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SAMMENDRAG 
I denne rapporten undersøker revisjonen problemstillinger knyttet til tildelingen av 

kommunale tilskudd til kulturformål i 2013, samt oppfølgingen av de plikter som pålegges 

mottakerne av midlene.  

 

Tildelingen av midler til søkerne skjer hovedsakelig gjennom politiske vedtak fattet av 

Sektorutvalg frivillighet, idrett kultur og kirke (FRIKK). Med utgangspunkt i kommunens 

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål ser rapporten nærmere både på 

administrasjonenes tilrettelegging av det politiske beslutningsgrunnlaget, og på oppfølgingen 

av de politiske tildelingsvedtakene. 

 

Revisjonens hovedinntrykk er at det jobbes systematisk med saksområdet. Samtlige søknader 

blir nøye gjennomgått av administrasjonen og presentert for sektorutvalget. Aktørene som 

innvilges tilskudd får tydelig informasjon om hvilke vilkår som pålegges dem. 

 

Samtidig avdekker revisjonens gjennomgang forbedringspunkter, særlig knyttet til å følge 

opp at alle nødvendige vedlegg er på plass før tilskuddene utbetales, og at administrasjonen 

bør få bedre rutiner for å kontrollere om tilskuddsmottakerne faktisk følger opp de plikter 

som pålegges i forbindelse med tildelingen. Det er særlig plikten til å rapportere på bruken 

av midlene i regnskap, og plikten til å synliggjøre i markedsføringsmateriale at tilskudd er 

gitt fra Bærum kommune, som gjennomgangen viser at relativt mange tilskuddsmottakere 

ikke følger opp. 
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1. INNLEDNING   
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre følgende forvaltningsrevisjon:

1
 

 

Tildeling av kulturmidler. 

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke følgende problemstillinger: 

- Hvordan fordeler midlene seg i forhold til kriteriene for tildeling, som angitt i 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål?  

- Har kommunen rutiner for å undersøke om tildelte midler brukes i tråd med formålet ved 

tildelingen?  

 

Kontrollutvalget satte fristen for ferdigstillelse til utvalgets møte i oktober 2014.
2
 

1.1 Bakgrunn og overordnede føringer 

Kulturmeldingen 

Kommunens kulturmelding fastslår at kommunen skal være en sentral aktør i kulturlivet i 

Bærum. Kommunen skal være en stabil tilrettelegger som bidrar med infrastruktur og 

kompetanse på feltet, og stimulerer til aktivitet gjennom tilskudd til kulturformål.
3
 

Kulturmeldingen er sentrert rundt følgende fire fokusområder: Støtte – Drive – Delta – 

Utvikle.
4
 

 

I tilknytning til fokusområdet Drift, fremhever kulturmeldingen at Bærum kommune er en 

aktør som gjennom drift eller tilskudd til drift kan tilby sine innbyggere et bredt sammensatt 

kulturtilbud av høy kvalitet. Det understrekes videre at man gjennom arbeidet med 

kommunens kulturtilbud kan bidra til å styrke kommunens omdømme.
5
 

 

Et sentralt virkemiddel i kommunes kulturpolitikk, er fordelingen av tilskudd til 

kulturformål. Dette er en støtteordning for lokalt kulturliv, både profesjonelle og amatører, 

innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kunsthåndverk og husflid.
6
 

Hovedtildelingen av midler skjer en gang i året i Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og 

kirke (FRIKK) etter vedtatte retningslinjer. I tillegg fordeles en viss andel av midlene 

administrativt gjennom en fortløpende behandling av søknader om støtte til mindre 

arrangement og kulturprosjekter. 

 

Målet med støtten er å: 

- Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen. 

- Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet. 

- Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for utøvere og publikum. 

- Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for 

egen fritid. 

- Bedre oppvekstvilkårene i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge. 

                                                 
1 Kontrollutvalget møte 16.12.13, sak 061/13 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2014. 
2 Kontrollutvalget møte 10.02.14, sak 002/14 Frister for forvaltningsrevisjoner 2014. 
3 Kulturmelding 2013-2023 Retning – Strategisk kulturplan for Bærum Kommune, side 8. Kulturmeldingen ble vedtatt av 

kommunestyret i møte 25.09.13, sak 079/13 Kulturmelding – 2013-2023 Etter høringsrunde. 
4 Kulturmelding 2013-2023 Retning – Strategisk kulturplan for Bærum Kommune, side 12. 
5 Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum, side 34. 
6 Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum, side 22. 
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- Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet.
7
 

 

Tilskuddsordningen fullfinansierer ikke tiltakene og forutsetter i stor grad egenfinansiering 

fra støttemottakerne. I budsjettet for 2013 ble det satt av kr. 9 876 588 til kommunale 

tilskudd til kulturformål.
8
 I 2014 er tilsvarende beløp kr. 10 192 100.

9
 Kulturmeldingen 

understreker at mottakerne av tilskuddene har rapporteringsplikt.
10

 

 

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål  

Sektorutvalg FRIKK har vedtatt Retningslinjer for tilskudd til kulturformål (heretter omtalt 

som retningslinjene). Gjeldende retningslinjer ble sist revidert av sektorutvalget i 2011, med 

virkning fra 01.01.12.
11

 Disse retningslinjene gir en detaljert beskrivelse av 

tilskuddsordningen, og inneholder blant annet bestemmelser om formålet med ordningen, 

hvem som kan søke om støtte, hva slags aktiviteter det kan søkes støtte til, vilkår for støtte, 

krav til søknadens innhold og vedlegg, krav til søknadsfrist og fremgangsmåte, krav til 

rapportering etter mottatt tilskudd og klageadgang. 

 

Som vedlegg til retningslinjene og tilskuddsordningen har kommunen utarbeidet 

bestemmelser med Krav til budsjett og regnskap.
12

 I disse bestemmelsene gis det mer 

utfyllende informasjon om hvordan tilskuddsmidlene skal føres i mottakerens regnskap, og 

hvordan det skal rapporteres til kommunen på bruken av midlene. 

1.2 Revisjonens forståelse av bestillingen og avgrensinger 

I denne undersøkelsen skal revisjonen se nærmere på fordelingen av kommunale tilskudd til 

kulturformål og oppfølgingen av bruken av disse midlene. Revisjonen påbegynte arbeidet 

våren 2014. På dette tidspunkt var ikke fordelingen av midler for 2014 gjennomført. Av 

denne grunn, og for å kunne vurdere tilskuddsmottakernes oppfølging og rapportering etter 

tildeling, har revisjonen sett nærmere på tildelingen av midler i 2013. 

 

Første del av bestillingen er knyttet til fordelingen av tilskuddsmidlene mellom ulike søkere, 

og prosessen frem mot utbetalingen av tilskuddene. Hovedfordelingen av tilskuddsmidlene 

skjer en gang i året ved behandling i Sektorutvalg FRIKK.
13

 Det er ikke revisjonens oppgave 

å etterprøve hensiktsmessigheten av politiske vedtak eller de prioriteringer og vurderinger 

som ligger til grunn for disse.
14

 For denne delen har revisjonen derfor avgrenset 

undersøkelsen til å se nærmere på om beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen inneholder 

nødvendig informasjon til politikerne. Videre har revisjonen undersøkt om administrasjonen 

følger opp politiske beslutninger om fordelingen, og påser at vilkårene i retningslinjene er 

oppfylt, før utbetaling finner sted.  

 

                                                 
7 Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum, side 22. 
8 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
9 Sektorutvalg FRIKK møte 20.05.14, sak 030/14 Forslag til fordeling av tilskudd til kulturformål 2014. 
10 Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum, side 22. 
11 Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål, vedtatt av Sektorutvalg FRIKK i møte 06.12.11, sak 

016/11 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål - Revidering 2011. 
12 Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/kultur/Tilskuddsordninger1/ 

https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50928/Krav%20til%20budsjett%20og%20regnskap.pdf  
13 I tillegg blir noe midler satt av til løpende administrativ fordeling, jf. kapittel 2 nedenfor. 
14 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15.06.04 nr. 905 § 4 andre 

ledd. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/kultur/Tilskuddsordninger1/
https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50928/Krav%20til%20budsjett%20og%20regnskap.pdf
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Den andre delen av bestillingen gjelder pliktene retningslinjene pålegger tilskuddsmottakerne 

etter at tilskuddsmidlene er utbetalt. Administrasjonens oppfølging av disse vilkårene og 

pliktene, er sentrale i denne delen.  

