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RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR 

TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELT  

TILSKUDD MED AVREGNING FRA NORSK FILMINSTITUTT ELLER 

REGIONAL TILSKUDDSFORVALTER  

 

Fastsatt av Norsk filminstitutt den 18.02.2020 på grunnlag av "Retningslinjer for 

økonomiforvaltning og kontroll fastsatt av Kulturdepartementet 1.12.2019" 

___________________________________________________________________________ 

 

1.    Krav til avleggelse av rapport og regnskap  

1.1 Generelt 

Tilskuddsmottakeren plikter å varsle tilskuddsforvalteren umiddelbart dersom det oppstår 

vesentlige avvik i forhold til de premisser som ligger til grunn for tilskuddet. 

Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for 

søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til 

bestemmelsene i regnskapsloven. 

1.2 Tilskudd med avregning (tilskudd der tilskuddets størrelse fastsettes som del av 

 et budsjett eller 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 200 000 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 200 000 skal ha attestasjon fra 

statsautorisert eller registrert revisor. For regnskapsføringen gjelder «Retningslinjer for 

føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk» publisert på NFIs nettsider. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 1.1 ovenfor. 

2.    Norsk filminstitutts/regional tilskuddsforvalters kontrolladgang 

Det visers til det generelle pålegget 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." 
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3.    Tilbakebetaling av tilskudd 

Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de over-

skytende midlene bli krevd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre 

tilskuddsforvalter oppmerksom på slike forhold så snart som mulig. 

Tilskudd som skal avregnes etterskuddsvis, jf. pkt. 1.2 ovenfor, 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. 

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan 

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 §§ 371-372. 

4.    Praktisering av retningslinjene 

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes tilskuddsforvalteren 

kontaktet. 
 

 

 


