
Retningslinjer om forsterkning av pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale 
museer med kunstsamlinger samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg 
 
Fastsatt av Kulturdepartementet 10.02.2014  
 
1 Vilkår for gaveforsterkning  
 
Pengegaver som skal brukes til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale museer med  
kunstsamlinger samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg, utløser en statlig 
gaveforsterkning til mottakeren på 25 prosent av gavebeløpet når  
 
a) gaven eller gavene utgjør minst 100 000 norske kroner  
b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter  
c) mottakeren er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, et museum i det nasjonale 
museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70 eller et samisk 
museum som får fast driftsstøtte fra Sametinget  
d) gaven utbetales etter 1. januar 2014  
e) gaven har som formål å styrke museenes samlinger av visuell kunst eller istandsettelse av 
museumsanlegg. Istandsettelse omfatter i denne sammenhengen oppgradering av eksisterende 
bygninger og anlegg, både kulturhistoriske bygninger og driftsbygninger. Gaver til 
oppgradering av eksisterende utstillinger eller til nye utstillinger faller også inn under 
ordningen 
f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under. 
 
 
2 Hvordan gaveforsterkningen skal brukes  

Gaveforsterkningen skal brukes til samme formål som definert under pkt. 1 e). 
 
 
3 Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen  
 
Første driftsår anses som et forsøksår, og ordningen skal forvaltes av Kulturdepartementet.  
 
 
4 Saksbehandling og utbetaling  
 
En forutsetning for at gaver skal kunne utløse en gaveforsterkning er at giver og mottaker har 
avtalt skriftlig  
 
a) hva gaven skal brukes til  
b) gavens størrelse  
c) hvordan tildelingsvilkårene og kravene til bruken etter punktene 1 og 2 skal oppfylles  
d) om giverens navn skal knyttes til gaven  
e) om giveren skal holdes orientert om hvordan gaven forvaltes og brukes  
f) andre forhold av betydning. 



 
Det er mottaker som kan søke Kulturdepartementet om gaveforsterkning. Søknaden skal 
undertegnes av virksomhetens leder og inneholde dokumentasjon for at gaven er innbetalt til 
mottakerens konto og at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt.  
Er vilkårene for gaveforsterkningen oppfylt, tildeler Kulturdepartementet gaveforsterkningen 
og opplyser om rapporteringskravene etter punkt 6.  
 
Kulturdepartementet utbetaler gaveforsterkningen. Er det ikke dekning for å utbetale alle  
gaveforsterkningene i budsjettåret da søknadene ble mottatt, prioriteres de i rekkefølgen de 
ble mottatt. De resterende utbetalingene overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme  
prioritet. Kulturdepartementet kan justere forsterkningsprosenten for gaveforsterkningene i 
seinere år, justeringen kan også omfatte eventuelle utbetalinger i kø. Dersom ordningen 
avvikles, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført. 
 
 
5 Mottakernes forvaltning av gaven og gaveforsterkningen  
 
Gaven og gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte. Bruk av gaven 
skal gjøres rede for i institusjonens årsberetning og årsregnskap.  
 
 
6 Rapporter, revisjon og kontroll  
 
Mottakeren skal informere Kulturdepartementet straks om endringer som medfører at 
vilkårene etter punktene 1 og 2 ikke er oppfylt.  
 
Som del av ordinær, årlig regnskapsrapportering skal mottakeren dokumentere at gaver og  
gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med punkt 5. Både gaver og gaveforsterkninger skal 
spesifiseres i regnskapet.  
 
Kulturdepartementet kan innhente underliggende regnskapsinformasjon fra mottaker for å 
kontrollere at gaven og gaveforsterkningen er brukt i samsvar med punkt 2. 
 
 
7 Krav om tilbakebetaling  
 
Kulturdepartementet kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis 
vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter punktene 1, 2, 
eller kravene etter 5 og 6, ikke er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at dersom 
tilskuddsmottakeren har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i 
særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271. 
 
 
  



8 Klageadgang  
 
Kulturdepartementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd. 
 
9 Ikrafttredelse  
 
Retningslinjene gjelder fra 10.02.2014. 
 
 
 