 

I henhold til gjeldende retningslinjer kan det søkes om en rekke forskjellige typer tilskudd. 

Det foretas et betydelig antall tildelinger hvert år, og revisjonen har totalt sett nærmere på 

178 ulike enkelttilfeller, som fordeler seg på 14 forskjellige tilskuddstyper.
15

 Revisjonen har 

likevel ut fra kapasitetshensyn måttet foreta visse avgrensninger. Revisjonen har således ikke 

sett nærmere på følgende tilskudd: 

- Øremerkede tilskudd til Henie Onstad kunstsenter og kommunens 18 skolekorps.
16

 

- Bærum kommunes kulturpris, Bærum kommunes kulturstipend og Bærum kommunes 

kunstpris.
17

 

- Tilsagn om tilskudd til midler som er gitt i 2012, men der midlene først ble utbetalt i 

2013.
18

 

- Tilsagn om tilskudd til midler som er gitt i 2013, men der midlene først ble utbetalt i 

2014.
19

 

1.3 Anvendte metoder i prosjektet 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon 

organisert som prosjekt (RSK 001).
20

 

 

Fakta og dokumentasjonsgrunnlaget i denne rapporten bygger i hovedsak på offentlige 

dokumenter, administrative data, samt samtaler og skriftlig korrespondanse med ansatte i 

kommunens administrasjon. Revisjonen har gjennomgått samtlige søknader om kommunale 

tilskudd til kulturformål for 2013. Gjennomgangen er hovedsakelig basert på tilgjengelig 

informasjon i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem (Websak), samt noe 

supplerende opplysninger gitt av ansatte i administrasjonen. Revisjonen har gjennomgått 

informasjon på søkernes hjemmesider og Facebook profiler, samt undersøkt tilgjengelige 

plakater, brosjyrer og lignende reklamemateriell for de støttede tiltakene.  

 

Revisjonen har fått god bistand fra kommunens administrasjon underveis i prosjektet. 

1.4 Disposisjon 

I kapitlene nedenfor vil revisjonen gjennomgå relevante fakta vi har samlet inn under 

arbeidet med rapporten. På bakgrunn av dette vil revisjonen gi en selvstendig vurdering 

knyttet til hvert enkelte tema som presenteres.  

 

Stikkordsmessig vil følgende temaer berøres i kapitlene nedenfor: 

- Om kommunale tilskudd til kulturformål. 

- Saksbehandlingen før utbetaling av tilskuddene. 

- Oppfølgingen etter at tilskuddene er utbetalt. 

                                                 
15 En nærmere beskrivelse av tilskuddsordningen og revisjonens utvalg av saker, er gitt i kapittel 2 nedenfor. 
16 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013, side 1. 
17 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål kapittel 7, 8 og 9. 
18 Sektorutvalg FRIKK møte 22.05.12, sak 031/12 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2012, Rådmannens 

saksfremlegg, side 17-18. 
19 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013, Rådmannens 

saksfremlegg, side 15-16. 
20 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11. 
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Til slutt i rapporten vil vi gi en samlet konklusjon. 

1.5 Rådmannens kommentarer 

Rådmannens kommentarer til rapporten er vedlagt. 
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2. OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL 
I kommunens budsjett for 2013 ble det satt av kr. 9 876 588 til kommunale tilskudd til 

kulturformål.
21

 Det er hovedsakelig Sektorutvalg FRIKK som fatter vedtak om hvem som 

skal tildeles midler, og hvor mye disse skal tildeles. Søknadsfristen for tilskudd er 1. mars.
22

  

 

Hvert år setter i tillegg sektorutvalget av fire prosent av tilskuddsmidlene til administrativ 

fordeling til søknader som fortløpende kommer inn til kommunen.
23

 I disse tilfellene gjelder 

en øvre tilskuddsgrense på 15 000 kroner pr. arrangement /prosjekt.
24

 For 2013 var beløpet 

som ble satt av til løpende administrativ fordeling, kr. 182 500.
25

 

 

Uavhengig av om tildelingen skjer politisk eller administrativt, er det bestemmelsene i 

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål som setter de nærmere rammene for 

tildelingsprosessen.
26

 Retningslinjene angir blant annet vilkårene som må oppfylles for å 

motta støtte, og hvilke plikter som skal pålegges støttemottakerne.  

 

I henhold til gjeldende retningslinjer kan det søkes om en rekke forskjellige typer tilskudd. 

Tilskuddene varierer både ut fra hva slags aktivitet det søkes støtte til, og ut fra hvem som 

søker om støtten. Hver tilskuddstype er omtalt i et eget kapittel i retningslinjene. Vilkårene 

knyttet til å motta tilskudd og pliktene som pålegges mottakerne, varierer noe mellom de 

enkelte tilskuddstyper.  

 

Det foretas et betydelig antall tildelinger hvert år, og revisjonen har totalt sett nærmere på 

178 enkelttilfeller.
27

 Disse tilfellene omfatter søknadene om følgende tilskudd for 2013:  

- Grunn- og medlemstilskudd, jf. retningslinjene kapittel 1.1. 

- Ekstraordinært driftstilskudd, jf. retningslinjene kapittel 1.2. 

- Etableringstilskudd, jf. retningslinjene kapittel 1.3. 

- Tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak, jf. retningslinjene kapittel 

1.4. 

- Jubileumsgaver, jf. retningslinjene kapittel 1.5. 

- Arrangementstilskudd, jf. retningslinjene kapittel 1.6. 

- Tilskudd til frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet 

som formål, jf. retningslinjene kapittel 2. 

- Tilskudd til organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og 

kulturutøvere, jf. retningslinjene kapittel 3. 

- Spesielle kulturprosjekter, jf. retningslinjene kapittel 4. 

- Springbrettmidler, jf. retningslinjene kapittel 5. 

- Kulturfyrtårn, jf. retningslinjene kapittel 6. 

- Øremerkede midler til Haug musikkorps, Kulturhuset Stabekk Kino og Dissimilis.
28

 

                                                 
21 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
22 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår, Søknadsskjema og frister. 
23 Sektorutvalg levekår møte 14.01.03, sak 01/03 Evaluering av retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til 

kulturformål. 
24 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår, Søknadsskjema og frister. 
25 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
26 Retningslinjene er vedtatt av sektorutvalg FRIKK, og ble sist revidert i 2011 med virkning fra 01.01.12. 
27 Dersom én søker har fått støtte i henhold til flere kapitler i retningslinjene, for eksempel grunn- og medlemstilskudd etter 

kapittel 1.1 og arrangementstilskudd etter kapittel 1.6, er dette ansett som flere enkelttilfeller. Dette fordi både vilkårene for 

å søke om støtte og pliktene som pålegges mottakeren, kan være forskjellig for de to tilskuddstypene. Saker der det er gitt 

avslag eller søknaden er trukket, inngår også i dette grunnlaget. 
28 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
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- Midler satt av til Sektorutvalg FRIKKs disposisjon, totalt kroner 299 000 for 2013.
29

  

- Midler satt av til løpende administrativ fordeling fra kultursjefen, totalt kroner 182 500 

for 2013.
30

 

 

                                                 
29 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
30 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
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3. SAKSBEHANDLING FØR UTBETALING AV 

TILSKUDDENE 
 

3.1 Innledning 

I dette kapittelet vil revisjonen se nærmere på problemstillinger knyttet til saksbehandlingen 

av søknadene om tilskudd, og prosessen frem mot utbetalingen av tilskuddene. En aktuell 

problemstilling er om administrasjonens saksfremlegg gir fullstendig og korrekt informasjon 

til beslutningstakerne. Eksempelvis vil det bli redegjort for om alle som har søkt i tråd med 

retningslinjenes frister og fremgangsmåte, har fått saken lagt frem for sektorutvalget. 

