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Statsbudsjettet 2022
Tildelingsbrev til Lotteri- og stiftelsestilsynet
I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Kultur- og
likestillingsdepartementets styringssignaler for Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2022. Prop. 1 S
(2021–2022) for Kultur- og likestillingsdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) ble
behandlet av Stortinget 14. desember 2021 på grunnlag av Innst. 14 S (2021–2022).
Hoveddokumenter og faste møter i styringsdialogen framgår av styringskalenderen, jf.
vedlegg. Departementets styringssignaler gis alltid skriftlig. Lotteri- og stiftelsestilsynet 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 og hovedprioriteringer for 2022
2. Andre forutsetninger og krav
3. Budsjettildeling for 2022
4. Rapportering
5. Styringskalender

Sammen med brevet følger disse vedleggene:
-

Vedlegg 1: Styringskalender for 2022

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
Medie- og
kunstavdelingen

Saksbehandler
Caroline Ørvik
22 24 78 67

-

Vedlegg 2: Krav til årsrapport for 2022

-

Vedlegg 3 og 4: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll av
tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd (driftstilskudd eller prosjekt-, investeringseller engangstilskudd) fra virksomheten

1. Mål og hovedprioriteringer for 2022
Departementet har i Prop. 1 S (2021–2022) redegjort for overordnede mål, strategiske
utfordringer og satsingsområder for 2022. Vi ber Lotteri- og stiftelsestilsynet om å se sin
virksomhet i sammenheng med disse.

1.1 Overordnede mål
De overordnede målene for pengespillpolitikken er å sikre at pengespill skjer i trygge former
under offentlig kontroll. Siktemålet er å forebygge negative konsekvenser av pengespill,
samtidig som det blir lagt til rette for at overskudd fra pengespill går til gode formål.
Ansvarlighet er det viktigste målet i pengespillpolitikken.
De frivillighetspolitiske målene er fastsatt i Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk,
sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken;
1. Bred deltakelse
2. En sterk og uavhengig sektor
3. Forenklingsreform
4. En samordnet frivillighetspolitikk

1.2 Mål for Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet er statens forvaltningsorgan på pengespill-, stiftelses- og
frivillighetsområdet, og skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid
er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige politikken og rådgi
staten på disse feltene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har også ansvar for å sikre en forsvarlig
forvaltning av stiftelser.
Lotteri- og stiftelsestilsynets totale ansvars- og tjenesteområder framgår av Kultur- og
likestillingsdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Lotteri- og
stiftelsestilsynet, fastsatt 7. juni 2020.
Kultur- og likestillingsdepartementet har for 2022 fastsatt følgende mål for Lotteri- og
stiftelsestilsynet:
1. Sikre ansvarlige pengespill, forebygge spilleavhengighet og negative sosiale
konsekvenser av pengespill- og lotteritilbudet
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2. Legge til rette for at overskudd fra pengespill og lotterier tilfaller helse- og
rehabiliteringsformål, samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur
3. Legge til rette for en effektiv og trygg forvaltning av pengestøtte til frivilligheten
4. Sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelser og øke kunnskapen om deres
samfunnsmessige betydning
5. Bidra til at tilsynet er ledende i å bygge og formidle kunnskap og troverdig
informasjon om pengespill, stiftelser og støtteordninger for frivilligheten

1.3 Særskilte oppdrag for 2022
1.3.1 Covid-19
Det kan se ut som om covid-19-pandemien også i 2022 vil kunne legge begrensninger på
aktiviteten i idretten, frivilligheten og kulturlivet, blant annet med hensyn til hvor store
publikumsgrupper som kan samles, og hvilke arrangementer som kan gjennomføres.
Kulturpolitikken vil derfor stimulere til kunst, kulturaktivitet, idrett og frivillighet innenfor de
smittevernreglene som gjelder til enhver tid. Regjeringen er opptatt av fortsatt å tilrettelegge
for ulike tiltak for å bistå kultur-, medie-, idrett- og frivillighetssektorene. Kultur- og
likestillingsdepartementets 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.

