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Vi viser til soknad av 30. mars 2011.
1. TILSKUDDFOR2O12

Kulturdepartementet tildeler med dette et tilskudd for 2012 pa kr 4 757 000 til Filmkraft
Rogaland filmsentervirksornheten. Tiiskuddet er bevilget under kap. 334 POSt 73, jf.
Prop. 1 S (2011-2012) for Kulturdepartementet.
-

Tilskuddet skal disponeres i sarnsvar med de rnàl, forutsetninger, krav til
okonomiforvaitning og kontroll samt rapportering soin følger av dette brevet, jf. ogsà
vedlagte Retningslinjer for økonorniforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere sorn
far tildelt prosjekt-/mvesterings- og engangstilskudd fra Kulturdeparternentet i 2012.
Statstilskuddet vii bli utbetalt til konto nr. 3201.44.08613 i lopet av kort tid. Det skal
aviegges rapport, jf. pkt. 5 nedenfor.
2. MAE
2.1

Hovedmál

For filmomradet er hovedmálet et mangfoid av film- og fjernsynsproduksjoner basert pa
norsk spràk, kuitur og sarnfunnsforhold og sorn er anerkjent for høy kvalitet,
kunstnerisk dristighet og nyskapning, og sorn utfordrer og nár et stort publikum i
Norge og internasjonait. Dette skal nis gjennom styrket produksjon, solid
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publikumsoppslutnmg, kvalitet, mangfolcl og filrnkultur for alle.

2.2

Mál for de regionale filmvirksomhetene

Den regionale flimsatsingen er en del av den samlede nasjonale filrnpolitikken.
Kulturkiftet II slár fast at det skal satses pa filmmiljoer i regionene, jf. Prop. 1 S (20112012).
De regionale flimsentrene skal utvikle en regional filrnkultur gjennorn a bygge opp
talenter, utvikle filrnbransjen og øke filmkornpetansen blant barn og unge. Sentrene
skal ogsâ bidra til økt likestilling i filrnbransjen.
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FOR TILSKUDDET

3.1 Bruken av tilskuddet
De regionale flimsentrene skal benytte de statlige tilskuddene til
• Utvikling og produksjon av kortfilrn
Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av kortfilrn for visning pa
kino, 1ernsyn eller annet. Utviklingstilskudd kan dekke
manuskriptutvikling, forundersokelser, finansieringsarbeid og lignende.
Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A
kopi eller tilsvarende.
• Utvikling og produksjon av dokumentarfilm
Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av dokurnentarfilmer.
Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersokelser,
pilot, finansieringsarbeid og lignende. Produksjonstilskudd kan dekke
produksjon fram til ferdigstiflelse av digital visningskopi eller tilsvarende.
• Kompetansehevende tiltak
For eksernpel kurs, serninarer, reisestipenci, hospitering my for
filrnbransjen
• Tiltak for barn og unge.
For eksernpel filrnverksteder, kurs my herunder tiltak i Handlingsplan
for barn og unge.
-

-

-

—

-

Tilskuddene skal bidra til okt likestilling pa filrnornràdet.

a dekke flimsenterets driftskostnader.
Filrnkraft Rogalands vedtak om tildeling av tilskudd er a betrakte sorn enkeltvedtak

Det statlige tilskuddet kan ikke benyttes til

etter Forvaltningsloven. Kulturdepartementet er kiageinstans for vedtakene.
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3.2 Krav til regelverk for tllskuddsmidlene

Det har (le senere àrene v&rt en betydelig økning av midlene sorn tildeles til de
regionale flimsentrene. Filmsentrene har en viktig rolle i utviklingen av en regional
filmbransje. Aktorene i bransjen har behov for et regelverk for utdeling av midler fra
senteret for a sikre forutsigbarhet og likebehandling.
Det forutsettes derfor at Filmkraft Rogaland filmsentervirksomheten utarbeider et
regelverk for viderefordelingen av tilskuddsmidler. Dette regelverket skal gjøres
ailment kjent, for eksernpel gjennom offentliggjøring pa senteres hjernmesider.
Regeiverket ma sorn minimum oinfatte:
o regler for kunngjøring, søknadsfrist mxiv.
o hva det kan gis tilskudd til, jf. pkt 3.1 ovenfor
o regler om soknadsbehandlingen
o krav til rapportering
-

-

4. OKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL

Filmsenteret skai føige de reglene sorn er trukket OPI) i vedlagte Retningsiinjer for
okonomiforvaitning og kontroll for tilskuddsrnottakere som far tildelt prosjekt
/investerings- og engangstilskudd fra Kulturdeparternentet i 2012, med unntak av
punktenel.2 1.4.
—

Fllrnsenteret ma fore lopende kontroll med den okonomiske situasjonen slik at
utgiftene til enhver tid er under kontroil.