 

Det er ikke revisjonens oppgave å etterprøve hensiktsmessigheten av politiske vedtak om 

fordelingen av tilskuddsmidlene og de prioriteringer som ligger til grunn for disse.
31

  

 

Videre gjennomgår revisjonen administrasjonens oppfølging av de politiske 

tildelingsvedtakene. Eksempelvis redegjøres det for om alle søkerne blir underrettet om 

utfallet av behandlingen, om det gis tilfredsstillende informasjon om hvilke plikter som 

påhviler tilskuddsmottakerne, og om det gis informasjon om klageadgang og 

fremgangsmåte.
32

 Selv om det er gitt tilsagn om tilskudd, understreker retningslinjene at 

Utbetaling av tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger.
33

 Revisjonen 

undersøker om administrasjonen påser at vilkårene i retningslinjene er oppfylt, før utbetaling 

finner sted. 

3.2 Revisjonskriterier 

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

- Alle som søker tilskudd i samsvar med retningslinjenes krav til søknadsskjema og frister, 

skal få saken lagt frem for sektorutvalget.  

- Alle søkerne skal underrettes om vedtaket i saken.  

- Søkerne som får avslag, skal gis tilfredsstillende begrunnelse og informasjon om 

klagefrist og fremgangsmåte. 

- Søkere som påklager vedtaket, skal få klagen behandlet.  

- Administrasjonen skal påse at nødvendige vedlegg foreligger, før tilskudd utbetales. 

3.3 Faktagrunnlag 

3.3.1 Søknadsprosessen 

Hvert år mottar kommunen et stort antall søknader om tilskudd til kulturformål. I 2013 var 

det i underkant av 100 ulike aktører som søkte om tilskudd innen hovedfristen 1. mars.
34

 En 

rekke av disse aktørene søker om flere typer tilskudd. I tillegg var det 40 søknader om støtte 

til mindre arrangement og kulturprosjekt, som kultursjefen behandlet administrativt gjennom 

året.
35

  

                                                 
31 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15.06.04 nr. 905 § 4 andre 

ledd. 
32 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår, Klagerett. 
33 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår. 
34 2013 Rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til kulturformål, vedlegg 2 til FRIKK sak 027/13. 
35 Løpende tildeling av tilskudd til kulturformål 2013, vedlegg 3 til FRIKK sak 030/14. 
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Det er utarbeidet et eget elektronisk søknadsskjema som søkerne skal benytte.
36

 Skjemaet 

ligger tilgjengelig på kommunens skjemaportal
37

 og gir detaljert informasjon om hvilke krav 

som stilles til søknaden med vedlegg. Det gis samtidig informasjon om kommunens 

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål og Krav til budsjett og regnskap. 

 

Revisjonen får opplyst at det er en del utfordringer knyttet til denne skjemaløsningen.
38

 For 

det første beskrives det som en utfordring å få søkerne til å benytte seg av den elektroniske 

skjemaløsningen, og å få dem til å velge riktig skjema. Søknader mottas fremdeles pr. brev, 

på e-post, ved personlig overlevering, osv. Når feil skjema og andre søknadsløsninger enn 

det elektroniske skjemaet benyttes, øker muligheten for at søkerne ikke får med seg hvilke 

krav som stilles til søknaden, og/eller for at informasjon blir borte underveis. 

 

For det andre beskrives det som en utfordring at kommunens saksbehandlingssystemer på 

dette området, ikke kommuniserer godt nok med hverandre.
39

 Det brukes således mye tid på 

å manuelt overføre informasjon fra søknadsskjemaet til andre dokumenter og programmer. 

Slik manuell overføring øker risikoen for at feil kan oppstå. Dersom overføringen hadde gått 

automatisk, opplyses det at man ville frigjort ressurser til å følge opp andre deler av 

søknadsprosessen. Revisjonen får opplyst at det jobbes aktivt med dokumentsenteret for å 

utvikle en forbedret skjemaløsning.
40

 

3.3.2 Saksfremlegg for sektorutvalget 

Det kommer en betydelig mengde informasjon inn til kommunen sammen med søknadene. 

En viktig oppgave for administrasjonen blir å sortere ut hvilken informasjon om den enkelte 

søknad som skal presenteres for sektorutvalget, i forbindelse med behandlingen av saken om 

fordelingen av kulturmidlene. Dagens praksis er at i saken til sektorutvalget gir 

administrasjonen en omtale av søkerne med forslag til fordeling av midlene.
41

 Det vedlegges 

også et Excel-ark
42

 der informasjon om samtlige søknader er tatt inn. I dette arket gis det 

nøkkelinformasjon om hvor mye og hva slags tilskudd søkerne har bedt om, hva de ble tildelt 

året før, og hva rådmannen anbefaler at de skal tildeles i år. I tillegg gis det en kort 

kommentar til hver enkelt søknad.  

 

For enkelte søkere opplyser administrasjonen i dette kommentarfeltet at man anbefaler at det 

innvilges Ekstraordinært driftstilskudd i henhold til retningslinjenes kapittel 1.2, til tross for 

at det ikke er søkt om slikt tilskudd. Dette fordi man ser av søkerens budsjett at søknaden om 

driftstilskudd i realiteten ønskes opprettholdt. Revisjonen får opplyst at dette kun dreier seg 

om tilfeller der søker fikk ekstraordinært driftstilskudd året før, og hvor man antar det er en 

forglemmelse at søker ikke krysset av for at man ønsket slikt tilskudd også i 2013.
43

 De 

aktuelle søkerne får i brev fra administrasjonen beskjed om at man ved neste års behandling 

må fylle ut dette punktet i skjemaet, dersom søknaden ønskes opprettholdt. 

                                                 
36 Skjema nr. 441 Kulturtilskudd.  
37 https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/intralink/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131  
38 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
39 Eksempelvis at det er vanskelig å importere/kopiere informasjon fra det elektroniske søknadsskjemaet over i programmer 

som Word og Excel.  
40 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
41 Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 2013. 
42 2013 Rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til kulturformål, vedlegg 2 til FRIKK sak 027/13. 
43 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/intralink/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131
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3.3.3 Kommunikasjon med søkerne etter behandlingen i sektorutvalget 

Innvilget midler 

Gjennomgangen viser at alle søkerne får svarbrev med informasjon om utfallet av 

søknadsbehandlingen.
44

 Det gis samtidig informasjon om hvilke vilkår og oppfølgingsplikter 

som pålegges dem som mottar kulturtilskudd.
45

  

 

Avslag på søknaden 

Søkerne som får avslag får opplyst at vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd. Det 

gis informasjon om klagefrist og fremgangsmåte. Det varierer hvilken begrunnelse som gis 

for avslagene. I flere avslag er eneste informasjon som gis til søker, enten at Begrunnelse for 

avslaget er at tiltaket ikke omfattes av retningslinjer for tilskudd til kulturformål, eller at 

søknaden er ikke behandlet på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.
46

 Det gis i disse 

tilfellene ikke informasjon om hvorfor tiltaket ikke omfattes av retningslinjene eller hvilket 

vurderingsgrunnlag som mangler.  

 

Kun ett avslag ble påklaget i 2013.
47

 Klagen ble lagt frem for sektorutvalg FRIKK som  

opprettholdt avslaget i saken.
48

 Revisjonens undersøkelser viser imidlertid at saken deretter 

ikke ble sendt videre fra sektorutvalget til kommunens klagenemnd. Klagen er således ikke 

behandlet av klageorganet. Det er uklart hvorfor dette ikke har skjedd.
49

 

3.3.4 Særlig om vedlegg til søknadene 

Kommunens Retningslinjer for tilskudd til kulturformål stiller detaljerte krav til hvilke 

vedlegg som må følge søknaden. Selv om det er gitt tilsagn om tilskudd, understrekes det 

uttrykkelig at Utbetaling av tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger.
50

 

Kravene til vedlegg varierer noe avhengig av hvilken type tilskudd det søkes om.  

 

Grunn- og medlemstilskudd 

Revisjonen har sett nærmere på tildelingen av Grunn- og medlemstilskudd etter 

retningslinjenes kapittel 1.1. Denne støtten regnes ut på bakgrunn av opplysninger om 

betalende medlemmer per 31. desember foregående år. Nødvendige vedlegg som søkeren 

skal sende inn før utbetaling, er:  

- Revidert regnskap for foregående kalenderår.  

