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Riktlinjer  för  statens  bidrag  till Riksteatern  2019

Regeringen  beslutai:  att  följande  riktlinjer  ska  gäua föi'  bidt'aget  till

Riksteatetn  2019.

De  finansieua villlcoren  för  Riksteatetns  bidrag  redovisas  i ett  regleringsbi'ev

t'll  Karnmatkouegiet,  anslag  2:1  Bidrag  ti[j  vissa scenkotxstitxstitutioner.

1. Verksamhet

Scenkonstproduktion  och  turnåer

Riksteatern  ska  producei'a  ocli  tutnei'a  scenkonst  av  hög  kvalitet.  Föt  att

uppnå  delaktighet,  kunskapsutbyte  ocl'i  resurseffektivitet  ska

förestälföingai:na  i möjligaste  rnån  produceras  i samveikan  med  andra.

Riksteatern  ska  säi'skilt  verka  ft5r  att  öka  inttesset  för  scenkonst  hos  barn  ocl'i

unga  samt  i målgmppei'  som  t'digat'e  inte  tagit  del  av  scenkonst.  Riksteatern

ska  nat'onellt  och  inteinat'onellt  värna  om  och  främja  det  svenska  språket

och  dess  utveckling  samt  främja  en spridning  av  scenkonst  som  når  en  så

bted  publik  som  möjligt.

Dövscenkonsten  och  Tyst  teater

Riksteatern  ska  bl.a.  genom  Tyst  teatei'  produceia  scenkonst  på  teckenspråk

ocli  aföeta  både  nationellt  och  intetnationellt  ft5r  att  utveclda

dövscenkonsten.
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Svenskt  dansliv  och  Cullbergbaletten

Riksteatein  ska bidra  till  utvecUing  och  spi:idning  av dansen  som  koristform

i l'iela  landet  genom  samarbete  med  nat'oneua,  regionala  och  lokala  aktörer

och  därmed  ge koreografer  och  dansare  uttyrnme  att  utveckla  sitt

konstnärskap.

Cuubergbaletten  ska vara  ett  danskompani  med  internationell  lyskraft  som

liåller  sina  ti'aditioner  levande  och  presentei'at'  samtida  dans  av hög  kvalitet.

Riksteatern  och  Cullbei:gbaletten  ska i samverkan  med  svenska  och

intei'nationeua  aktötei'  bidta  till  den  samtida  dansens  utveckling.

Cullbei'gbaletten  ska samvei:ka  med  och  i rimlig  omfattning  eföjuda

praktikplatser  för  elever  vid  Yrkesdansamtbi1dningen.  Eventueua  till-

kommande  kostnadei'  för  Cuubergbaletten  i samband  med

praktiktjänstgötingen  ska täckas  av berörd  utbildningsinstatution.

Arrangörsutveckling

Riksteatetn  ska arrangei'a  föreställningai'  samt  veika  föi'  ett  statkt

atrangörsled  inom  scenkonsten  i liela  landet.

Kompetensutveckling  och  expertstöd

Riksteatern  ska  vai'a  ett  expertstöd  för  hela  scenkonstormådet  och  sorn

sådant  bidra  till  ocli  främja  kunskap,  kompetensutveck1ing  OC1'I samverkan

meuan  lokala,  regionala  ocl'i  nationeua  scenkonstaktörer  i hela  landet.

Riksteatern  ska även  utveckla  dialogen  med  det  civila  samhäuet.

I expei:tt'ouen 4  också att samverka med högskolor ocli universitet för att
bidra  till  foi'skningsinsatsei'  inom  scenkonstornrådet.

Jämställdhet,  tillgänglighet  och  mångfald

Riksteatetn  ska  i s:fö vetksamhet  integi'era  ett  jämställdhets-,  tillgänglighets-,

batn-  och  mångfaldspei'spektiv  samt  ett  internationellt  och  intei'kultureut

utbyte  ocl'i  samaibete.

Riksteatei:n  ska  verka  för  god  tillgängligliet  till  scenkonst  i hela  landet  ft5r

personer  med  funkt'onsnedsättning.  Riksteatei:n  ska även  foi'tsättningsvis

bidta  till  att  implementeta  utvecklad  teknik  i samverkan  med  nationella,

regionala  och  lokala  aktöi'er.
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2.  Övriga  riktlinjer

Samverkan

I syfte  att  stärka  scenkonsten  ska  Riksteatern  samverka  med  lokala,  .tegionala

ofö  nationella  scenkonst'nstitutioner,  den  fi'ia  scenkonsten  samt  andi'a

aktörer.

Arkiv

Föi  Riksteaterns  arkivhandlingar  ska,  enligt  vad  Riksarkivet  efter  samråd

med  Riksteatern  bestämmer,  i t'lfömpliga  delar  gäua  föreskrifter  som  svat'at'

motvad  som  gäuet  för  myndigheter  enligt  arkivlagen  (1990:782).

Regionalt  utfall

Riksteatern  ska följa  upp,  redovisa  och  kommentera  det  regionala  utfauet  av

sin  vei'ksarrföet  enligt  metodanvisningar  från  Statens  kulturi'åd.

Kvalitetssatsningar  på scenkonstområdet

De  medel  som  :rigtjrs  vid  övergången  till  ett  nytt  pensionssystem  om-

föi'delas  till  kvalitetssatsningai:  på  scenkonstomtådet.  Medlen  ska användas

till  verksamhet  som  främjar  utveckling,  föi'nyelse  OCl] kompetensutveckling

inom  scenkonstomi:ådet.  Riksteatern  ska i årsredovisningen  särskilt  redovisa

k-valitetsstärkande  insatser  på scenkonstornrådet.

