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Høring om utkast til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond 

 

Deres referanse: 13/4133    Dato: 5. mai 2014 

Norske festivaler (NF) er en sjangeroverskridende nettverksorganisasjon for samarbeid og 

utvikling av norske festivaler, med formål om å spre kunnskap om medlemmenes festivaler 

og profilere disse nasjonalt og internasjonalt. NF har per 1. januar 2014 77 medlemsfestivaler. 

På generelt grunnlag er vi fornøyd med at forskriften i § 7 viderefører Rådets frittstående rett 

til å utøve sitt kunst- og kulturfaglige skjønn, og fatte vedtak basert på kvalitetsmessige 

kriterier. Ellers synes NF at § 1 langt bedre enn nåværende § 21 beskriver Norsk kulturfonds 

formål. 

Vi har gjennomgått utkast til forskrift sendt til høring. For § 1 – 3, 5, 6, 7, 9, 11 og 12 har vi 

ingen kommentarer eller bemerkninger. Under våre innspill og forslag om klargjøringer til de 

andre bestemmelsene: 

 

 

§ 4 Hva kan det søkes om tilskudd til 

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter innenfor fondets formål, jf. § 1. Fagadministrasjonen 

kan avvise søknader som faller utenfor fondets formål. 

 

Vår kommentar: Høringsnotatets definisjon av «prosjekt» peker på utfordringen som 

ligger i å skille mellom hva som er støtte til kunst- og kulturtiltak og ordinær driftsstøtte. NF 

mener at det ville vært ønskelig om man kunne formulert første setning slik at den sier «Det 

kan søkes om tilskudd til gjennomføring og drift av prosjekter innenfor fondets formål, 

jf. § 1». Så lenge prosjektets formål, uavhengig av om det er ett- eller flerårig, oppfyller 

hensikten bak § 1, da særlig «bidra til at kunst og kultur skapes», bør ikke forskriften snevre 

inn hva tilskuddet benyttes til. Det vesentlige bør være at intensjonen bak § 1 oppfylles. 

 

                                                           
1 FOR-1999-01-29-187, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-01-29-187?q=forskrift+norsk+kulturfond 
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§ 8 Vedtak om avslag 

Kulturrådet skal informere søkere skriftlig om avslag på søknad om tilskudd. Avslag skal 

begrunnes i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

Vår kommentar: NF er enige med forklaringen i høringsnotatet der det står at «… bør 

Kulturrådet likevel gi avslagsbegrunnelser som i hovedtrekk forteller søkerne hvordan 

søknaden har vært vurdert.» Som følge av dette bør det vurderes å legge til en setning: « 

Søkere som har hatt flerårig støtte eller mottatt støtte som har karakter av å være «fast» 

eller «varig» har anledning til å be om avslagsbegrunnelse som redegjør for hvordan 

søknaden har vært vurdert». For tilskuddsmottagere som har fått støtte til prosjekter over 

flere år er det et stort tap å miste denne støtten. Det føles rett at tilskuddsmottager skal 

kunne forvente en tydelig og mer detaljert redegjørelse for et avslag dersom støtte har blitt 

bevilget over en lengre periode, uavhengig av om det skyldes kunst- eller kulturfaglige 

vurderinger, søker ikke har rapportert for tidligere mottatt støtte på tilfredsstillende måte 

eller summen som skal fordeles av Rådet for den enkelte budsjettavsetningen er redusert.  

§ 10 Oppfølging og kontroll mv. 

Tilskuddsmottaker skal snarest mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket er 

gjennomført, sende inn en rapport om gjennomføringen av tiltaket og en regnskapsrapport 

som viser hvordan tilskuddet fra Norsk kulturfond er brukt. Ytterligere rapporteringskrav 

og krav til regnskap skal framgå av tilskuddsbrevet. 

Norsk kulturråd kan kontrollere at tilskudd nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets 

bevilgningsreglement § 10. 

Dersom mottakeren ikke nytter tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at 

utbetalte tilskudd betales tilbake. 

Vår kommentar: Slik høringsnotatet presenterer hensikten med bestemmelsen forstår vi 

det slik at tilskuddsmottager har en generell rapporteringsplikt med regnskapsrapportering. 

Ellers står fagadministrasjonen fritt til å vedta ytterligere rapporteringskrav i tildeling ved at 

de defineres i tilskuddsbrev. NF mener at siste setning første avsnitt kan omformuleres til 

Ytterligere rapporteringskrav skal framgå av tilskuddsbrevet. Krav til regnskap skal følge 

av bestemmelser i lov om årsregnskap og lov om revisjon og revisorer § 2-1. Bakgrunnen for 

dette er at det ikke bør åpnes for at fagadministrasjonen skal kunne pålegge en 

tilskuddsmottager krav til regnskap ved rapportering som andre etater eller institusjoner ikke 

krever. Plikt til revisorrapport er eksempel på et av disse krav. Det er nærliggende å anta at 

svært mange tilskuddsmottagere enten har en selskapsform som ikke er underlagt krav om 

revisjon eller har valgt bort revisjonsplikt etter aksjeloven § 7-6. Fagadministrasjonen vil 

uansett i henhold til bevilgningsreglementet § 10 ha anledning til å gjennomføre utvidet 

kontroll med disponering av tilskuddet for enkelttildelinger. NF mener at andre avsnitt gir 

tilfredsstillende lovmessig rett og mulighet til etterprøving. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Anders Rykkja 

Daglig leder, Norske Festivaler SA 

 