- Årsmelding for foregående år godkjent av årsmøtet.  

- Plan og budsjett for organisasjonens drift inneværende år. 

- Medlemsliste per 31. desember foregående år.
51

 

 

Etter behandlingen i sektorutvalget får søkerne skriftlig beskjed om utfallet. Hvis tilskudd er 

innvilget, opplyser administrasjonen om vedlegg som eventuelt må ettersendes, før støtten 

kan utbetales. Revisjonens gjennomgang viser at det var 6 saker i 2013 der grunn- og 

medlemstilskudd ikke ble utbetalt som følge av manglende vedlegg fra søkeren. Samtidig 

                                                 
44 Den enkelte søknaden blir tildelt et saksnummer (Arkivsak ID) i kommunens elektroniske arkiv- og 

saksbehandlingssystem (Websak), og svarbrevet lagres på denne saken. 
45 Oppfølgingen av disse vilkårene blir nærmere omtalt i kapittel 4 nedenfor.  
46 Se for eksempel journalpost ID 13/88550 og 13/93912. 
47 Journalpost ID 13/93164. 
48 Sektorutvalg FRIKK møte 03.09.13, sak 042/13 Asker og Bærum ungdomskorps – Klage på vedtak vedrørende tilskudd 

2013. 
49 Samtale med formannskapskontoret den 18.06.14 og administrasjonen den 19.06.14.  
50 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår. 
51 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, kapittel 1.1 Grunn- og medlemstilskudd. 
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viser gjennomgangen at det er tilfeller der tilskuddet blir utbetalt, selv om enkeltvedlegg 

mangler. Eksempelvis finner revisjonen 10 saker der grunn- og medlemstilskudd er utbetalt, 

til tross for at søkerne ikke har sendt inn medlemsliste. I samtale med administrasjonen får 

revisjonen opplyst at dette kan ha sammenheng med flere forhold. For det første kan det være 

mangler i revisjonens datagrunnlag. Revisjonen har måttet basere gjennomgangen på 

tilgjengelig dokumentasjon i arkivsystemet Websak. Saksbehandler opplyser at det kan være 

dokumenter som har blitt borte etter at de er mottatt i kommunen, og/eller som ikke er sendt 

til arkivet for skanning. Dette har sammenheng med at det er en utfordring at ikke alle 

søkerne benytter kommunens skjemaportal, slik man i utgangspunktet skal gjøre.
52

 

 

For det andre får revisjonen opplyst at administrasjonen har prioritert å innhente andre 

vedlegg enn medlemslistene. Blant annet har man gjort en innsats for å påse at alle søkere 

sender inn regnskap for foregående år, da dette gir viktig informasjon om hvordan eventuelle 

tidligere tildelte midler er benyttet.
53

  

 

For det tredje blir det vist til at søkerne uansett må oppgi informasjon i søknadsskjemaet om 

antall medlemmer. Administrasjonen opplyser at man velger å stole på informasjonen om 

medlemsgrunnlaget som søkerne her oppgir.
54

 Revisjonen får for øvrig opplyst at det nye 

søknadsskjemaet man er i ferd med å utvikle, vil gjøre det lettere å kontrollere om alle 

nødvendige vedlegg er på plass. Dette fordi skjemaløsningen vil inneholde en funksjonalitet 

der man må krysse av for at etterspurte vedlegg er innsendt. Det er imidlertid uklart når dette 

skjemaet vil være klart for bruk.
55

 

3.4 Revisjonens vurdering 

3.4.1 Søknadsprosessen 

Gjennomgangen viser at det vektlegges å forbedre kommunens skjemaløsning, og med å få 

søkerne til å benytte denne. Denne løsningen sikrer at brukerne blir presentert for relevante 

vilkår og informasjon som er nødvendig for å få innvilget tilskudd. Samtidig unngår man at 

dokumentasjon kommer på avveie, ettersom informasjon sendt inn gjennom skjemaportalen 

automatisk overføres til Websak. Man vil dermed oppnå flere positive effekter dersom man 

får gjennomført de varslede forbedringer av søknadsskjemaet og kommunikasjonen mellom 

søknadsskjemaet og øvrige systemer.  

3.4.2 Saksfremlegg for sektorutvalget 

Det er positivt at undersøkelsen viser at samtlige søkere får behandlet sin søknad og 

presentert denne for de politiske beslutningstakerne, på en sammenliknbar måte. 

Gjennomgangen avdekker ingen usaklig forskjellsbehandling av søkerne. Riktignok viser 

gjennomgangen at enkelte søkere blir tildelt ekstraordinært driftstilskudd uten å ha søkt om 

dette. Forutsetningen er imidlertid at søkeren ble tildelt slik støtte året før, og dette synes å 

bli gjort konsekvent for alle de aktuelle søkerne. Videre fremkommer en slik praksis tydelig 

av beslutningsgrunnlaget til sektorutvalget. 

 

                                                 
52 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
53 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
54 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
55 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
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3.4.3 Kommunikasjon med søkerne etter behandlingen i sektorutvalget 

Det er positivt at undersøkelsen viser at alle søkerne får skriftlig beskjed om utfallet av 

søknaden, og hvilke plikter som påhviler dem som tilskuddsmottaker. Samtidig mener 

revisjonen det ligger et forbedringspunkt i at man kan gi en noe mer utdypende begrunnelse i 

de avslag som blir gitt. Eksempelvis mener revisjonen at mottakeren ikke bare bør få beskjed 

om at søknaden er avslått fordi den faller utenfor retningslinjene, men også om hvorfor den 

faller utenfor.  

 

Revisjonen mener det er uheldig at ett vedtak som ble påklaget, ikke ble oversendt til 

klageorganet for videre behandling. Slike feil skal ikke forekomme og det kan være grunn til 

å vurdere om man bør undersøke nærmere hvordan dette kunne skje. 

3.4.4 Særlig om vedlegg til søknadene 

Gjennomgangen avdekker saker der tilskuddene er utbetalt uten de nødvendige vedlegg. 

Dette er i seg selv uheldig da retningslinjene tydelig angir at disse vedleggene skal være på 

plass før utbetaling. Vedtatte retningslinjer skal følges, med mindre man har anledning til å 

dispensere fra disse.  

 

Videre kan vedlegg normalt fylle viktige dokumentasjonsbehov. Eksempelvis har 

medlemslisten en viktig funksjon som underbilag for å forklare beregningen og utbetalingen 

av grunn- og medlemsstøtten. Det medfører en ytterligere kvalitetssikring av 

utbetalingsgrunnlaget dersom man innhenter en slik liste fremfor å utelukkende basere seg på 

informasjon oppgitt i søknadsskjemaet om betalende antall medlemmer. Formentlig er disse 

synspunkter også noe av bakgrunnen for at man har satt ett vilkår om at medlemslister skal 

sendes inn. I tillegg kan det skape forskjeller som er vanskelig å forklare, dersom man fører 

en praksis hvor noen får utbetalt tilskuddet selv om enkeltvedlegg mangler.  

 

Revisjonen mener at administrasjonen bør innskjerpe rutinene på dette området og påse at 

alle nødvendige vedlegg er sendt inn, før utbetaling finner sted. I denne sammenheng får vi 

opplyst at det jobbes med å forbedre det elektroniske søknadsskjemaet slik at dette vil 

inneholde relevante kontrollmekanismer for å påse at påkrevde vedlegg er levert. Arbeidet er 

ikke fullført, og revisjonen tar ikke stilling til om dette vil være et tilstrekkelig tiltak. 
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4. OPPFØLGING ETTER AT TILSKUDDENE ER UTBETALT  
  

4.1 Innledning 

Etter at tilskuddene er utbetalt til mottakerne pålegger gjeldende bestemmelser 

tilskuddsmottakerne en rekke plikter. I dette kapittelet vil revisjonen se nærmere på 

administrasjonens oppfølging av disse pliktene.  

