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Kontrakt for mottak av tilskudd
Vilkårene for å motta støtte følger av denne kontrakten. Det forutsettes at tilskuddsmottaker har lest 
nøye gjennom og gjort seg kjent med vilkårene før kontrakten aksepteres.

 

Vedtak

Vi viser til din søknad datert 02.12.2016 til NKF Andre musikktiltak - prosjektstøtte.

Søknaden ble behandlet av Norsk kulturråd i møte 4. april 2017 etter innstilling fra Musikkutvalget 
for arrngør- og festivalstøtte. Det ble fattet vedtak om bevilgning med følgende fordeling:

2017 2018 2019 Totalsum
80 000 80 000 80 000 240 000

Bevilgninger utover inneværende år gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

 

Aksept

Kontrakten må aksepteres innen 12 måneder fra 19.04.2017 for at tilskuddet ikke skal bortfalle.

Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Når kontrakten er akseptert vil tilskuddet bli utbetalt etter de rater som er oppgitt nedenfor under 
"Utbetaling". Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. 
Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde 
for alle tildelinger fra Kulturrådet.

Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre i samsvar med 
søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer 
også at støtten kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene i kontrakten.

Dersom det foreligger vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad når kontrakten skal 
aksepteres, kan tilskuddsmottaker akseptere med forbehold om godkjenning av endringene. 
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Tilskuddsmottaker må da laste opp vedlegg hvor det redegjøres for endringene, for eksempel nytt 
budsjett.

Dersom tilskuddsmottaker mener kontrakten inneholder feil, eller ikke kan/ikke ønsker å akseptere 
tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i 
kommentarfeltet i Altinn.

 

Generelle vilkår for støtten

De generelle vilkårene for støtten gjelder dersom ikke annet fremgår av vedtaket ovenfor.

Endringer i prosjektet
Vesentlige endringer av prosjektet i forhold til innsendt prosjektbeskrivelse, budsjett og tidsplan må 
godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Utbetaling
De første 80% av tilskuddet utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av
tilskuddet, 20%, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent. For store/langvarige eller 
flerårige prosjekter kan utbetalingen foretas i flere rater.

Tilbakebetaling
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsbetingelsene ikke overholdes.

Rapport og regnskap  
Senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført skal det sendes inn en underskrevet faglig 
rapport og et underskrevet prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet fra Kulturfondet er 
benyttet. For flerårige bevilgninger skal det sendes inn rapport og regnskap for hvert år.  

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket sett i forhold til 
prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det 
er relevant.

Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og 
finansieringsplan. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. 
Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal 
kommenteres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel.

Revisjon
Prosjektregnskap for tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. 
Dersom tilskuddsmottaker mottar flere tilskudd til samme virksomhet fra Norsk kulturråd i løpet av 
et år som samlet overstiger kr 200 000, gjelder samme krav til revisjon. Unntatt fra dette kravet er 
institusjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan (jf. forskriften § 10). 
Dette må framgå ved regnskapsinnsendelsen.

I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgåelse skal det særlig bekreftes at regnskapsført tilskudd 
samsvarer med tilskudd i henhold til tilsagnbrev og at andre offentlige tilskudd også er spesifisert i 
regnskapet. Tilskuddsmottaker skal gjøre revisor kjent med disse kravene til regnskapsavleggelse. 
Eventuelle revisjonsmerknader må kommenteres i rapport eller følgebrev til rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - Akseptfrist
Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i punktet 
"Aksept" ovenfor. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Kulturfondet. Last ned logo her 
(www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/logo).

Andre betingelser
For tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter: Det er en forutsetning for tilskuddet at alle 
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innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at 
det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende 
avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme i 
rapport og regnskap.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til minimum 2 representanter 
fra Norsk kulturråd.

Vi viser ellers til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond
(http://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/lov-og-forskrift).

 

Klageadgang

Hvis tilskuddsmottaker mener det har blitt gjort en feil i saksbehandlingen, at rettsanvendelsen er 
feil, eller at feil fakta har blitt lagt til grunn for avgjørelsen, er det anledning til å klage, jf. 
forvaltningsloven § 28. Det kan imidlertid ikke klages på Kulturrådets kunst- og kulturfaglige skjønn 
(jf. lov om Norsk kulturråd § 6 - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-07-31).

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. For krav til innhold i klagen, 
se forvaltningsloven § 32. Den eventuelle klagen skal rettes til Kulturrådet. Hvis vilkårene for å 
klage foreligger, vil klagen bli behandlet her.

Dersom klagen ikke imøtekommes, vil den bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig 
avgjørelse. 

Etter forvaltningsloven § 18 har man rett til å se sakens dokumenter, hvis ikke annet følger av 
reglene i §§ 18 og 19. Merk likevel at man ikke har krav på innsyn i dokumenter som Kulturrådet har 
utarbeidet for sin egne interne saksforberedelse, jf. § 18a.

Med hilsen

 

Agnes Kroeplien

Seksjonsleder

 

Geir Rege 

Seniorrådgiver 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk

 

Tildelingslister publiseres på http://www.kulturradet.no/tildelingslister

Klageblankett finnes her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1004
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