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Sammen med brevet følger disse vedleggene: 

- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2018 
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- Vedlegg 3: Regjeringens fellesføring 
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1. Budsjettrammer for 2018 

Stortinget gjorde 12. desember 2017 vedtak om statsbudsjettet for 2018, jf. Prop 1  (2017–

2018) og Innst. 14 S (2017–2018). Tildelingen under post 01 er justert i forhold til foreløpig 

tildelingsbrev som følge av at produktivitetskravet ble endret fra å utgjøre 0,5 pst. til 0,7 pst. 

av virksomhetenes lønns- og driftsutgifter.  

Kulturdepartementet stiller etter dette følgende budsjettramme til disposisjon for Nidaros 

domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2018: 
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Utgifter 

Kap. 342, post 01 Driftsutgifter:    kr 64 770 000 

Rammen på post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 

2017, midler til dekning av arbeidsgiveravgift og midler til dekning av pensjonsutgifter. 

For budsjettering og regnskapsføring av pensjonsutgifter vises det til Finansdepartementets 

rundskriv R-118. 

For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift vises det til Finansdepartementets 

rundskriv R-116. 

Inntektskravet for korresponderende poster under kap 3342 er som følger: 

Kap. 3342, post 01 Ymse inntekter:    kr 19 601 000 

Kap. 3342, post 02 Leieinntekter m.m.:       kr   3 883 000 

2. Mål 

Bevilgningene til NDR skal brukes slik at Nidaros domkirke og Erkebispegården bevares, 

utvikles og formidles som levende byggverk (jf. også vedtektene for NDR § 1).  

2.1.  Målformuleringer  

 

Følgende mål er gjeldende for NDR i 2018, jf. Prop 1 S:  

 

1. Nidarosdomen og Erkebispegården skal planmessig sikres, vedlikeholdes og restaureres 

basert på forskning og etter gjeldende internasjonale restaureringsprinsipper. 

2. Nidarosdomen og Erkebispegårdens historie skal formidles til publikum. Formidlingen skal 

skape refleksjon og forståelse, ta i bruk moderne metoder og være tilpasset ulike målgrupper. 

3. NDR skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for 

restaurering av verneverdige bygninger i stein. 

4. Pilegrimssatsingen skal bidra til verdiskaping og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til 

Trondheim. Den skal ha en tydelig kirkelig forankring og samtidig være åpen og inkluderende 

for mennesker med ulik tro, kultur og tradisjon. 

 

Bevilgningene under posten skal dekke utgifter til antikvarisk vedlikehold av Nidaros 

domkirke og forvaltning og drift av Erkebispegården, og til å ivareta den statlige 

pilegrimssatsingen som hører inn under Kulturdepartementets arbeidsområde.  

 Restaurerings- og vedlikeholdsarbeidet skal skje etter et langsiktig planverk for ivaretakelse 

av anleggene. Forvaltningen skal foregå i samarbeid med brukerne, de berørte kirkelige 

instanser og antikvariske myndigheter. Departementet er innforstått med at driften ved NDR i 

de nærmeste årene fortsatt til en viss grad må tilpasses istandsetting av Artilleribygningen. 

Det forutsettes at ressursbruken knyttet til istandsettingsarbeidet veies opp mot den øvrige 

driften. 
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NDR skal også gjøre anleggene tilgjengelige for publikum og formidle bygningenes historie. 

Kunnskap om byggverkene skal formidles til ulike fagmiljø og allmennheten. NDR skal legge 

til rette for at formidlingen også kan skje til et internasjonalt publikum.  

NDR innehar mye kompetanse om forvaltning og istandsetting av middelalderbygninger i 

stein. Det forutsettes at deler av bevilgningen brukes slik at NDR blir en relevant 

samarbeidspartner og leverandør for forvaltere av middelalderbygninger i stein. NDR skal 

kunne påta seg eksterne restaureringsoppdrag og må vurdere omfanget av denne delen av 

virksomheten opp mot de oppgaver som skal utføres ved domkirken og Erkebispegården.   

 

Det er NDR/Nasjonalt pilegrimssenter som skal forvalte tilskuddet til de regionale 

pilegrimssenterne. Se punkt 4 Tilskuddsbevilgninger, for mer om budsjettrammer og 

forutsetninger. 

 

Departementet har mottatt NDRs prosjektskisse for å utarbeide en langtidsplan for 

pilegrimssatsingen i perioden 2017 – 2037 og vil komme nærmere tilbake til denne i 2018.  

 

2.2.  Resultatindikatorer 

 

For å kunne foreta en vurdering av måloppnåelsen skal det fastsettes resultatindikatorer. Disse 

skal være mest mulig stabile, slik at de kan gi indikasjoner på hvordan måloppnåelsen utvikler 

seg over tid. Både kvalitative og kvantitative indikatorer er aktuelle. Det er NDR selv som har 

ansvaret for å utforme indikatorer. NDR skal bruke indikatorene som et element i den årlige 

rapporteringen, både som grunnlag for egen strategi og for å bidra til å gi departementet 

grunnlag for relevant virksomhetsstyring av NDR.  

3. Forutsetninger 

3.1. Generelle forutsetninger 

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at NDR 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 2018, 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 2018. 

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

tildelte budsjettrammen. 