 

Pliktene som pålegges mottakerne varierer noe avhengig av hvilket tilskudd som søkeren er 

tildelt, og hvem som har fått innvilget støtten. En del plikter er imidlertid felles for alle 

tilskuddene revisjonen har sett nærmere på. For det første er det i forbindelse med 

tilskuddsordningen, utarbeidet en egen oversikt over Krav til budsjett og regnskap. Av denne 

fremkommer blant annet følgende: 

 

Alle tildelte midler er rapporteringspliktige. For drift av organisasjonen skjer dette i 

årsmelding med tilhørende regnskap. For arrangementer og prosjekter som er tildelt 

egen støtte er krav til rapportering nevnt under det aktuelle kapittel i 

retningslinjene.
56

 

 

Bakgrunnen for rapporteringskravet er at man i tråd med god regnskapsskikk skal kunne 

dokumentere, og kontrollere, at de tildelte midlene faktisk er blitt benyttet til det de ble 

innvilget til. 

 

For det andre oppstiller Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, enkelte generelle vilkår 

som gjelder for alle tilskuddene. Blant disse fremkommer følgende: 

 

Tilskudd fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og 

markedsføringsmateriale, også på nettsider.
57

  

 

Dette vilkåret er viktig fordi det er kommunens måte å synliggjøre at man bidrar med støtte 

til lokale kulturformål, aktiviteter og aktører. Dette kan igjen utgjøre god omdømmebygging 

og øke kommunens anseelse i samfunnslivet.  

 

I tillegg til de generelle vilkårene angir retningslinjene spesielle oppfølgingsplikter som 

gjelder for utvalgte tilskuddstyper. Ett typisk vilkår er at tilskuddsmottaker skal sende 

kommunen en egen rapport, med dokumentasjon av markedsføringen og regnskap, etter at 

det aktuelle arrangementet eller prosjektet er gjennomført. Et slikt vilkår oppstilles i forhold 

til retningslinjenes bestemmelser om tilskudd til ekstraordinære utviklings- og 

opplæringstiltak
58

, arrangementstilskudd
59

, spesielle kulturprosjekter
60

, og 

springbrettmidler
61

. I tillegg har administrasjonen bekreftet at tilsvarende vilkår vil gjelde 

                                                 
56 Tilskudd til kulturformål, Krav til budsjett og regnskap, 

https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50928/Krav%20til%20budsjett%20og%20regnskap.pdf  
57 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår. 
58 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, kapittel 1.4. 
59 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, kapittel 1.6. 
60 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, kapittel 4. 
61 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, kapittel 5. 

https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50928/Krav%20til%20budsjett%20og%20regnskap.pdf
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ved de løpende administrative tildelingene til mindre arrangement og kulturprosjekt som 

kultursjefen foretar.
62

 

 

Søknadsskjemaet og kommunens beskrivelse av tilskuddsordningen,
63

 gir søkerne 

informasjon om gjeldende retningslinjer og pliktene som pålegges gjennom disse. I tillegg 

blir den enkelte tilskuddsmottaker gjort kjent med de konkrete vilkårene, i tilsendt 

tilsagnsbrev fra kommunen. 

4.2 Revisjonskriterier 

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

- Alle tilskuddsmottakerne skal rapportere til kommunen på tildelte midler. 

- Alle tilskuddsmottakerne skal synliggjøre at tilskudd er gitt av kommunen i aktuelt 

informasjons- og markedsføringsmateriale, herunder på nettsider og lignende. 

- Tilskuddsmottakerne skal sende egen rapport, med dokumentasjon av markedsføringen 

og regnskap, der dette er satt som vilkår i retningslinjene eller tilsagnsbrevet fra 

kommunen. 

- Kommunens administrasjon bør påse at tilskuddsmottakerne følger opp pliktene de er 

pålagt.  

4.3 Faktagrunnlag 

4.3.1 Generelt om revisjonens utvalg og metode 

Revisjonen har sett nærmere på tilskuddsmottakernes oppfølging av pliktene til å synliggjøre 

tilskudd fra kommunen, og rapportere på disse.  Det er ikke uvanlig at en tilskuddsmottaker 

innvilges flere former for tilskudd, eksempelvis både medlemsstøtte og 

arrangementstilskudd. Pliktene som pålegges varierer noe mellom de ulike tilskuddstyper. 

Hvis en mottaker er innvilget flere former for tilskudd, er derfor oppfølgingen av vilkårene 

vurdert for hvert enkelt tilskudd, og ikke samlet for mottakeren som sådan. Med dette som 

bakgrunn har revisjonen totalt sett på oppfølgingen av totalt 178 ulike enkelttilfeller.
64

 

 

I samtale med administrasjonen får revisjonen opplyst at man også her bør ta et forbehold om 

at det kan være mindre mangler i revisjonens datagrunnlag. Revisjonen har måttet basere 

gjennomgangen på tilgjengelig dokumentasjon i arkivsystemet Websak. Saksbehandler 

opplyser at det kan være dokumenter som har blitt borte etter at de er mottatt i kommunen, 

og/eller som ikke er sendt til arkivet for skanning.
65

 

4.3.2 Generelt om administrasjonens oppfølging 

Revisjonen får opplyst at administrasjonen har begrenset med ressurser for å kontrollere 

mottakernes oppfyllelse av pliktene de pålegges.
66

 Som nevnt jobbes det med å utvikle en 

forbedret skjemaløsning som man antar vil frigjøre noe kapasitet til denne typen 

oppfølgingsarbeid.
67

  

 

                                                 
62 E-post av 03.06.14 fra kommunens administrasjon til revisjonen. 
63 Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/kultur/Tilskuddsordninger1/ 
64 Omfatter både utbetalinger og avslag. Se nærmere om utvalget i kapittel 2 ovenfor. 
65 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
66 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
67 Se kapittel 3.3.1 ovenfor. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/kultur/Tilskuddsordninger1/
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Videre får revisjonen opplyst at det i forhold til oppfølgingen av denne typen formalia, tidvis 

er utfordrende å forholde seg til enkeltaktører og organisasjoner på kulturområdet. Det vises 

til at dette er et fagfelt der de praktisk kulturfaglige aspekter er satt i sentrum, mens skriftlige 

formaliteter ofte blir nedprioritert.
68

 

 

Dette betyr imidlertid ikke at oppfølgings- og kontrollarbeidet er fraværende. På grunn av 

begrenset kapasitet har man imidlertid sett seg nødt til å prioritere hvilke oppfølgingspunkter 

som skal undersøkes. Administrasjonen opplyser at det gjennomføres stikkprøvekontroller av 

om mottakerne oppfyller vilkårene. Ved utvelgelsen av området for stikkprøvekontrollene 

baserer man seg på kunnskap og erfaring opparbeidet over tid om hvilke områder det antas å 

være særlige behov for oppfølging.
69

 

 

I tillegg får revisjonen opplyst at det gjennomføres et uformelt kontrollarbeid, ved at ansatte i 

kulturadministrasjonen deltar på ulike arrangementer i regi av kulturlivet. Det gjennomføres 

et stort antall muntlige samtaler med stønadsmottakerne, både per telefon og på denne typen 

tilstelninger. I disse sammenhenger er det naturlig å komme inn på hvilke forventninger 

kommunen stiller til mottakeren. Det er vanskelig å dokumentere omfanget og eventuell 

effekt av denne typen kontroll. Administrasjonen opplyser imidlertid at man i relativt stor 

utstrekning bruker denne typen kommunikasjon for å purre på mottakerne.
70

  

4.3.3 Revisjonens gjennomgang av enkelttilfellene 

Plikten til å rapportere på bruken av midlene i årsmelding med tilhørende regnskap 

Det følger av bestemmelsene om krav til budsjett og regnskap at det skal rapporteres på alle 

tildelte midler i årsmelding med tilhørende regnskap. Av de 178 enkelttilfellene revisjonen 

har sett på, er det totalt 139 der dette vilkåret gjør seg gjeldende.
71

 Revisjonens gjennomgang 

viser at det i 31 av disse, dvs. 22 %, ikke er sendt inn regnskap og årsmelding for 2013 der 

tilskuddet fra kommunen er tatt med. 

