RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR
TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELT PROSJEKT-, INVESTERINGSELLER ENGANGSTILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET I 2020
Fastsatt av Kulturdepartementet 1. desember 2019
___________________________________________________________________
1. KRAV TIL AVLEGGELSE AV RAPPORT OG REGNSKAP
1.1 Generelt
Tilskuddsmottakeren plikter å varsle departementet/tilskuddsforvalteren
umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til de premisser som
ligger til grunn for tilskuddet.
Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig, og senest 3 måneder etter at tiltaket/
prosjektet er avsluttet/tilskuddet er disponert, eventuelt innen den frist som er
fastsatt i tilskuddsbrevet, oversende departementet/tilskuddsforvalteren rapport
om disponeringen av tilskuddet om at tiltaket/prosjektet er gjennomført.
Når tilskuddet er 400 000 kroner eller høyere, skal det sammen med rapporten
sendes inn revisorkontrollert regnskap for tiltaket/prosjektet/disponeringen av
tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker og være
kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon
eller annet offentlig revisjonsorgan.
Når tilskuddet er under 400 000 kroner, skal det sammen med rapporten sendes
inn regnskapsoversikt for tiltaket/prosjektet/disponeringen av tilskuddet,
undertegnet av tilskuddsmottaker. Det kreves ikke at regnskapsoversikten er
bekreftet av revisor.
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 200 000 kroner 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 200 000 kroner skal ha
attestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor.
For øvrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1 og 5 under pkt. 1.1 ovenfor.
2. DEPARTEMENTETS KONTROLLADGANG
Departementet viser 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:
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Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers
ikke er undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for
tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter
forutsetningene.
3. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD
Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de
overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre
Kulturdepartementet/tilskuddsforvalter oppmerksom på slike forhold så snart som
mulig og senest innen 1. november det året tilskuddet er mottatt.
Tilskudd som skal avregnes etterskuddsvis, jf. pkt. 1.3 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 departementet/tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet
tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av
uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i
straffelovens §§ 371 – 372.
Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:
Kulturdepartementet, 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 Kulturdepartementet.
4. PRAKTISERING AV RETNINGSLINJENE
Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes
departementet/tilskuddsforvalteren kontaktet.
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