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Statsbudsjettet 2012 – tildelingsbrev Fond for lyd og bilde  

Brevet er disponert i følgende tre deler: 

-    Del I   Tildeling av budsjettrammer. 
-    Del II  Mål, utfordringer og satsingsområder. 
-    Del III Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering. 

Når det gjelder administrasjon og sekretariatsoppgaver for Fond for lyd og bilde vises 
det til tildelingsbrev til Norsk kulturråd for 2012 av 13.1.2012, herunder følgende 
dokumenter som vedlegg:  
- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2012 
- Vedlegg 2: Krav til årsrapporten for 2012 
- Vedlegg 3: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere 

som får tildelt statstilskudd fra Kulturdepartementet i 2012 
- Vedlegg 4: Krav til innholdet i tilskuddsbrev. 
 

DEL I   TILDELING AV BUDSJETTRAMMER 

1. BUDSJETTRAMMER FOR 2012 

1.1 Vedtatte budsjettrammer for 2012 

Stortinget vedtok 15. desember 2011 Kulturdepartementets budsjett for 2012.  

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Fond for lyd og 



Side 2 

bilde for budsjettåret 2012:  

Utgifter 
Kap. 320 Allmenne kulturformål  
Post 51 Fond for lyd og bilde: kr 30 530 000 

1.1 Spesielle forutsetninger for disponeringen av den tildelte budsjettrammen  

Midler til lønns- og driftsutgifter er inkludert i bevilgningen til Norsk kulturråd. 
Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av 
lønnsoppgjøret i 2009 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. 
 
Forslag til hovedfordeling for Fond for lyd og bilde for 2012 skal forelegges 
departementet, jf. § 4 i vedtekten.  
  
 

DEL II  MÅL, UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER  

Kunst og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle. På tross av stor økning i 
aktiviteten på kulturfeltet er det fortsatt store forskjeller når det gjelder bruken av 
kulturtilbud.  Virksomhetene må også være seg bevisst og tilstrebe både kvalitet og 
kunstnerisk bredde. 
 

1.     HOVEDMÅL 

Departementet legger følgende til grunn for bevilgningen i 2012:  

Fond for lyd og bilde er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige 
kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hovedmålene for Fond for lyd og 
bilde er for øvrig trukket opp i budsjettproposisjonen for 2010: 
 
Fondets midler skal nyttes til å fremme produksjon og innspillinger av lyd og/eller 
filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film.  
 

2. RAPPORTERING OM MÅLOPPNÅELSE 

 
Årsrapporten for 2012 skal settes opp i henhold til den sektorvise fordelingen av 
tildelingen for 2012. Det vises til Prop. 1 S 2011-2012, tabell 8.4 Fond for lyd og bilde - 
fordeling av midler 2008 - 2010.  
 
Det skal gis en kort redegjørelse for måloppnåelsen mht. hovedmål og delmål. I tillegg 
skal det i rapporten angis andel av samlet støtte rettet mot barn og unge og andel av 
støtte som er rettet mot å fremme kulturelt mangfold.  
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DEL III ØKONOMIFORVALTNING OG RAPPORTERING 
 

1. ØKONOMIFORVALTNING 
 

Virksomhetenes økonomiforvaltning skal følge økonomiregelverket for staten 
(Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten), 
fastsatt 12. desember med senere endringer. 
 
Da sekretariatet for Fond for lyd og bilde er lagt til Norsk kulturråd, vises det til 
nærmere omtale av disse spørsmål i departementets tildelingsbrev for 2012 til Norsk 
kulturråd.  
 

2. ÅRSRAPPORT FOR 2012 
 

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert 
budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om 
økonomistyring i staten. 
 
Årsrapporten for 2012 utarbeides som eget dokument og sendes Kulturdepartementet 
innen medio februar 2013.  
 
Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Årsrapporten må 
derfor sendes både på papir og elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no". 
Kravene til årsrapporteringen framgår av Vedlegg 2. 
 
I tillegg til rapportering om likestilling, jf. punkt 4 i vedlegg 2, har departementet behov 
for oversikt over likestillingsdimensjonen når det gjelder medlemmene i fagutvalgene i 
Fond for lyd og bilde. Departementet ber om følgende oversikt, jf. Prop. 1 S (2011- 
2012), Del III, 10 Likestilling: Antall medlemmer og varamedlemmer i fagutvalgene i 
2010, fordelt på kjønn, både antall og prosent. 
 
Med hilsen 
 
 
Torunn Willadssen e.f. 
avdelingsdirektør 

Mette Hagen 
seniorrådgiver 

 

Gjenpart: Norsk kulturråd 
                 Riksrevisjonen 
                 Virksomhetens regnskapssentral  