 

I en god del av disse tilfellene ser revisjonen at kommunens administrasjon har purret på det 

manglende regnskapet, i forbindelse med at søkeren tildeles midler for 2014. Revisjonen får 

opplyst at administrasjonen bevisst forsøker å purre på manglende regnskap dersom 

mottakeren senere søker om midler fra kommunen. Søkeren får da beskjed om at man ikke 

vil få utbetalt et eventuelt nytt tilskudd, før regnskapet knyttet til forrige tildeling er levert. 

En slik praksis fanger imidlertid ikke opp de mottakerne som har unnlatt å levere regnskap, 

og som ikke søker kommunen om ytterligere støtte.
72

 

  

Plikten til å sende egen rapport etter gjennomført tiltak 

For flere tilskuddstyper oppstiller retningslinjene og tilsagnsbrevene, et vilkår om at 

mottakeren skal sende kommunen en egen rapport, med dokumentasjon av markedsføringen 

og regnskap, etter at det aktuelle arrangementet eller prosjektet er gjennomført. Kommunen 

har utarbeidet et eget rapportskjema som kan benyttes for å gjennomføre rapporteringen.
73

 

 

                                                 
68 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
69 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
70 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
71 Fradrag må gjøres for tilfeller der søknaden er avslått, trukket eller tilskuddet ikke ble utbetalt. 
72 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
73 Skjema 443 Kultur – rapport etter mottatt tilskudd. 

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/intralink/Selvbetjening/skjema.aspx?skjemaid=443&MId1=2341  

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/intralink/Selvbetjening/skjema.aspx?skjemaid=443&MId1=2341
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Av de 178 enkelttilfellene revisjonen har sett på, er det totalt 70 der dette vilkåret gjør seg 

gjeldende. Revisjonens gjennomgang viser at det i 50 av disse, dvs. 71 %, ikke er levert slik 

rapport. 

 

Revisjonen får opplyst at administrasjonen ikke har prioritert å følge opp dette vilkåret. 

Denne beslutningen fremheves å være i sammenheng med at man uansett får rapportering fra 

de fleste søkerne, når disse leverer årsregnskap og årsmelding i forbindelse med 

søknadsfristen for tildeling av midler det påfølgende året.
74

 

 

Plikten til å synliggjøre at tilskudd er gitt fra Bærum kommune 

Det er et vilkår at alle tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt 

informasjons- og markedsføringsmateriale, også på nettsider.
75

 Av de 178 enkelttilfellene 

revisjonen har sett på, er det totalt 115 der dette vilkåret gjør seg gjeldende.
76

 

 

Revisjonen har undersøkt tilgjengelige plakater, brosjyrer og lignende reklamemateriell for 

de støttede tiltakene. I tillegg har revisjonen gjennomgått informasjon på søkernes 

hjemmesider og Facebook profiler. Revisjonens gjennomgang viser at vilkåret ikke er 

oppfylt i 71 av disse, dvs. 61 %.
77

 

 

En relativt lav andel av tilskuddsmottakerne følger således opp at støtten fra Bærum 

kommune skal synliggjøres både på hjemmesider, Facebook profiler, samt plakater og 

lignende materiell som omtaler arrangementene/tiltakene. I de øvrige sakene finner 

revisjonen et ikke ubetydelig antall plakater, brosjyrer og lignende materiell, som ikke gir 

informasjon om at tiltaket er støttet av Bærum kommune. En stor andel av mottakerne har 

også aktive hjemmesider og/eller Facebook profiler. På disse gis det imidlertid 

gjennomgående ikke informasjon om at man har mottatt tilskudd fra kommunen, verken til 

drift eller konkrete arrangementer. Samtidig finner revisjonen flere eksempler på at de 

samme mottakerne aktivt reklamerer for at man har fått støtte fra private sponsorer. 

Revisjonen understreker at mangelen på synliggjøring av kommunens støtte, ikke bare 

gjelder enkeltpersoner og mindre kulturorganisasjoner. Det gjelder også større, profesjonelle 

organisasjoner som mottar betydelige midler.   

 

Revisjonen får opplyst at administrasjonen gjennomgår tilsendt markedsføringsmateriale og 

gjennomfører stikkprøvekontroller basert på erfaring og mistanke, for å følge opp dette 

vilkåret. Samtidig oppgir administrasjonen at man er klar over at dette er et område med 

forbedringspotensiale. Begrensede ressurser medfører imidlertid at man ikke har kapasitet til 

å prioritere tettere oppfølging.
78

 

                                                 
74 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
75 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, Generelle vilkår. 
76 Det må gjøres fradrag for tilfeller der søknaden er avslått, trukket eller tilskuddet ikke ble utbetalt. I tillegg har revisjonen 

tatt hensyn til saker hvor det ikke har vært praktisk mulig å oppfylle vilkårene. Dette gjelder særlig der tilskuddsmottakeren 

ikke har noen form for markedsføring, hjemmeside eller lignende der den støttede virksomheten eller tiltaket omtales. I 

tillegg kommer de sakene der tilskudd er innvilget etterskuddsvis, for eksempel etter at et arrangement er avholdt.   
77 I 4 av sakene, dvs. 3,5 %, anses vilkåret som delvis oppfylt. I 40 av tilfellene, dvs. ca. 35 %, anses vilkåret som oppfylt. 
78 Møter mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14 og 19.06.14. 
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4.4 Revisjonens vurdering 

4.4.1 Generelt om administrasjonens oppfølging 

Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddsmottakerne i utstrakt grad ikke følger opp de 

vilkårene som de blir pålagt i forbindelse med tildelingen. I 22 % av tilfellene manglet 

regnskap for 2013, og i 61 % ble ikke støtten fra kommunen synliggjort i alt informasjons- 

og markedsføringsmateriale. Videre manglet egen rapport med dokumentasjon av 

markedsføringen og regnskap, i 71 % av tilfellene der dette var påkrevd.  Dette tyder på at 

administrasjonen bør forbedre sine rutiner for oppfølging av disse vilkårene.  

 

Revisjonen registrerer at man befinner seg på et område der det oppleves som vanskelig å få 

tilskuddsmottakerne til å prioritere skriftlige formaliteter foran praktisk kulturfaglig arbeid. 

Dette betyr imidlertid ikke at man kan fravike de krav som ligger i gjeldende bestemmelser. 

Videre dreier det seg om aktører som mottar til dels betydelige summer fra kommunen, og 

det må kunne forventes at man da følger opp de pliktene som knyttes til midlene.  

 

Samtidig får revisjonen opplyst at det gjennomføres mye reelt kontrollarbeid gjennom 

erfaring, kunnskap og aktiv deltakelse i miljøet. Denne typen kontroll er naturligvis positiv 

og har en egenverdi. Samtidig er det viktig at man gjennomfører kontroller som gjør det 

mulig å dokumentere at man følger opp at tildelte midler brukes i tråd med formålet og 

vilkårene for tildelingen.  

 

Revisjonen har forståelse for at man opplever å ha begrensede ressurser tilgjengelig for å 

gjennomføre kontroller. Slikt sett vil det være positivt om man fullfører arbeidet med å 

utvikle en forbedret skjemaløsning, da dette ventelig vil frigjøre noe kapasitet til 

oppfølgingsarbeid. 

4.4.2 Plikten til å rapportere på bruken av midlene 

Gjennomgangen viser at det mangler regnskap, eller rapport med dokumentasjon av 

markedsføringen og regnskap, i et betydelig antall tilfeller. Revisjonen mener det er viktig at 

administrasjonen følger opp disse vilkårene og påser at kommunen får innhentet 

dokumentasjon som viser at midlene er benyttet i tråd med formålet. Revisjonens 

gjennomgang tyder på at administrasjonen bør få klarere og mer konsekvente rutiner for 

oppfølging av disse vilkårene.  

 

Det er positivt at gjennomgangen viser at administrasjonene purrer på manglende regnskap i 

saker der mottakeren søker om fornyet støtte påfølgende år. Samtidig er det etter revisjonens 

oppfatning ikke tilstrekkelig å knytte denne oppfølgingen til at mottakeren velger å søke om 

støtte også året etter. En slik praksis fanger ikke opp de mottakerne som har unnlatt å levere 

regnskap, og som ikke søker kommunen om ytterligere støtte. Kommunen har et ansvar for å 

påse at også disse leverer regnskap som bekrefter at midlene er benyttet i tråd med formålet.  