5. KRAV TIL RAPPORT FOR 2012

Det skai aviegges rapport og regnskap i henhold til de reglene som er trukket OPI) i
punkt 1 i vedlagte Retningslinjer for okonomiforvaitning og kontroll for tilskudds
mottakere som far tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra
Kulturdeparternentet i 2012.
Rapport for 2012 skal foreligge i departernentet innen 1. april 2013.
Rapporten for 2012 skal omfatte folgende:
-

-

Senterets ársberetning og ársregnskap undertegnet av hele styret, samt kopi av
revisjonsberetning.
Rapportering pa mâloppnàelsen for tilskuddsmidlene. Denne rapporten skai
vare pa maksimalt 3 sider og sortert pa innsatsornrader iht. pkt. 3.1 foran,
inkludert iikestillingsmalet
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-

For bruken av tilskuddsinidlene skal flimsenteret ogsá utarbeide et spesifisert
regnskap (oversikt over enkelttilskudd), fordelt pa (le ulike innsatsomrâdene i
henhold til pkt. 3.1 foran

Departernentet gjor oppmerksom pa at tilskudd i visse situasjoner kan kreves
tilbakebetalt, jf. pkt. 3 i de vedlagte retningslinjene for økonorniforvaltning og kontroll.
6. BUDSJETI’SOKNA1 FOR 2013
Budsjettsoknad for 2013 ma foreligge i departementet senest 1. april 2012. Det ma
freingà tydelig av søknaden hvor stort beløp det søkes om, og hva midlene er tenkt
benyttet til. Budsjettsøknaden skal vre kortfattet.
Tildeling av midler til regionale flimsentre skjer fra og med budsjettáret 2012 etter en
kriteriemodell der 60 % av midlene fordeles etter folketall og 40 % etter bransjestørrelse
og tiltak innen kompetanseheving, barn og unge og likestilling. Budsjettsoknaden skal
inneholde planlagte tiltak innen de tre sistnevnte ornrâdene. I tillegg bor soknaden angi
1)ehOv for midler til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm. Av
soknaden skal det ogsa framgá hvordan senterets driftskostnader skal finansieres.

Med hilsen
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Ellen S. Tauland (e.f.)
avdelingsdirektor
seniorràdgiver

Vedlegg: Retningslinjer for okonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som
far tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kulturdeparternentet
i2012.

Kopi:
Rogaland fylkeskommune
Stavanger kommune
Haugesund kommune
Randaberg kommune

Postboks
Postboks
Postboks
Postboks

130 Sentrum
8001
2160
40

4001
4068
5504
4096

STAVANGER
STAVANGER
HAUGESUND
RANDABERG

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR
TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FAR TILDELT PROSJEKT-/INVESTERINGS
OG ENGANGSTILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET 12012
Fastsatt av Ku/turdepartenic’ntct 28.11.2011

1.

Krav til avleggelse a’ rapport og regnskap

1.1 Generelt
Tilskuddsmottakeren plikter a varsie departcmentet/tilskuddsforvalteren umiddelbart
dersom det oppstâr vesentlige avvik i forhold til de premisscr sorn ligger til grunn for
tilskuddet.
Tilskuddsmottaker skal sa snart som mulig, og senest 3 mâneder etter at tiltaket/

prosjektet er avsluttet/tilskuddet er disponert. evt. innen den fist sorn er fastsatt i
ti I skuddsbrevet, oversende departementet/tilskuddsforvalteren rapport om disponeringen
av tilskuddet/om at tiltaket/prosjektet er gjennomfort.
Nâr tilskuddet er kr 200 000 eller høyere skal det sammen med rapporten sendes inn