1.3.2 Mangfold
Regjeringens overordnede mål 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. Kultur- og likestillingsdepartementet forventer at hele sektoren bidrar 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. Kulturog likestillingsdepartementet legger til grunn at alle underliggende virksomheter bidrar til
dette i 2022. 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 2022.
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1.4 Fagsaker
1.4.1 Pengespill og lotteri
Arbeidet med revisjon av pengespillregelverket og oppfølgingen av dette blir et sentralt tema
på pengespill- og lotterifeltet også i 2022. Lotteritilsynet bidrar med to personer (totalt ca. ett
årsverk) i Kultur- og likestillingsdepartementets etablerte lovgruppe, som arbeider med
forskriftsrevisjonen. Det må i tillegg forventes bidrag fra andre medarbeidere i Lotteritilsynet i
forbindelse med forskriftsrevisjonen, herunder bidrag i arbeidet med oppfølging av
utredningen av mulig registrert spill på bingo og ev. andre endringer i regelverket for
bingospill.
Lotteritilsynet skal fortsette å håndheve regelverket overfor tilbydere uten tillatelse på det
norske markedet, og gjennomføre tiltak for å stenge slike aktører ute. Bevilgningen ble i 2021
økt med 2,5 mill. kroner for å styrke arbeidet med kontroll av aktører på pengespillområdet,
og denne økningen er videreført i 2022. Blant annet skal tilsynet følge opp
betalingsformidlingsforbudet og endringene i kringkastingsloven (som gir Medietilsynet
hjemmel til å pålegge distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføringen av
pengespill uten tillatelse i Norge).
Lotteritilsynet skal følge opp Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025, som bl.a.
innebærer gjennomføring av ny befolkningsundersøkelse i 2022.

1.4.2 Stiftelser
Dersom Stortinget vedtar ny stiftelseslov i 2022 skal Stiftelsestilsynet sikre god informasjon til
stiftelsene, samt implementere eventuelle endringer og saksbehandlingsrutiner som følge av
nytt lovverk.

1.4.3 Frivillighetsområdet
Lotteritilsynet skal sørge for gode forvaltningsrutiner i tråd med gjeldende regelverk for
ordningene for merverdiavgiftskompensasjon som gjelder for frivillige organisasjoner og
bygging av idrettsanlegg, samt være et rådgivende organ for departementet på tilskuddsfeltet
for frivillige organisasjoner. Departementet legger opp til en gjennomgang av
merverdiavgiftskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner i 2022, blant annet for å
se nærmere på avgrensninger mot næringsinteresser og offentlig virksomhet, jf. Prop. 1 S
(2021-2022). Lotteritilsynet vil bli involvert i dette arbeidet.
Revisjon av regelverk for pengespillfeltet vil også få konsekvenser for forskrifter på
frivillighetsområdet, deriblant Grasrotandelen. Det må påregnes noe arbeid på dette feltet.
Tilsynet fikk i 2020 ansvaret for forvaltningen av midlertidige kompensasjonsordninger for
frivilligheten og idretten som følge av at arrangementer og aktivitet ble direkte påvirket av
pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Tilsynet har også
hatt ansvaret for å forvalte støtteordninger i hele 2021, og dette vil kreve videre oppfølging i
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2022. Regjeringen har i tillegg foreslått å forlenge støtteordningene fram til sommeren 2022.
Endelig innretning er ikke klar ennå. For å unngå unødvendig byråkrati og administrasjon vil
det legges vekt på at ordningene skal være enkle, både for søker og for tilsynet som
forvalter.
Tilsynet får ansvaret for å forvalte en ny søknadsbasert ordning for mangfolds- og
inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Virkeperioden for ordningen vil være 2022
og 2023. Departementet kommer nærmere tilbake til de konkrete rammene for ordningen.
Tilsynet vil fra og med tildeling for 2023 få ansvar for forvaltning av tilskuddsordningen for
frivilligsentraler, jf. dialog om forskrift som har vært på høring. Departementet kommer
nærmere tilbake til dette. I 2022 videreføres ordningen som før og departementet vil foreta
tilskuddsutbetalingene.

2. Andre forutsetninger og krav
2.1 Fellesføringer som gjelder for alle statlige virksomheter i 2022
2.1.1 Konsulentbruk
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen
mellom departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I
2022 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet arbeide for å effektivisere konsulentbruken herunder
vurdere muligheten for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å
bygge opp interne ressurser og kompetanse. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal rapportere om
konsulentbruken i årsrapporten for 2022.