4.4.3 Plikten til å synliggjøre at tilskudd er gitt fra Bærum kommune 

Gjennomgangen viser at i 61 % av tilfellene ble ikke støtten fra kommunen synliggjort i alt 

informasjons- og markedsføringsmateriale. Revisjonen mener dette er uheldig da kommunen 

mister omtale og eksponering som utvilsomt kunne styrket kommunens omdømme og 

anseelse. Denne typen omdømmebygging blir fremhevet i kulturmeldingen som en viktig 
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målsetting med støtteordningen.
79

 Det dreier seg heller ikke om tyngende vilkår som er 

urimelig vanskelig for mottakerne å oppfylle. Tvert i mot er det relativt kurant å oppdatere  

hjemmesider og Facebook profiler med informasjon om at tilskudd er gitt fra Bærum 

kommune. 

 

Revisjonen mener kommunen bør innskjerpe overfor samtlige stønadsmottakere at dette 

vilkåret gjelder, og at manglende etterlevelse kan få konsekvenser for fremtidige tildelinger. 

Revisjonen mener videre at administrasjonen bør få klare rutiner for regelmessig kontroll og 

oppfølging av dette vilkåret, eksempelvis i form av dokumenterte stikkprøvekontroller.  

                                                 
79 Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum, side 22. Se også kapittel 1.1 

ovenfor. 
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5. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

5.1 Innledning 

Kontrollutvalget ønsket å gjennomføre en forvaltningsrevisjon knyttet til tildeling av midler 

til kulturformål. Det ble særlig nevnt at revisjonen skulle se nærmere på følgende forhold: 

- Hvordan fordeler midlene seg i forhold til kriteriene for tildeling, som angitt i 

retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål?  

- Har kommunen rutiner for å undersøke om tildelte midler brukes i tråd med formålet ved 

tildelingen?  

 

I rapporten beskriver revisjonen hvordan det jobbes med disse temaene i kommunen, og 

foretar en vurdering av gjeldende rutiner på området. Rapporten fokuserer særlig på mulige 

forbedringspunkter. Omtalen nedenfor tar sikte på å gi en kort oppsummering av 

problemstillingene som er diskutert i nærmere detalj i rapporten.  

5.2 Hovedinntrykk 

Revisjonens hovedinntrykk er at det jobbes systematisk med saksområdet i 

søknadsprosessen. Kommunen mottar hvert år et stort antall søknader om tilskudd. Samtlige 

søknader blir nøye gjennomgått og presentert for sektorutvalget. Aktørene som innvilges 

tilskudd får tydelig informasjon om hvilke vilkår som pålegges dem. 

 

Samtidig avdekker revisjonens gjennomgang flere forbedringspunkter, særlig knyttet til å 

følge opp at alle nødvendige vedlegg er på plass før tilskuddene utbetales, og til at 

administrasjonen bør få bedre rutiner for å kontrollere om tilskuddsmottakerne faktisk følger 

opp de plikter som pålegges i forbindelse med tildelingen. 

5.3 Nærmere om de enkelte temaene som omtales i rapporten 

Rapporten omtaler tildelingen av kommunale tilskudd til kulturformål i 2013, samt 

oppfølgingen av bruken av disse midlene. Revisjonen har av kapasitetshensyn gjort visse 

mindre avgrensninger, men rapporten tar likevel for seg de aller fleste tildelinger som ble 

gjort i 2013. I 2013 ble det satt av kr. 9 876 588 til kommunale tilskudd til kulturformål. Det 

er hovedsakelig Sektorutvalg FRIKK som fatter vedtak om tildeling av disse midlene. Det er 

ikke revisjonens oppgave å etterprøve hensiktsmessigheten av politiske vedtak om 

fordelingen av tilskuddsmidler, og de politiske prioriteringer og vurderinger som ligger til 

grunn for disse. 

 

Kommunens Retningslinjer for tilskudd til kulturformål setter rammene for 

tildelingsprosessen. I lys av disse retningslinjene ser rapporten nærmere både på 

administrasjonenes tilrettelegging av det politiske beslutningsgrunnlag, og på oppfølgingen 

av de politiske tildelingsvedtakene. 

5.3.1 Saksbehandlingen før utbetaling av tilskuddene 

Saksfremlegg for sektorutvalget 

Undersøkelsen viser at samtlige søkere får behandlet sin søknad og presentert denne for de 

politiske beslutningstakerne på en sammenliknbar måte. Gjennomgangen avdekker ingen 

usaklig forskjellsbehandling av søkerne.  

 



TILDELING AV KULTURMIDLER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

BÆRUM KOMMUNE 19 BÆRUM KOMMUNEREVISJON 

Kommunikasjon med søkerne etter behandlingen i sektorutvalget 

Undersøkelsen viser at alle søkerne får skriftlig beskjed om utfallet av søknaden, og hvilke 

plikter som påhviler dem som tilskuddsmottaker. Revisjonen mener imidlertid det kan gis en 

noe mer utdypende begrunnelse for de avslag som blir gitt. Eksempelvis mener revisjonen at 

mottakeren ikke bare bør få beskjed om at søknaden er avslått fordi den faller utenfor 

retningslinjene, men også om hvorfor den faller utenfor.  

 

Gjennomgangen viser at ett avslag ble påklaget, men ikke oversendt til klageorganet for 

videre behandling. Slike feil skal ikke forekomme og det kan være grunn til å vurdere om 

man bør undersøke nærmere hvordan dette kunne skje. 

 

Særlig om vedlegg til søknadene 

Selv om det er gitt tilsagn om tilskudd fra sektorutvalget, angir kommunens retningslinjer at 

tilskuddene ikke skal utbetales før alle nødvendige vedlegg foreligger. Gjennomgangen 

avdekker at det er flere saker der tilskuddene er utbetalt uten at de nødvendige vedlegg er på 

plass. Ett eksempel på vedlegg som mangler, er medlemsliste. Dette er uheldig da 

medlemslisten fyller en viktig funksjon som underbilag for å forklare beregningen av grunn- 

og medlemsstøtten. Revisjonen mener administrasjonen bør innskjerpe rutinene på dette 

området og påse at alle nødvendige vedlegg er på plass før utbetaling finner sted. Det jobbes 

med å forbedre det elektroniske søknadsskjemaet slik at dette vil inneholde relevante 

kontrollmekanismer for å påse at påkrevde vedlegg er levert. Arbeidet er ikke fullført, og 

revisjonen tar ikke stilling til om dette vil være et tilstrekkelig tiltak. 

5.3.2 Oppfølging etter at tilskuddene er utbetalt 

Gjennomgang viser at tilskuddsmottakerne i betydelig grad ikke følger opp de pliktene som 

pålegges i forbindelse med tildelingen.  

 

Plikten til å rapportere på bruken av midlene i årsmelding med tilhørende regnskap 

Av de 178 enkelttilfellene revisjonen har sett på, er det totalt 139 tilfeller der dette vilkåret 

gjør seg gjeldende. Revisjonens gjennomgang viser at det i 31 av disse, dvs. 22 %, ikke er 

sendt inn regnskap for 2013 der tilskuddet er tatt med. Det er viktig at dette følges opp da 

regnskapet utgjør sentral dokumentasjon på at de tildelte midler er benyttet i tråd med 

formålet. Administrasjon har i en rekke saker purret på det manglende regnskapet og angitt at 

tilskuddsmidler for 2014 ikke vil bli utbetalt, før dette er på plass. Revisjonen mener man 

også bør følge opp de sakene der mottakeren ikke har søkt kommunen om nye midler. 

 

Plikten til å sende egen rapport med dokumentasjon av markedsføringen og regnskap, etter 

gjennomført tiltak 

Av de 178 enkelttilfellene revisjonen har sett på, er det totalt 70 tilfeller der dette vilkåret 

gjør seg gjeldende. Revisjonens gjennomgang viser at det i 50 av disse, dvs. 71 %, ikke er 

levert slik rapport. Administrasjonen opplyser at man av kapasitetshensyn ikke har prioritert 

å følge opp dette vilkåret. Det vises til at man uansett får rapportering fra de fleste søkerne 

når disse leverer årsregnskap og årsmelding i forbindelse med neste års søknad. 

