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Statsbudsjettet 2018 – tilskudd til Det Europeiske Wergelandsenteret 

Tilskuddet 

Vi gir med dette Det Europeiske Wergelandsenteret, organisasjonsnummer 993 737 595, 

tilsagn om driftstilskudd for 2018 på 9 218 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Innst. 12 

S (2017-2018).  

Tilskuddet betales ut to ganger i året, i januar og juni til konto 1503 09 51899.  

Videre gir vi senteret et engangstilskudd på 250 000 kroner til jubileumsarrangement i 

november 2018 i anledning senterets tiårsjubileum, jf. søknad datert 31. mars 2017. Midlene 

utbetales i januar, fra budsjettets kap 288 post 21. 

Tilskuddet for 2018 er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i 

statsbudsjettet på kap. 255 post 75.  

Søknad om tilskudd for 2019 må sendes oss innen 1. april i år og foreløpig søknad for 2020 

innen 1. desember.  

Mål og kriterier for bruk av driftstilskuddet 

Målet med tilskuddsordningen er at Wegelandsenteret i samarbeid med Europarådet kan 

arbeide med opplæring og forskning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 

demokratisk medborgerskap. Senteret skal være et ressurssenter for opplæring og forskning 

på de nevnte områdene for alle medlemslandene i Europarådet. Senteret skal tilby opplæring 

til ulike målgrupper på utdanningsfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Som målgruppe 

regnes lærere, lærerutdannere, rektorer, forskere og politikkutformere. Senteret skal også 

spre informasjon, være knutepunkt og danne nettverk for relevante aktører. Tilskuddet skal 

bidra til grunnfinansieringen av senteret slik at målene kan oppfylles.  
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Side 2 
 

Rapportering og kontroll 

Årsmelding og revidert regnskap for 2017 skal sendes oss innen 1. april i år. Tilskuddet skal 

fremkomme som egen post eller i note til regnskapet. Regnskapet skal være revidert av 

registrert eller statsautorisert revisor. Årsmeldingen skal vise aktivitetene, herunder hvilke 

kurs som er avholdt og antall deltagere på disse.  

Dersom kravene nevnt ovenfor ikke oppfylles, kan vi vedta utsettelse, avkorting eller opphør 

av utbetaling av tilskuddet. Tilskuddet kan også helt eller delvis falle bort dersom det er gitt 

på bakgrunn av uriktige opplysninger som har virket inn på avgjørelsen eller midlene blir 

brukt til andre formål enn forutsatt.  

Vi gjør oppmerksom på at Wergelandsenteret plikter å melde fra dersom grunnlaget for 

tilskuddet endres eller faller bort.  

Vi gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen og departementet til enhver tid kan 

kontrollere grunnlaget for tilskuddet og at midlene brukes som forutsatt, jf. Stortingets 

bevilgningsreglement §10 og lov om Riksrevisjonen § 12.  

Med hilsen 

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bente Jørgensen 

rådgiver 
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