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Opera Nordfjord - statsbudsjettet 2019 - tilskuddsbrev
1. Tildeling av statstilskudd for 2019
Vi viser til budsjettsøknad for 2019.
Kulturdepartementet tildeler med dette Opera Nordfjord et driftstilskudd for 2019 på kr 5 290
000. Tilskuddet er bevilget under kap. 323, post 73, jf. Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 14 S
(2018–2019).
Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige
driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 pst. fra regionen og 70
pst. fra staten.
Statstilskuddet vil bli utbetalt halvårlig til konto nr. 3790 07 14875. Det skal avlegges rapport,
jf. pkt. 4 nedenfor.
2. Formål
Det er en forutsetning at tilskuddet disponeres i samsvar med de formål som er oppgitt i
søknaden for 2019, og at tilskuddsmottakeren utformer hensiktsmessige systemer for
oppfølging av egen måloppnåelse som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse.
Tilskuddsmottakeren skal strebe etter kvalitet i alle ledd, enten det handler om formidling,
kunstnerisk produksjon eller annet.
I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det viktig å legge til rette for og fremme en stor
bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må derfor være allment
tilgjengelige, slik at alle som ønsker det, kan delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.
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I tilskuddet er det lagt inn et engangstilskudd på kr 400 000 til prosjektet "Fargespill
Nordfjord" i forbindelse med regjeringens satsing på tiltak og prosjekter på kulturområdet
som skal stimulere til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom. Satsingen inngår i
regjeringens integreringsløft og har som mål å bidra til at en større andel av befolkningen får
ta del i og oppleve gode kulturopplevelser. Det skal rapporteres særskilt for bruken av
midlene i forbindelse med den ordinære rapporteringen for 2019, jf. pkt. 4 under.
3. Forutsetninger knyttet til statstilskuddet
Tilskuddsmottakeren må følge opp de forutsetninger og krav til økonomiforvaltning og
rapportering som følger av dette brevet og i vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og
kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2019.
Egeninntekter
Alle tilskuddsmottakere skal utnytte sitt egeninntektspotensial. Departementet legger til grunn
at den enkelte institusjon har utarbeidet planer for å utvikle sine ulike inntektskilder med sikte
på å øke sine egeninntekter, herunder billettinntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og
tiltak, samt gaver og sponsorinntekter.
Publikumsutvikling
Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider
aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. Det
skal i årsrapporten gis en redegjørelse for hvordan institusjonen følger opp arbeidet med
publikumsutvikling.
Søknader til Norsk kulturfond
Institusjoner som mottar årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, skal som hovedregel
ikke innvilges tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes bl.a. for å fremme
institusjonenes samarbeid med det frie feltet.
Universell utforming
Departementet minner om at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten skal være
universelt utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for
funksjonshemmede, og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett
for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den
funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.
Arbeid for å hindre trakassering
Kulturdepartementet forutsetter at tilskuddsmottakeren arbeider for å hindre trakassering og
annen utilbørlig oppførsel, i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Institusjonen skal ha rutiner for
intern varsling om kritikkverdige forhold, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3.
4. Rapportering
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Tilskuddsmottakeren må utarbeide rapport om aktiviteten i 2019. Årsrapporten leveres i
webskjema for budsjettsøknaden for 2021 via Altinn-portalen. Rapporteringen skal blant
annet inneholde revidert regnskap for 2019 og omtale av resultater i samsvar med de formål
som ble omtalt i søknaden for 2019, samt andre krav og forutsetninger trukket opp i
tilskuddsbrevet. Departementet vil komme tilbake til krav til rapporten i eget rundskriv om
budsjettsøknader for 2021.
Scenestatistikk
Musikk- og scenekunstinstitusjonene skal fra og med rapporteringsåret 2018 levere en
utvidet scenestatistikk sammen med den årlige budsjettsøknaden via Altinn-portalen, jf. pkt.
5 under. Publikums- og aktivitetsstatistikken vil bli offentlig tilgjengelig og rapportert videre til
Statistisk sentralbyrå. Departementet understreker betydningen av korrekt utfylling i tråd med
definisjoner som går fram av hjelpetekster i rapporteringsskjemaet.
I tillegg til rapporteringa i nettportalen skal tilskuddsmottakere definert som små foretak etter
regnskapslovens krav, bare levere revidert regnskap for 2019 med balanse og noter og
revisisjonsberetning til departementet. Store foretak skal, som før, levere styrets årsberetning
sammen med revidert regnskap og revisjonsberetning for 2019.
Dokumentene skal undertegnes og sendes på e-post så snart de foreligger og senest innen
1. mars 2020 til postmottak@kud.dep.no.
5. Frister i 2019
Frist for levering av budsjettforslag for 2020 og rapport for 2018 i webskjema for
budsjettsøknaden for 2020 er 1. mars 2019. Dette er også fristen for å sende inn revidert
regnskap for 2018 med revisjonsberetning, samt for store foretak, også styrets beretning.
6. Annen informasjon
Gaveforsterkningsordningen innebærer at pengegaver fra stiftelser og private givere til kunstog kulturinstitusjoner utløser et statlig tilskudd på 25 pst. av gavebeløpet, så fremt
retningslinjene for ordningen er innfridd. Retningslinjer og søknadsskjema er å finne på
departementets hjemmesider: www.regjeringen.no/kud
Med hilsen
Constance Ursin (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Elisabeth Fjørtoft
seniorrådgiver
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