2.1.2 Lærlinger
Det er satt ambisiøse mål for inntak av læringer i offentlige virksomheter. Som virksomhet
med under 100 ansatte har Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke krav på seg til å ta inn lærlinger.
Lotteri- og stiftelsestilsynet oppfordres likevel til å vurdere muligheten for å knytte til seg
lærlinger. Det vises til Strategi for å øke antall lærlinger i Staten (regjeringen.no) for nærmere
omtale

2.2 Andre føringer
2.2.1 Sikkerhet og beredskap
Vi viser til fellesføringen om å forebygge hendelser som truer nasjonal sikkerhet. Kultur- og
likestillingsdepartementet forventer at virksomhetens ledelse arbeider systematisk og
målrettet med både forebyggende sikkerhet og samfunnssikkerhet og beredskap. Direktøren
eller virksomhetens styre (for de virksomhetene som har styre) skal påse at virksomheten
utarbeider egne risiko- og sårbarhetsanalyser for sikkerhets- og beredskapsområdet,
herunder i lys av covid-19-pandemien. 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
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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 en krisesituasjon.
Arbeidet med digital sikkerhet, herunder ivaretakelse av informasjonssikkerhet og
personvern, må ses i sammenheng med arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Virksomheten skal etterleve de til enhver tid gjeldende krav og føringer til digital sikkerhet,
informasjonssikkerhet og personvern. Det vises til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
og Nasjonal strategi for digital sikkerhet.
Dokumentasjon av virksomhetens arbeid på dette området skal sendes departementet som
eget vedlegg til årsrapporten, jf. vedlegg 2: Krav til årsrapporten.
Virksomheter som gir driftstilskudd videre til andre tilskuddsmottakere skal videreformidle
samme krav om sikkerhet og beredskap som Kultur- og likestillingsdepartementet selv
sender ut i "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får
tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet". Der dette er aktuelt skal Lotteriog stiftelsestilsynet ta inn følgende tekst i tilskuddsbrev til egne tilskuddsmottakere:
“Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet har systemer for å
ivareta sikkerhet og beredskap, og følger de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.“

2.2.2 Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og
diskrimineringsloven
Lotteri- og stiftelsestilsynet 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. Lotteri- og
stiftelsestilsynet skal være i forkant når det gjelder å identifisere likestillings-utfordringene i
virksomheten og iverksette korrigerende tiltak.
Lotteri- og stiftelsestilsynet må redegjøre for hvordan man arbeider for å operasjonalisere
virksomhetens likestillingspolitikk til handling og hvordan virksomheten følger opp
aktivitetspliktens fire trinn.
Offentlige myndigheter, i rollen som myndighetsutøvere og tjenesteytere, må jobbe aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme likestillingssituasjonen på eget forvaltningsområde.
Dette betyr at Lotteri- og stiftelsestilsynet 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.

2.2.3 Personalpolitikk
Departementet forutsetter at Lotteri- og stiftelsestilsynet til enhver tid har riktig bemanning og
kompetanse slik at oppgavene blir utført på best mulig måte.
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Lotteri- og stiftelsestilsynet 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.
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal stille samme krav til sine tilskuddsmottakere.

2.2.4 Klima og miljø
Det er viktig at alle samfunnsaktører tar et selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til
grunn for aktivitetene sine. Virksomheten skal vurdere aktuelle klima- og miljøtiltak i sin
daglige virksomhet.

2.2.5 Ledsagerbevis
Det er en forutsetning at alle med ledsagerbevis, som kjøper billett til ordinær pris til et
arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Virksomheten kan eventuelt tilby
rabattordninger som gjør at samlet billettpris for personen med funksjonsnedsettelse og
ledsager ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Dette er også en forutsetning for
departementets tilskudd til aktuelle tilskuddsmottakere, og skal videreformidlers til aktuelle
tilskuddsmottakere.