revidert regnskap for tiltaket/prosj ektct/di sponcringen av tilskuddet. Regnskapet skal
vare undertegnet av tilskuddsmottaker og vere revidert av statsautorisert eller registrert
revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner/organisasjoner sorn benytter
kommunerevi sj onen eli er annet offenti ig revi sj onsorgan.
Nâr tilskuddet er under kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskaps
oversikt for ti ltaket/prosj ektet/disponeringen av tilskuddet, undertegnet av ti lskudds
mottaker. Det kreves ikke at regnskapsoversikten er bekrefiet av revisor.
Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for
soknaden eller beregningen av tiiskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhoid til
bestemmelsene i regnskapsloven.
1.2 Tilskudcl til nusionaic’ kuIturbggprosiekter
For nasjonale kulturbyggprosjekter under kap. 320, post 73 som far tilskudd over flere ar,
skal det sendes inn rapport innen 1. august det enkelte àr. For sarntlige nasjonale kultur
byggprosjekter skal sluttrapport og regnskap oversendes departementet innen 12 mâneder
etter at prosjektet cr avsluttet.

For ovrig gjelderbestemmelsene i avsnitt 1,3,4 og 5 under pkt. 1.1 ovenfor.
1.3 Tilskudd [ii private kirkehvg
For tilskudd til private kirkebygg under kap. 310, post 75, skal det sendes inn rapport
innen 1. mai aret etter at tilskuddet er utbetalt med rapport om hvordan arealene det er
gitt tiiskudd til brukes. Det skal ogsa innen 12 mâneder etter at tilskuddct er utbetalt
oversendes regnskap som viser hva tilskuddet er brukt til.
For ovrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1, 3, 4 og 5 under pkt. 1 .1 ovenfor.

fastsettes soni del ttv
1.4 Tilskudd iiied avregnin’ (tilskudd tier ti/skuddets storrc’lse
et huds/eti el/er regnskap)
tterte utgifter skal det
For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av budsje
er etter at tiltaket/prosjektet
sendes inn regnskap sâ snart som mulig, og senest tre mâned
sjon fra statsautorisert
er avsluttet. Regnskap for tilskudd over kr 100 000 skal ha attesta
ne svarer til de
eller registrert revisor der det skal framgâ om de faktiske utgifie
budsjetterte utgiftene.
apsførte utgifier skal
For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av regnsk
skal ha attestasjon fra
det sendes inn regnskap. Regnskap for tilskudd over kr 100 000
statsautori sert eller registrert revisor.
ovenfor.
For ovrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1 og 5 under pkt. 1.1
2.

Departementets kontrolladgang
ningen om føre
Departementet viser til det generelle pâlegget Stortinget liar gitt forvait
ikke er undergitt
kontroll med tilskudd til “offentlig eller privat virksomhet som ellers
Bestemmelsen lyder:
statlig kontroll”, jf. § 10 2.Icdd i Stortingets bevilgningsreglement.

ikke er
“Ved tilskudd eller Ian til offentlig eller privat virksomhet som ellers
ds
undergitt statlig kontroll. skal det tas forbehold om adgang for tilskud
ne.”
tninge
forvalteren til a føre kontroil med at midlene benyttes etter forutse
—,

3.

tilskudd
l, kan de over
Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formA
A gjøre Kultur
skytende midlene bli krcvd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter
sorn mulig og
sA
snail
departementet/tilskuddsforvalter oppmerksom pA slike forhold
senest innen 1. november det Aret tilskuddet er mottatt.
—Il..
TIu,akebeLallllg a
—

—

-

beregnet med en
Tilskudd som skal avregnes etterskuddsvis. jf. kt. 1 .3 ovenfor, blir
de faktiske utgifiene
fastsatt prosentsats av budsjetterte/- regnskapsførte utgifter. Dersom
tilbakebetalt.
liar vai-t lavere cnn budsjettert, vii de overskytende midlene bli krevd
gitte formAlet, kan
Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er butt benyttet til det
tilbakebetalt. Dersom
departementet/tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet
ninger. kan dette i
tilskuddsniottaker har mottatt tilskudd pA bakgrunn av uriktige opplys
1.
sar1ige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens § 270-27
Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overfores til:
Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Bankkontonurnmer: 7694.05.00253
e skal
Det mA framgA av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer midlen
l- og
godskrives. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapitte
postnummer, mA ogsA sendes til Kulturdepartementet.
4.

Praktiseriiag av retniiigslinjene

mentet/
Dersom det oppstAr tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes departe
tilskuddsforvalteren kontaktet.

