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ner til husleiekostnader for Riksscenen fra tilskud-
det på post 78.

Det er lagt inn en økning på 2,5 mill. kroner til
gjennomføring av en avklaringsfase for prosjektet
om rehabilitering av Nationaltheatret, jf. omtale
under programkategori 08.20.

Posten kan overskrides med inntil samme be-
løp som Riksteatret får i merinntekter under kap.
3323, post 01, jf. forslag til vedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, 
kan overføres

Bevilgningen skal dekke utgifter til Riksteatrets
turnévirksomhet, jf. omtale under post 01.

Fra 2017 foreslås bevilgningen til Riksteatrets
turnévirksomhet overført til denne posten fra kap.
324, post 21, jf. omtale i innledningen over. 

Posten kan overskrides med inntil samme be-
løp som Riksteatret får i merinntekter under kap.
3323, post 02, jf. forslag til vedtak II.

Post 60 Landsdelsmusikerordningen 
i Nord-Norge

Bevilgningen under denne posten gjelder driftstil-
skudd til Landsdelsmusikerordningen i Nord-

Norge, som består av Musikk i Nordland, Musikk
i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazz-
senter. Staten dekker 75 pst. og regionen 25 pst.
av det offentlige tilskuddet til Landsdelsmusiker-
ordningen i Nord-Norge. 

Post 70 Nasjonale institusjoner

Bevilgningen under denne posten gjelder driftstil-
skudd til institusjonene som er ført opp i tabellen
nedenfor. Staten dekker hele det offentlige drifts-
tilskuddet til disse institusjonene. 

Fra 2017 foreslås bevilgningen til de nasjonale
scenekunstinstitusjonene overført til denne
posten fra kap. 324, post 70, jf. omtale i innlednin-
gen over. Tilskuddet til Dansens Hus foreslås
overført til denne posten fra kap. 324, post 78. 

Det Norske Teatret har etablert Det multinor-
ske, som både omfatter en midlertidig skuespiller-
utdanning for studenter med innvandringsbak-
grunn og Den mangfaldige scenen, et breddetil-
bud der barn og unge med ulik kulturell bak-
grunn får utforske og prøve ut sceniske uttrykk.
Tilskuddet til Det Norske Teatret foreslås økt
med 4,9 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner til å
styrke integreringsarbeidet.

Fordeling av bevilgningen

1 Tilskudd til Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret ble i 2016 gitt over kap.
324, post 70, og tilskudd til Dansens Hus ble gitt over kap. 324, post 78.

2 Inkl. tilskudd til Proda – profesjonell dansetrening.

(i 1 000 kr)

20161 2017

Dansens Hus2 43 103 43 800

Den Nationale Scene 117 451 119 500

Den Norske Opera & Ballett 600 806 611 400

Det Norske Teatret 166 871 171 800

Nationaltheatret 191 539 194 900

Oslo-Filharmonien 158 031 160 800

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien 129 516 131 800

Sum 1 407 317 1 434 000