2.2.6 Forvaltning av spillemidler
Departementet viser til de oppgaver som Lotteri- og stiftelsestilsynet har ved forvaltning av
tilskudd til spillemidler, blant annet:
•

•

spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, jf. forskrift 4. mai 2018
nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra
spilleoverskuddet til Norsk Tipping
spillemidler til drift og utvikling av saksbehandlingssystemet og selve registeret i
Anleggsregisteret (ANL) – inntektsføres på 3339.07 og utgiftsføres på 339.21
o ramme ordinær drift av ANL i 2022: 2 600 000 kroner
o ramme oppgradering og utvikling av ANL i 2022: til avklaring. Vi ber dere
sende oss et justert behovsestimat, som følge av omprioriteringer av andre
oppgaver i tilsynet.

Departementet vil meddele detaljer omkring økonomiske rammer, forutsetninger og
rapporteringskrav knyttet til forvaltningen av spillemidlene i egne brev til tilsynet, etter at
fordeling av spillemidlene er vedtatt. Bruk av spillemidler skal omtales i årsrapporten.
Dersom det ved fordelingen av spillemidler er gitt fullmakt til å dekke utgifter til
administrasjon av ordningene (dvs. at virksomheten har inntektsført spillemidler i
statsregnskapet), skal dette omtales i årsrapporten for 2022.
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3. Budsjettrammer for 2022
Kultur- og likestillingsdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Lotteriog stiftelsestilsynet i 2022:

3.1

Utgifter

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i
2022, 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 2022.
Kap. 339 Pengespill, lotterier og stiftelser
Post

Navn

01

Driftsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter

Bevilgning 2022 (i 1000 kr.)
92 369
6 120

Av bevilgningen på post 01 er det avsatt 1,5 mill. kroner til Lotteritilsynets utvidede oppgaver
med forvaltning av tilskuddsordninger. Rammen under post 21 dekker utgiftene ved Lotteriog stiftelsestilsynets oppdragsvirksomhet.
Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av
lønnsoppgjøret 2021.
For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgifter og pensjonsutgifter vises til hhv. til
Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118.
Kap. 315 Frivillighetsformål
Post

Navn

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige
organisasjoner

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av
idrettsanlegg

Bevilgning 2022 (i 1000 kr.)
1 899 000
298 970

Bevilgningen på disse postene skal også dekke oppfølging av eventuelle klager.
Forvaltningen av tilskudd under kap. 315, post 70 og 82 er delegert fra departementet til
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Bevilgningen på post 70 skal også dekke utgifter til en
gjennomgang av ordningen. Som følge av dette tildeles 1 899 mill. kroner til tilsynet.
Virksomheten må utarbeide interne retningslinjer for hvordan ordningene 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
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vises også til Kultur- og likestillingsdepartementets instruks om økonomi- og
virksomhetsstyring til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 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. 3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
Post

Navn

02

Gebyr – lotterier

04

Gebyr – stiftelser

07

Inntekter ved oppdrag

Bevilgning 2022 (i 1000 kr.)
8 695
180
7 319

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.
Kap. 5568 Sektoravgifter under Kultur- og likestillingsdepartementet
Post

Navn

Bevilgning 2022 (i 1000 kr.)

71

Årsavgift – stiftelser

24 175

73

Refusjon – Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

46 635

3.3 Budsjettfullmakter
Merinntektsfullmakt
For 2022 gjelder følgende merinntektsfullmakter for Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Virksomheten kan overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter, jf. Prop. 1 S
(2021-2022):
overskride bevilgningen under
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mot tilsvarende merinntekt under

kap. 339, post 01

kap. 339, post 02 og 04

kap. 339, post 01

kap. 5568, post 71

kap. 339, post 21

kap. 3339, post 07

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.
Fullmakter som det er nødvendig å søke om å benytte
Lotteri- og stiftelsestilsynet må søke Kultur- og likestillingsdepartementet om samtykke til å
benytte seg av følgende budsjettfullmakter 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.

4. Rapportering
4.1 Regnskapsrapport per 31. august 2022
Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2022, 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 2022
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 2022 utarbeides som eget dokument og sendes til Kultur- og
likestillingsdepartementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2023.
For nærmere omtale av kravene til årsrapporten vises det til vedlegg 2.

5. Styringskalender
Styringskalender for 2022 følger vedlagt.
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Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør
Caroline Ørvik
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Riksrevisjonen
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