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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 01.03.2016 til NKF Litteraturproduksjon. Søknaden ble behandlet i 
Faglig utvalg for litteratur den 11.05.2016. Det ble fattet følgende vedtak:

Kroner 50 000 bevilges. Tilskuddet fordeles med 60 % til serieskaper(e) og 40 % til utgiver, med 
forutsetning om at forlaget overfører det korrekte beløp til serieskaper(e). 

Aksept

Kontrakten må aksepteres innen 12 måneder fra 19.05.2016 for at tilskuddet ikke skal bortfalle.

Kontrakten må aksepteres på "Mitt nettsted".

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 "Mitt 
nettsted". 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. 
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 på "Mitt nettsted".
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Generelle vilkår for støtten

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

Utbetaling
Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av
tilskuddet, 20 %, utbetales når ferdig trykt bok/tegneseriealbum og prosjektregnskap er sendt inn og 
godkjent.

Vi forutsetter at dette skjer innen to år etter at bevilgningen er gitt, og ber utgiver kontakte oss 
dersom det oppstår forsinkelser.

Dersom det er søkt med ferdig trykt bok/tegneseriealbum, kan hele tilskuddet utbetales når 
kontrakten er akseptert og prosjektregnskapet er sendt inn og godkjent.

Endringer etter aksept
Vesentlige endringer som oppstår etter aksept og første delutbetaling må godkjennes av Kulturrådet. 
Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Rapport og regnskap
Tilskuddsmottaker må senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn 
eksemplarer av ferdig trykt bok/tegneserialbum og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er 
brukt.

Tilleggskrav:
Tegneserier: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av tegneserien som har fått innvilget støtte, 
til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for tegneserier, og ett eksemplar til 
Norsk kulturråds fagadministrasjon. Dersom tegneserien vil bli søkt innkjøpt under 
innkjøpsordningen for nye norske tegneserier, er det ikke nødvendig å levere vurderingseksemplarer i
tillegg til rapporteringseksemplarene.

Bildebøker: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av bildeboken som har fått innvilget støtte, 
til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for bildebøker, og ett eksemplar til 
Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Sakprosa for barn og unge: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av boken som har fått 
innvilget støtte, til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

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

Rapporteringseksemplarer merkes med prosjektnummer. Regnskapet merkes med prosjektnummer 
og sendes til post@kulturradet.no.

Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder utgivelsesdatoen som er oppgitt i 
søknaden.

Tilbakehold

Kulturrådet kan ikke utbetale resterende tilskudd før kravene til rapport/regnskap er innfridd. Dersom
frist for innsending av rapport/regnskap ikke overholdes, kan restbeløpet falle bort og bli tilbakeført 
til Norsk kulturfond. Utsettelse av fristen må avtales skriftlig med Kulturrådet.

Bortfall av tilskudd - Akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i punktet "Aksept" 
ovenfor. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.
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Tilbakebetaling

Tilskuddsmidler som ikke brukes etter forutsetningene, skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Dersom Kulturrådet avdekker at tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på 
bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan 
Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre vilkår

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

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

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.
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