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Årsrapport for 2016 

Det vises til pkt. 1.5.1. i Bestemmelser om økonomistyring i staten.  

Årsrapporten skal inneholde seks deler med følgende benevnelse og rekkefølge: 

I. Leders beretning  

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall  

III. Årets aktiviteter og resultater  

IV. Styring og kontroll i virksomheten  

V. Vurdering av framtidsutsikter  

VI. Årsregnskap  

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet 

grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. 

På DFØs nettsider ligger det anbefalinger og råd til innhold og struktur av årsrapporten. 

1. Årsrapportens del I–V   

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 virksomhetene. Som bakgrunn for en slik drøfting, har 

departementet utarbeidet følgende skisse til innhold i årsrapportens del I–V: 

1.1 Del I Leders beretning 

Det gis en overordnet vurdering av virksomhetens samlede resultater, kort omtale av hva 

ledelsen har lagt vekt på i rapporten og en overordnet fremstilling av virksomhetens viktigste 

prioriteringer. Beretningen skal signeres av virksomhetslederen. 

1.2 Del II Introduksjon til virksomhetens og hovedtall 

Det gis en kort omtale av virksomhetens formål og organisering, og hvilket 

regnskapsprinsipp som benyttes. Det skal videre oppgis nøkkeltall for 2015 og 2016 (antall 

årsverk, samlet budsjett- og regnskap m.v.) og endringer fra 2015–2016. 

1.3 Del III Årets aktiviteter og resultater 

Kulturdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 2016 gjennom 

budsjettproposisjonen for 2018. Virksomhetenes resultatrapportering for 2016 vil danne 

grunnlag for denne rapporteringen. Resultatrapporteringen er også et viktig grunnlag for 

departementets formulering av mål- og resultatkrav for kommende år. Virksomhetene må 

derfor legge vekt på å framskaffe og presentere data for oppnådde resultater for de mål som 

er trukket opp i tildelingsbrevet for 2016.  

Virksomhetens rapport for 2016 skal inneholde: 

- Kortfattet omtale av virksomhetens samlede aktivitet i 2016. 

- Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2016 for de resultatmål som er trukket 

opp i tildelingsbrevet for 2016. Omtalen skal begrenses til tiltak som er sentrale for 

mål- og resultatoppnåelsen. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statlig_okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten.html?id=438887
http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport/Del-VI-Arsregnskap/
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- Omtale av planer og aktiviteter i 2016 knyttet til eventuelle spesielle forutsetninger 

som er trukket opp tildelingsbrevet for 2016 

Rapporten må inneholde både tekstomtale og tabelloversikter som dokumenterer de resultater 

som virksomheten har oppnådd med sammenlignbare tall for 2015 og 2016 og tilhørende 

plantall for 2017. Det skal benyttes tallmateriale som i størst mulig grad sier noe om 

virksomhetens ressursutnyttelse.  

Virksomheter som forvalter tilskuddsmidler (både midler under ordninger og enkelttilskudd) 

må redegjøre for forvaltningen av tilskuddsmidler. 

1.4 Del IV Styring og kontroll av virksomheten 

Det gis en kort omtale av hovedelementene i virksomhetens opplegg for intern styring og 

kontroll, inkludert en vurdering av egnethet i forhold til måloppnåelse på kort og lang sikt. 

Departementet ber virksomhetene spesielt ivareta følgende områder i rapporten: 

- HMS 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomhetene bes kort redegjøre for mål, tiltak og 

resultater for oppfølging av kravene. 

 

- Program for styring og ledelse i staten (2014-2017) 

Virksomhetene skal følge opp regjeringens Program for bedre styring og ledelse i 

staten 2014-2017. Kulturdepartementets virksomheter skal utarbeide en enkel plan 

for hvordan programmet kan følges opp i egen virksomhet. Virksomhetene skal kort 

redegjøre for gjennomførte tiltak i årsrapporten. 

 

- Likestilling 

Statlige virksomheter har en aktivitets- og rapporteringsplikt for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering, jf. likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven 

§ 3 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3. Redegjørelsen skal inneholde 

følgende oversikt:  

 Totalt Lederstillinger Øvrige stillinger 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kjønnsfordeling - alle ansatte (i pst.)       

Kjønnsfordeling - heltidsansatte (i pst.)       

Kjønnsfordeling - deltidsansatte (i pst.)       

Gjennomsnittslønn (i 1 000 kr)1       

Når det gjelder områdene etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne, er det av 

personvernhensyn ikke samme krav til rapportering. For å vise at aktivitetsplikten er 

                                                           
1 Beregnet med utgangspunkt i faktisk utbetalt lønn 
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ivaretatt skal virksomheten i årsrapporten gi en kort sammenfatning av situasjonen for 

hvert av disse områdene. 

Veiledningsheftet ”Statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og 

rapporteringsplikten” skal danne grunnlaget for virksomhetens rapportering. 

- Samfunnssikkerhet og beredskap 

Virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyser skal oversendes departementet i 

forbindelse med årsrapporten. Virksomhetene bes dokumentere for eventuelle 

forebyggende tiltak som er gjennomført på sikkerhetsområdet og rapportere 

eventuelle endringer i risikobildet til departementet.  

 

- Revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen 

Virksomheten bes redegjøre for oppfølging av merknader fra Riksrevisjonens 

revisjonsberetninger fra tidligere år   

 

- Fellesføringer fra KMD 

Virksomhetene skal omtale sine initiativ og beskrive hvilke tiltak som planlegges eller 

allerede er iverksatt med hensyn til fellesføringene for 2016. For mer informasjon 

vedrørende fellesføringene for 2016 se Rundskriv H-14/2015 

 

1.5 Del V Vurdering av framtidsutsikter 

Det gis en kort omtale av forhold i og utenfor virksomheten som belyser hvordan disse 

forholdene vil kunne påvirke virksomhetens evne til i oppfylle virksomhetens mål på lengre 

sikt. 

2. Del VI Årsregnskap  

Finansdepartementet har i rundskriv R-115 av 5. november 2015, fastsatt endringer i 

Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 ("bestemmelsene"), 

herunder endringer i krav til virksomhetens årsregnskap. Rundskrivet erstatter tidligere 

utgave av R-115 av 2. oktober 2013.  

Endringene innebærer presisering om at årsregnskapet skal sendes departementet med kopi til 

Riksrevisjonen så snart det er avlagt og innen 15. mars (jf. pkt.  4.2). Det er videre tatt inn et 

nytt krav om at virksomheten skal publisere revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen etter at 

Dokument 1 er overlevert til Stortinget (jf. pkt. 4.2). Ovennevnte rundskriv gir for øvrig 

nærmere bestemmelser om både innhold og oppstilling av regnskapet. Veiledningsmateriell 

og maler for oppstillinger og noter som virksomheten kan benytte ved utarbeidelse av 

årsregnskapet ligger på nettsidene til DFØ. Her finnes også et eksempel på årsrapport 

utformet etter nye krav gjeldende fra og med årsrapporten 2014 Statlige virksomheters 

årsrapport til departement.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/lonns--og-personalpolitikk/veileder_likestillingsredegjorelser.pdf?id=2196827
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/lonns--og-personalpolitikk/veileder_likestillingsredegjorelser.pdf?id=2196827
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-2016/id2465026/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115__2015.pdf
http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport/Del-VI-Arsregnskap/
http://dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Statlige-virksomheters-arsrapport-til-departement/
http://dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Statlige-virksomheters-arsrapport-til-departement/