3.2. Riksrevisjonens merknader for 2016 

Vi viser til Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev for 2016 som ble oversendt NDR 20.  

april 2017. Riksrevisjonen hadde ingen vesentlige merknader til virksomheter under 

Kulturdepartementet for regnskapsåret 2016, jf. Dokument 1 (2016–2017).  
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            3.3.  Fellesføring – tiltak for å motvirke arbeidslivskriminalitet 
 

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

områder som regjeringen har bestemt at virksomhetene skal ha spesiell oppmerksomhet på og 

som virksomhetene også skal rapportere på i årsrapporten. I henhold til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/2017 gjelder følgende fellesføring for 2018: 

 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. NDR skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av 

inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NDR skal i 

årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 

virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

 

For nærmere omtale viser vi til vedlagte rundskriv. 
 

3.4. Digitalisering 
 

Arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) skal 

videreføres i 2018. I årsrapporten skal NDR gjøre rede for effektiviseringstiltak som er satt i 

gang eller planlagt. Det skal fremgå at tiltak som inneholder digitalisering er særlig vurdert. 

Virksomheten skal også vurdere nytten av en sourcingstrategi. Det skal også i årsrapporten for 

2018 gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinster av tiltak kan hentes ut og 

omdisponeres til prioriterte områder. 

 

3.5. Personvern 

 

Ny personvernlovgivning gjelder fra 25. mai 2018. Virksomheten må i god tid ha gjennomført 

nødvendige tilpasninger i systemer og i organisasjonen. Departementet vil komme nærmere 

tilbake til endringene i eget brev. Det vises for øvrig til veileder på Datatilsynets nettsider. 

 

3.6. 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. Dokumentasjon av virksomhetens risikovurderinger på samfunnssikkerhets- 

og beredskapsområdet skal foreligge som eget vedlegg og skal ikke inntas i årsrapporten. 

Risikovurderingen skal danne grunnlag for virksomhetens beredskapsplanverk, herunder plan 

for kriseorganisering, varslingsrutiner og krisekommunikasjon. Virksomheten skal jevnlig øve 

på ulike scenarioer, slik at erfaringer og læringspunkter kan innarbeides i organisasjonen og i 

planverket. Hver enkelt virksomhet må dimensjonere sine planer, øvelser, kapasiteter og 

kompetanse, opp mot samfunnsoppdrag, ansvar og rolle i krisesituasjon. 

 

Informasjonssikkerhet 

Offentlige virksomheter skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som 

baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet jf. 

eForvaltningsforskriften §15. 
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3.7. Personalpolitikk 

 

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

oppgavene blir utført på en best mulig måte. NDR 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 om kritikkverdige forhold, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3. NDR 

skal stille samme krav til sine tilskuddsmottakere. 

 

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten 

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

seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. For nærmere omtale viser 

vi til regjeringen.no. 

 

Ny likestillings- og diskrimineringslov 

Etter den nye likestillings- og diskrimineringsloven har alle offentlige virksomheter en 

aktivitetsplikt som følger av lovens § 26. 

 

Videre har alle offentlige virksomheter fortsatt en redegjørelsesplikt som er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 – Årsrapport for 2018. 

 

4. Tilskuddsbevilgninger 

4.1. Budsjettrammer for 2018 - tilskudd 

Fra 2017 forvalter Nasjonalt pilegrimssenter ved NDR tilskuddet til regionale pilegrimssentre. 

Departementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for NDR i 2018: 

Kap. 342, post 71: kr 5 800 000   

4.2. Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene 

Tilskuddet skal fordeles til regionale pilegrimssentre og stimulere pilegrimssatsingens fire 

arbeidsområder: miljø, næring, kirke og kultur. Innsatsen skal rettes inn mot de godkjente 

pilegrimsledene. Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 

som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet er vedlagt her. Regelverket for 

økonomistyring i staten, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, jf. særlig pkt. 6.2 

Utarbeidelse av en tilskuddsordning og pkt. 6.3 Tilskuddsforvaltning, skal legges til grunn 

ved forvaltningen av tilskudd til instanser utenfor virksomheten selv. 

Virksomheter som gir tilskudd videre til andre tilskuddsmottakere skal videreformidle samme 

krav om sikkerhet og beredskap som Kulturdepartementet sender ut til egne 

tilskuddsmottakere, jf. pkt. 3.6. Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra NDR har systemer 

for å ivareta sikkerhet og beredskap, og følger de til enhver tid gjeldende regler og 

retningslinjer. 

 

4.3. Lysanlegg – finansiering 
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Vi viser til særskilt brev fra Kulturdepartementet 1. desember d.å. vedrørende prosjekt for å 

anskaffe nytt lysanlegg i Nidarosdomen. Utbetaling av midler til prosjektet vil skje etter 

nærmere avtale.  

5. Rapportering 

5.1. Regnskapsrapport per 31. august 2018 

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2018, 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. 

5.2. Årsrapport for 2018 

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 2018 utarbeides som eget dokument og sendes til Kulturdepartementet, med 

kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2019. Årsrapporten skal publiseres på virksomhetens 

nettsider innen 1. mai, men ikke før den er behandlet i styringsdialogen med departementet. 

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. 

 

5.3. Publisering 

Vi ber om at tildelingsbrevet publiseres på NDR's nettsider så snart brevet er mottatt. 

Tildelingsbrevet og virksomhetens årsrapport for 2018 vil også bli publisert på regjeringen.no, 

jf punkt 1.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

5.4. Styringssamtale og styringskalender for 2018 

Styringssamtalene i 2018 avholdes i hhv. Trondheim og Oslo, og vi kommer tilbake til 

fastsettelse av datoer. Se vedlagte styringskalender. 

 

 

Med hilsen  

 

Steinar Lien (e.f.)  

fung. ekspedisjonssjef 

 Ellen Ur 

 avdelingsdirektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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Riksrevisjonen 

 

Vedlegg 
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