnlag som
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt etnisitet,
religion og livssyn. Vi minner om at likestillings- og diskrimineringsloven gir arbeidsgivere og
offentlige myndigheter plikt til å jobbe for likestilling og hindre diskriminering. Les mer om
dette på Bufdirs nettsider: Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) (bufdir.no)
Relevante spørsmål å stille seg kan være:
−
−

Er det grunner til å tro at covid-19, eller tiltak som er iverksatt som følge av covid-19,
kan ha forsterket eksisterende likestillingsutfordringer på feltet, evt. forbedret?
Er det grunner til å tro at covid-19, eller tiltak som er iverksatt som følge av covid-19,
har skapt/skaper nye likestillingsutfordringer på feltet?

Kulturtanken har i 2020 rapportert på dette, men det bes likevel om at det gjøres en ny
vurdering av saken. Dette for å sikre at departementet har oppdatert informasjon for å kunne
svare ut anmodningsvedtak nr. 537 (2019-2020).
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5.2. Regnskapsrapport per 31. august 2021
Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2021, 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.

5.3. Årsrapport for 2021
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 2021 utarbeides som eget dokument og sendes til Kulturdepartementet,
med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2022.
For nærmere omtale av kravene til årsrapporten vises det til vedlegg 2.

6.

Styringskalender for 2021

Vedlagt følger styringskalender for 2021.

Med hilsen

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

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Riksrevisjonen
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