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FIN viser til brevfra KKD av 10. juli 2008, vedlagt høringsutkast til forskrifter om
ovennevnte.

KKD viser til at departementet vil legge frem utkast til tre forskrifter om tilskudd til
filØormål:

- Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.
- Forskrift om tilskudd til manuskriptutviding og utdanningsrettede tiltak.
- Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til

distribusjon av norske filmer i utlandet.

Forskriftene erstatter ifølge KKD forskrift av8. august 2007 nr. 979 om tilskudd til
audiovisuelle produksjoner, forskrift av 2. juli 2003 nr. 938 om tilskudd til
manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak, forskrift av 23. november 2007 nr. 1283
om tilskudd til produksjonsselskaper og forskrift av 23. november 2007 nr. 1284 om
tilskudd til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino.

KØ opplyser at bakgrunnen for forslaget om forskriftsendringene er Stortingets
behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren -for det norske filmlimet og
sammenslåingen av statlige virksomheter på filmområdet.

FINs  vurderinger
FIN viser til at Norsk ~stitutt foreslås som tilskuddsforvalter i forskriftene. Norsk
Filminstitutt er et statlig forvaltningsorgan.  Det ble fra 1. april 2008 slått sammen av tre
forvaltningsorganer på filmområdet.  I henhold til økonomiregelverketstår KØ fritt til
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å velge en statlig tilskuddsforvalter.  FIN legger imidlertid til grunn at KKD har etablert
hensiktsmessig styring og kontroll over filminstituttet, jf. pkt. 6.2.2.1 i Bestemmelser
om økonomistyring i staten.

Pkt. 6.2,1 i Bestemmelser for økonomistyring i staten setter krav til utforming av en
tilskuddsordning,  herunder også regelverket for ordningen.  FIN viser til at de tre
forskriftsutkastene omtaler mål for ordningene og tiidelingskriterier.  Oppfølging og
kontroll delegeres til tilskuddsforvalter,  og tilskuddsforvalteren gis fullmakt til å
fastsette egne forskrifter om bl.a.  beregningsregler og rapportering.  FIN legger til
grunn at forskriftene må inkludere hvilke opplysninger som skal innhentes fra
tilskuddsmottaker for å belyse måloppnåelsen, jf. bestemmelsen i pkt 6.2.1.1 b).

FIN viser videre til at KKD i forskriftsutkastenes paragrafer om kunngjøring og
informasjon om tilskuddsordningene bør vurdere å inkludere en henvisning tilde mer
detaljerte bestemmelsene i Økonomiregelverket,  slik at det fremkommer at
kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister,  søknadsprosedyrer, forskrift med
nærmere bestemmelser om tilskuddsordningene og om hvor søkeren kan innhente
informasjon om tilskuddsordningene.

I paragrafene om orientering om vedtak bør KKD vurdere å ta inn et punkt om
offentliggjøring knyttet til innvilgede søknader.

FIN peker dessuten på at Bestemmelsene om økonomistyring setter krav til evaluering
av tilskuddsordninger,  jf. pkt. 6.5. Forskriftsutkastene omtaler ikke evaluering eller
hvordan det skal måles om formålene med ordningene oppnås. FIN legger til grunn at
KKD utarbeider en plan for vurdering og rapportering av måloppnåelse, og for
evaluering av ordningene.

FIN forutsetter for øvrig at tilskuddene dekkes innenfor de til enhvertid gjeldende
budsjettrammer på KKDs budsjett og at forskriftsforslagene ikke medfører økonomiske
og administrative konsekvenser av noe omfang.
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