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Statsbudsjettet 2015 – tilskuddsbrev
1.

Tildeling av statstilskudd for 2015

Vi viser til Prop. 1 S (2014-2015) hvor det settes av 30 mill. kroner til en målrettet satsing på
talentutvikling innen de ulike kunstfeltene.
Kulturdepartementet tildeler med dette Talent Norge AS et driftstilskudd for 2015 på
30 mill. kroner. Tilskuddet er bevilget under kap. 320, post 86.
Statstilskuddet vil bli utbetalt hvert halvår. Det skal avlegges rapport, jf. pkt. 4 nedenfor.
Statstilskuddet vil bli utbetalt til konto nr. 1503.55.02014.
2.

Formål

Vi forutsetter at tilskuddet blir disponert i samsvar med de formål som fremkommer i Talent
Norges vedtekter og at Talent Norge utformer hensiktsmessige systemer for oppfølging av
egen måloppnåelse.
3.

Forutsetninger

Talent Norge AS må innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med de reglene som er trukket
opp i vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som
får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2015.
Alle tilskuddsmottakere skal utnytte sitt egeninntektspotensiale. Den enkelte institusjon må aktivt
arbeide for å utvikle sine ulike inntektskilder.
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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.
4.

Rapportering.

Talent Norge AS må utarbeide rapport om aktiviteten i 2015. Rapporten skal blant annet
inneholde regnskap for 2015 og omtale av aktiviteter i 2015 under de formål som er omtalt i
dette brevet. Departementet vil komme tilbake til krav til rapporten i eget rundskriv om
budsjettsøknader for 2017.
Følgende dokumenter for 2015 skal sendes til departementet så snart de foreligger og senest
innen 1. juni 2016:
-

revidert regnskap med balanse og noter
revisjonsberetning
styrets årsberetning

Dokumentene skal undertegnes og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no.
5.

Frister i 2015

Frist for levering av budsjettforslag for 2016 i webskjema for budsjettsøknaden for 2016 er
1. april 2015. Departementet vil komme tilbake til dette i budsjettrundskrivet for 2016.

Med hilsen

Tore Aas-Hanssen (e.f.)
avdelingsdirektør
Mette Kvandal
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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