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Statsbudsjettet 2020 – Tildelingsbrev KORO 

I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets 

styringssignaler for KORO 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. KORO 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 

Kunst i offentlige rom - KORO 
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5. Styringskalender 

 

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 driftstilskudd  

 Vedlegg 5: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 

som får tildelt prosjekt-, investerings- eller engangstilskudd fra virksomheten.  

 

1. Mål for 2020 

 

Departementet har i Prop. 1 S (2019-2020) redegjort for overordnede mål, strategiske 

utfordringer og satsingsområder for 2020. Vi viser til denne omtalen og ber KORO om å se 

sin virksomhet i sammenheng med disse. 

 

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

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

inn, bevare, dokumentere og formidle kulturarv. Det er videre et mål å sørge for at norsk er et 

velfungerende og fullverdig språk. 

 

KOROs bevilgning tildeles under budsjettkapittel 322 Bygg og offentlige rom i 

Kulturdepartementets budsjettproposisjon. Det relevante målet under dette kapitlet som 

KOROs virksomhet skal bidra til, er produksjon, formidling og etterspørsel av ulike visuelle 

kunstuttrykk. 

 

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og har som hovedoppgave å sikre at 

flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele 

landet. KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne 

oppdrag og inntekter. For å sikre kvalitet og legitimitet er KOROs kunstfaglige arbeid omfattet 

av prinsippet om armlengdes avstand. 

 

 

Følgende mål gjelder for KOROs virksomhet i 2020: 

1. Produksjon og finansiering av kunst av høy kvalitet i offentlige rom 

2. Bred og aktiv formidling av kunst i offentlige rom 

3. God forvaltning av kunsten i KORO-samlingen 
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4. Stimulere produksjon og formidling av kunnskap om kunst i offentlig rom 

 

Målene skal bidra til departementets overordnede mål for bevilgninger til kulturformål, og skal 

følges opp gjennom de fastsatte styringsparameterne som går fram av vedlegg 1. For hver 

styringsparameter skal KORO fastsette resultatmål, som skal brukes til å vurdere oppnådde 

resultater og sikre nødvendig oppfølging og kontroll innenfor en forsvarlig ressursbruk. 

Departementet viser her til KOROs oversendelse av 30.10. 2019 om resultatmål for 2020 og 

vedlegg 1 til dette brevet. 

 

 

1.1. Særskilte oppdrag for 2020 

 

Kulturelt mangfold 

For å sikre relevans og representativitet i kulturlivet må kunst- og kulturinstitusjonene arbeide 

aktivt for å nå ut til nye grupper med sitt tilbud. Institusjonene må rekruttere fra hele 

befolkningen for å nå målet om å skape kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet som er 

tilgjengelig for alle. 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. 

 

Kunst- og kulturinstitusjonene må utvikle egne strategier for å medvirke til økt relevans og 

representativitet i kulturlivet. I dette ligger også at institusjonene 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.  

 

Endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og 

diskrimineringsloven 

KORO 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. KORO skal være i 

forkant når det gjelder å identifisere likestillingsutfordringene i virksomheten og iverksette 

korrigerende tiltak.  

 

KORO 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 KORO 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. 
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Dette betyr at KORO 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 miljøpolitikk 

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 KORO 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 

KORO skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 

inkluderingsdugnad. KORO 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 KORO hatt nytilsettinger i faste eller midlertidige 

stillinger i 2020, skal en i årsrapporten rapportere antallet med nedsatt funksjonsevne eller 

hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger totalt. KORO som er 

en liten virksomhet med et begrenset antall nyansettelser per år, må vise spesiell varsomhet 

i rapporteringen av hensyn til personalvernet. KORO skal rapportere i tråd medveiledningen 

som er publisert høsten 2019. Den inneholder også informasjon om personvern. For 

nærmere orientering om fellesføringen vises det til Rundskriv H-6/19 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

  

 
2.2. Personalpolitikk 

 

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

oppgavene blir utført på best mulig måte.  

 

KORO 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.  

 



 

 

Side 5 
 

KORO skal stille samme krav til sine tilskuddsmottakere.  

 

 

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. 
 

 

3. Budsjettildeling og fullmakter 
 

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO 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. 322, post 01: kr 23 250 000  

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av 

lønnsoppgjøret 2019. 

 

For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgifter og pensjonsutgifter vises til hhv. til 

Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118. 

 

Kap. 322, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres: kr 37 470 000  

 

Kap. 322, post 50 Kunst i offentlige rom: 12 500 000 

Bevilgningen skal benyttes til lokalsamfunnsordningen (LOK), samt utfasing av de tidligere 

tilskuddsordningene KOM og URO. 

 

Tilsagnsfullmakt 

KORO kan gi tilskudd om støtte til prosjektet med inntil 10 mill. kroner utover beviligningen i 

2020 under kap. 322, post 50. Summen av ikke utbetalte tilsagn, gitt i2019 eller tidligere, og 

nye tilsagn i 2020 må ikke overskride 10 mill. kroner. 
  

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/larlinger-i-staten/id2479173/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_118_2016.pdf
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3.1.1. Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene  

For budsjettering og regnskapsføring av merverdiutgifter og pensjonsutgifter viser vi hhv. Til 

Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118. 

 

Se vedlegg 4 og 5, retningslinjer for økonomistyring av driftstilskudd og tilskudd. 

Retningslinjene er KUDs egne og er vedlagt som hjelp og eksempel til virksomheter som 

forvalter tilskudd. 

 

Forvaltningen av tilskudd under kap. 322, post 50 er delegert fra departementet til KORO. 

Virksomheten må utarbeide interne retningslinjer for hvordan ordningen(-e) 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. 

 

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. 

 

3.2. Inntekter 

 

Kap. 3322, post 01 Ymse inntekter: kr 139 000 

Dersom inntektene under inntektspostene som er omtalt ovenfor blir mindre enn budsjettert, 

innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende 

mindreinntekten.   

 

Kap. 3322, post 02 Inntekter ved oppdrag: kr 31 832 000 

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. 

 

3.3.  Budsjettfullmakter 

 

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

 

For 2020 gjelder følgende merinntektsfullmakter for KORO:  
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Virksomheten kan overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter, jf. Prop. 1 S 

(2019–2020):  

 overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under 

 kap. 322 post 01 kap. 3322 post 01 

 kap. 322 post 21 kap. 3322 post 02 

 

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. 

 

3.3.2. Fullmakter som det er nødvendig å søke om å benytte 

 

KORO 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. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34122e137e0d457c868ae05ac6ee4701/no/pdfs/prp201620170001kuddddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34122e137e0d457c868ae05ac6ee4701/no/pdfs/prp201620170001kuddddpdfs.pdf
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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. Styringskalender for 2020  
 

Vedlagt følger styringskalender for 2020.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Steinar Lien (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Hilde Mortvedt 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 
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