 

Tilskudd fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og 

markedsføringsmateriale, også på nettsider 

Av de 178 enkelttilfellene revisjonen har sett på, er det totalt 115 tilfeller der dette vilkåret 

gjør seg gjeldende. Gjennomgangen viser at vilkåret ikke er oppfylt i 71 av disse, dvs. 61 %. 

Dette er uheldig da kommunen mister omtale og eksponering som utvilsomt kunne styrket 
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kommunens omdømme og anseelse. Det dreier seg videre om vilkår som det er relativt 

kurant for mottakerne å oppfylle. Revisjonen mener kommunen bør innskjerpe overfor 

samtlige stønadsmottakere at dette vilkåret gjelder, og at manglende etterlevelse kan få 

konsekvenser for fremtidige tildelinger. 

 

I rapporten beskrives pliktene ovenfor i mer detalj. Det presenteres flere utfordringer 

administrasjonen opplever i forhold til å følge opp tilskuddsmottakerne. Rapporten omtaler 

også at det gjennomføres stikkprøvekontroller, og at det er uformelt kontrollarbeid fra 

administrasjonens side overfor disse aktørene. Likevel mener revisjonen at gjennomgangen 

tyder på at administrasjonen bør forbedre sine rutiner for formell oppfølging av disse 

pliktene. Dette blant annet for å sikre likebehandling og etterprøvbarhet. I den forbindelse 

kan det vurderes om man skal utarbeide klare rutiner for regelmessig kontroll av disse 

vilkårene, eksempelvis i form av dokumenterte stikkprøvekontroller. 

5.4 Anbefalinger 

1. Rådmannen bør påse at det gis en tilfredsstillende begrunnelse i de avslag som blir gitt på 

søknader om kommunale tilskudd til kulturformål.  

 

2. Rådmannen bør sørge for at alle nødvendige vedlegg etter retningslinjene er mottatt, før 

tilskuddene utbetales.  

 

3. Rådmannen bør påse at det innskjerpes overfor samtlige tilskuddsmottakerne at tilskudd 

fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriale, 

og at manglende etterlevelse kan få konsekvenser for fremtidige tildelinger. 

 

4. Rådmannen bør sørge for å utvikle klare rutiner for kontroll og dokumentasjon av om 

mottakerne oppfyller de plikter som pålegges ved tildeling av tilskudd.  
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KILDER 
 

2013 Rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til kulturformål, vedlegg 2 til FRIKK sak 

027/13. 

E-post av 29.04.14 fra kommunens administrasjon til revisjonen. 

E-post av 03.06.14 fra kommunens administrasjon til revisjonen. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 

15.06.04 nr. 905. 

Journalpost ID 13/88550 i arkivsystemet Websak. 

Journalpost ID 13/93164 i arkivsystemet Websak. 

Journalpost ID 13/93912 i arkivsystemet Websak. 

Kontrollutvalget møte 16.12.13, sak 061/13 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2014. 

Kontrollutvalget møte 10.02.14, sak 002/14 Frister for forvaltningsrevisjoner 2014. 

Kommunestyret møte 25.09.13, sak 079/13 Kulturmelding – 2013-2023 Etter høringsrunde. 

Kulturmelding 2013-2023 Basis – Beskrivelser av kulturlivet og kulturarbeidet i Bærum. 

Kulturmelding 2013-2023 Retning – Strategisk kulturplan for Bærum Kommune.  

Krav til budsjett og regnskap, Bærum kommunes nettsider: 

https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50928/Krav%20til%20budsjett%20og%20regn

skap.pdf  

Løpende tildeling av tilskudd til kulturformål 2013, vedlegg 3 til FRIKK sak 030/14. 

Møte mellom revisjonen og administrasjonen den 29.04.14. 

Møte mellom revisjonen og administrasjonen den 19.06.14. 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål, Bærum kommune. 

Samtale mellom revisjonen og formannskapskontoret den 18.06.14. 

Sektorutvalg FRIKK møte 06.12.11, sak 016/11 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål - 

Revidering 2011. 

Sektorutvalg FRIKK møte 22.05.12, sak 031/12 Tildeling av kommunale tilskudd til 

kulturformål 2012, Rådmannens saksfremlegg. 

Sektorutvalg FRIKK møte 14.05.13, sak 027/13 Tildeling av kommunale tilskudd til 

kulturformål 2013. 

Sektorutvalg FRIKK møte 03.09.13, sak 042/13 Asker og Bærum ungdomskorps – Klage på 

vedtak vedrørende tilskudd 2013. 
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Skjema nr. 441 Kulturtilskudd, Bærum kommunes nettsider: 

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/intralink/artikkel.aspx?MId1=2313&AI
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Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 

 14/176365/SOP 11.09.2014 

 

 

Forvaltningsrevisjon - Tildeling av kulturmidler  

 
 

Rådammen takker for en god rapport som vi vil bruke i vårt forbedringsarbeid. 

I forhold til rapportens anbefalinger vil vi iverksette tiltak som beskrevet nedenfor.  

 

 
1. Rådmannen bør påse at det gis en tilfredsstillende begrunnelse i de avslag som blir gitt på 

søknader om kommunale tilskudd til kulturformål. 

Med utgangspunkt i retningslinjer for tilskudd til kulturformål blir det i tillegg til klare kriterier i 

retningslinjene utøvet skjønn i vurdering av søknadene. Det er også slik at med begrensede 

midler må det foretas en prioritering. Rådmannen vil følge påbudet om en mer utførlig 

begrunnelse for avslaget i form av tekst eller henvisning til punkt i retningslinjene. 

2. Rådmannen bør sørge for at alle nødvendige vedlegg etter retningslinjene er mottatt, før 

tilskudd utbetales. 

Denne innskjerpingen vil bli fulgt opp med henvisning til søkers ansvar for å sette seg inn i 

retningslinjene og følge disse. 

3. Rådmannen bør påse at det innskjerpes overfor samtlige tilskuddsmottakere at tilskudd 

fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriale, og 

at manglende etterlevelse skal få konsekvenser for fremtidige tildelinger. 

Innskjerping og økt kontroll krever at søker/tilskuddsmottaker benytter seg av rapportskjema 

og at det i forbindelse med rapporteringen legges fram dokumentasjon på hvor og hvordan 

støtten er synliggjort i markedsføring på papir, nettsider og sosiale medier.  
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4. Rådmannen bør sørge for å utvikle klare rutiner for kontroll og dokumentasjon av om 

mottakerne oppfyller de plikter som pålegges ved tildeling av tilskudd. 

For bedre oppfølging av tildelte tilskudd arbeides det med å kvalitetssikre og utvikle systemer 

som gjør denne oppfølgingen bedre. Dette krever arbeid i forhold til utvikling av gode løsninger 

i elektronisk skjemaløsning og for videre arbeid med søknaden.  

Som rapporten påpeker er det utfordringer knyttet til saksbehandlingen og samordning av 

systemer og rutiner internt i kommunen (skjemaløsning, saksbehandlersystem tilpasset ordningen 

og websak). Det arbeides med å kvalitetssikre og rasjonalisere arbeidet med opplysninger som 

sendes inn i elektronisk skjema, herunder utvikling og forbedring av skjemaløsning for søkere. 

Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid som har foregått siden 2006.  

 

Med hilsen 

 

 

Erik Kjeldstadli 

rådmann 

Siri Opheim 

controller 
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REVISJONENS BEMERKNINGER 
Revisjonen mener det er positivt at rådmannen i høringssvaret angir at det er nødvendig å 

forbedre oppfølgingen av tildelte tilskudd, og at det jobbes med å kvalitetssikre og utvikle 

systemer i så måte. Samtidig har revisjonen merket seg at rådmannen i høringssvaret ikke 

angir noe konkret tidspunkt for når det kan forventes at de påpekte svakheter i tildelings- og 

oppfølgingsprosessen er adressert/forbedret. 

 