Samverkansråd  inom  ramen  för  kuItursamverkansmodeIIen

Riksteatei'n  ska delta  i det  samvei:kansråd  vid  Statens  kulturråd  som  hantei'ot

fi'ågor  om  statens  roll  ocli  ansvar  inom  i:amen  för  kultursamverkans-

modellen.

Publikstatistik

Riksteatern  ska tydligt  iedovisa  antalet  besökai'e  till  olika  verksamheter,  så att

det  framgåi'  hui'  stot  publil«  som  besökei:  scenkonstförestälföingar  respektive

andra  arrangemang.  Av  redovisningen  böi'  det  framgå  1mi  publiken  fördelar

sig  menan egna  scenkonstpi'oduktioner  och  scenkonstproduktioner  som  sker

i samverkan  med  andt'a,  däi'ibland  länsteatt'atna.  Vidare  bör  det  tramgå  hui'

stor  del  av publiken  som  avser  annan  verksaml':iet  än scenkonst-

föi'eställningar.
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Digitala  utsändningar

Riksteatei'n  ska främja  tillgång  tdl  scenkonst  av liög  kvalitet  i hela  landet

genom  insatsei:  föi'  digitala  utsändningar  av förestälföingar.  Insatserna  ska

genomföi'as  i samveikan  med  Di'amaten,  Opeian  andi'a  beröi'da  aktörer.

3.  Återrapportering

Redovisning  till regeringen

Riksteatetn  ska  redovisa  och  kommentera  verksamhetens  tesultat  i för-

Muande  till  de riktlinjer  som  fi'amgår  ovan.  Resultattedovisningen  ska avse

hut  vetksamhetens  pi:estat'onet  utvecklats  med  avseende  på kvalitet,  volym,

intäkter  ocli  kosföader.

Ril<steatern  ska särskilt  redovisa:

Cullbei:gbalettens  respektive  Tyst  Teaters  vetksamliet  och  totala  intäkter

ocli  kostnadet'  samt  hur  mycket  av statsbidraget  som  används  för

verksamheten,

intäkter  av sponsring,

intäktet  av  bidtag  -  vid  sidan  av det  otdinarie  statliga  bidtaget  -  med

fördelning  meuan  statliga  bidt'ag,  bidrag  från  meuanstatliga  otgan

i'espektive  icke-statliga  bidt'ag,

kostnadei'  föi:  l'iyra  inklusive  uppväi'mning  och  elekti'icitet,  och

uppnådda  iesultat  av samverkan  med  andra  aktöter.

Informationen  om  resultatet  ska avse  det  senaste  året  och  ska jämföras  med

motsvarande  infoi'mation  från  minst  de tv'å föregående  åt'en.  Väsentliga

förändiingar  ska kornmenteras.

Resu1tatt'edovisningen  för  2019  ska  fömnas  till  regeringen

(I(ulturdepartementet)  senast  den  22 febma:ii  2020.  Utltande  övet

gi'anskningen  ska ske  i ett  i'evisoi'sintyg  som  fömnas  till  iegeringen

(Kultui'departementet)  senast  den  1 april  2020.

Årsredovisning

Riksteatei'n  ska senast  den  1 april  2020  lämna  en av strrelsen  underskriven

åisi'edovisning  till  iegeringen  (I(ulturdepartementet)  avseende  det  senast

avslutade  i'äkenskapsåtet.  Revisionsbetättelse  ska  Lämnas  till  iegeringen

(I(ulturdepartementet)  senast  den  1 apiil  2020.
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Nya  eller  ändrade  stadgar

Riksteaterii  ska tapporteta  t'll  regeringen  (Kultui'departementet)  tär

stadgeändringar  avseende  ändamålet  med  förei'iingens  verksamhet  liai'

beslutats.

4.  Budgetunderlag

Riksteatern  ska senast  den  1 mai's  20191ämna  ett  budgetunderlag  till

regeringen  (I(u1tui'departementet).  Budgetunderlaget  ska  innehålla

Riksteaterns  ft5rs1ag  t'll  finansiering  av verksamheten  för  2020-2022.  Om

föi'slaget  beräknas  leda  till  ökade  kosföader  föi'  staten  bör  Riksteatein

redovisa  föi'slag  till  åtgärder  inom  den  egna  verksamheten  som  ledet  till

motsvai:ande  rninskning  av kostnadetna.

På regeringens  väpar

Lisa  Poska
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Kopia  till

Statstådsbei:ednjngen,  intetru:evisionen

Finansdepai'tementet/BA

Föivaltningsavde:Lningen/RI(  Ekonomi

Riksdagen,  lmlturutskottet

Rjksi:evisionen

Ekonoinistyrningsvetket

Kaim'natkollegiet

Konstnätsnäinnden

Länsstyrelsen  i I(tonobetgs  län

Myndigheten  för  lmltutanalys

Rjksantikvatieämbetet

Riksatkivet

Riksgäldskontoi:et

Statens  musikverk

Statens  1mltuttåd

samtliga  landst'ng

Svetiges  Kornmunei:  och  Landsting

Gotlands  koinrnun

Kungliga  Dramatiska  Teatern  AB

Kungliga  Ope.tan  AB

Stiftelsen  Dansens  Hus

Stiftelsen  Svenska  Filminstitutet
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