
 
 

  

VEDLEGG 1 
 

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR 
TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELT STATSTILSKUDD FRA  

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET I 2009 
 

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 04.06.2008 
___________________________________________________________________________ 
 
1.    Generelt  

Kultur- og kirkedepartementet vil presisere overfor tilskuddsmottakerne at de ulike lover 
og forskrifter som gjelder for den enkelte selskapsform, må følges nøye. Vi viser spesielt    
til lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov av 15. juni 2001 nr. 59 
om stiftelser, lov av 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommanditt- 
selskaper (selskapsloven), lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskaps-
loven) og lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven).  
 

2.    Departementets kontrolladgang  

Departementet vil for øvrig vise til det generelle pålegg Stortinget har gitt forvaltningen 
om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er 
undergitt statlig kontroll", jf. § 10 2.ledd i Stortingets bevilgningsreglement. 
Bestemmelsen lyder:  

"Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er 
undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskudds-
forvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter 
forutsetningene." 
 

3.    Mottakere av årlige tilskudd 

 For tilskuddsmottakere som mottar årlige tilskudd, gjelder følgende:  

3.1 Styrets, ledelsens og revisors ansvar 
Ledelsen og styret plikter å påse at forvaltningen av institusjonen/organisasjonen til 
enhver tid skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi vil spesielt peke på 
styrets oppgave som det ansvarlige organ for institusjonens/organisasjonens forvaltning. 
Har institusjonen/organisasjonen en administrerende direktør eller daglig leder, skal 
denne forestå den daglige ledelse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og etter 
retningslinjer og pålegg fra styret. Styret har en særskilt plikt til å påse at bokføring og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Denne interne kontrollen kan 
ikke erstattes av den revisjon som utføres av den eksterne revisor. 

Kultur- og kirkedepartementet vil generelt presisere nødvendigheten av å ha løpende 
oversikt over den økonomiske situasjon slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske 
utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll. Som grunnlag for denne kontrollen 
forutsettes det at institusjonen/organisasjonen setter opp et arbeidsbudsjett der samtlige 
kostnader og inntekter innarbeides så snart størrelsen på statstilskuddet er meddelt fra 
departementet. Departementet vil videre presisere behovet for at det avsettes tilstrekke-
lige midler til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette konstnads- og inntekts-
svingninger. 
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Når det er bestemt i tilskuddsbrevet, skal arbeidsbudsjettet oversendes Kultur- og 
kirkedepartementet.  

Departementet vil spesielt understreke behovet for en realistisk budsjettering av egen- 
inntekter. Et eventuelt underskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital 
eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår.  

Styret har i tillegg en særskilt plikt til å påse at virksomheten drives i samsvar med de 
forutsetninger for statens tilskudd som er trukket opp i tilskuddsbrevet.  

3.2  Krav til regnskap og regnskapsavleggelse 
Institusjoner/organisasjoner som mottar statstilskudd, skal oversende revisorbekreftet 
regnskap til departementet/tilskuddsforvalteren så snart som mulig og senest innen        
30. juni året etter at tilskudd er mottatt. Regnskapet skal sendes inn i to eksemplarer. 
Region-, landsdels- og knutepunktinstitusjoner skal i tillegg sende løpende regnskaps-
rapportering i løpet av året etter særskilte regler trukket opp i tilskuddsbrevet.  

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet vil vi særlig minne om:  

1. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens 
navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.  

2. Funksjonsdelingsinstitusjoner og museer under kap. 322, postene 73 og 77 og kap. 
328, post 70 skal kommentere vesentlige avvik mellom arbeidsbudsjett og regnskap. 

3. Når tilskuddet er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet også revideres av 
statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner/- 
organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. 

4.   Revisjonsberetning må legges ved regnskapet. Beretningen må være undertegnet. 

5.   Regnskapet må underskrives av virksomhetens styre/ledelse (gjelder alle tilskudds- 
      mottakere).  

      Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når tilskuddet er under  
      kr 400 000. Regnskap for tilskudd under dette beløpet skal oversendes departementet 
      innen den fristen som er fastsatt i tilskuddsbrevet. 

      Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for 
      søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til 
      bestemmelsene i regnskapsloven.  

3.3 Protokoll fra generalforsamling 
Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap med statlig eierandel på 50 pst. eller mer, skal 
sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kultur- og kirkedepartementet 
innen èn uke etter at generalforsamlingen er avholdt.  

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap med statlig eierandel på mindre enn 50 pst. skal 
sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kultur- og kirkedepartementet   
så snart som mulig etter at generalforsamlingen er avholdt.  

 

 

3.4  Praktisering av retningslinjene 
 Departementet forutsetter at institusjonens/organisasjonens revisor blir gjort kjent med 
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       disse retningslinjene. 

4.    Mottakere av engangstilskudd 

For tilskuddsmottakere som mottar engangstilskudd, gjelder følgende:  

4.1  Generelt 
Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket/-
prosjektet er avsluttet, oversende departementet/tilskuddsforvalteren rapport om at 
tiltaket/prosjektet eller den generelle aktiviteten som tilskuddet skulle finansiere/- 
delfinansiere, er gjennomført. 

For tilskudd over kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskap for 
disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker og 
være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er 
institusjoner/organisasjoner som benytter kommunerevisjonen eller annet offentlig 
revisjonsorgan. 

For tilskudd under kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskaps- 
oversikt for disponeringen av tilskuddet, undertegnet av tilskuddsmottaker. Det kreves 
ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor. 
 

4.2 Spesielt om tilskudd med avregning  (tilskudd der tilskuddets størrelse fastsettes som  
                                                                  del av et budsjett eller faktisk regnskap) 

For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av budsjetterte utgifter skal det 
sendes inn regnskap så snart som mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket/prosjektet 
er avsluttet. Regnskap for tilskudd over kr 100 000 skal ha attestasjon fra statsautorisert 
eller registrert revisor der det skal framgå om de faktiske utgiftene svarer til de 
budsjetterte utgiftene. 

For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av regnskapsførte utgifter skal    
det sendes inn regnskap. Regnskap for tilskudd over kr 100 000 skal ha attestasjon fra 
statsautorisert eller registrert revisor. 

5. Tilbakebetaling av tilskudd    

5.1  Mottakere av årlige tilskudd - jf. pkt. 3 
       Årlige tilskudd gis til det formål og på de premisser som er angitt i tilskuddsbrevet. 

Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i senere budsjettermin. 
 
       Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre 
       aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på  
       det årlige tilskuddet kunne bli revurdert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Mottakere av engangstilskudd - jf. pkt. 4  

Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de 
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       overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre 
       Kultur- og kirkedepartementet/tilskuddsforvalter oppmerksom på slike forhold så snart  
       som mulig og senest innen 1. november det året tilskuddet er mottatt. 

       Spesielt om tilskudd mot avregning 
       Tilskudd mot avregning blir beregnet med en fastsatt prosentsats av budsjetterte/- 
       regnskapsførte utgifter. Dersom de faktiske utgiftene har vært lavere enn budsjettert, vil  
       de overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt. 

5.3  Tilbakebetaling av tilskudd 
       Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:  

Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO   
Bankkontonummer:   7694.05.00253   

Det må framgå av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer midlene skal 
godskrives. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapittel- og 
postnummer, må også sendes til Kultur- og kirkedepartementet.  

5.4  For alle typer tilskudd gjelder følgende: 
       Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan 
       departementet/tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. 

Dersom 
       tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i 
       særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271. 

 
6.    Praktisering av retningslinjene 

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes departementet/- 
tilskuddsforvalteren kontaktet.  

 


