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Bergens Elektriske Sporvei – Bergen kommunes tilskudd 2015 
 

Vi viser til Deres søknad om driftstilskudd for 2015. Bergen bystyre vedtok i desember 2014 

å bevilge kr. 110 000 til deres drift i 2015. 

 

Formålet med tilskuddet 

Tilskuddet er bevilget på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden om 

driftstilskudd for året. Tilskudd fra Bergen kommune skal også bidra til å oppnå relevante 

kommunale årsmål, og mål vedtatt av Bergen bystyre i relevante planer.  

 

Den overordnete visjon for arkiv, bibliotek, museer og kulturvern i ABM plan for Bergen er: 

 Alle Bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. 

Institusjonene skal være relevante for et moderne samfunn, og i kvalitet være nordisk 

konkurransedyktig. 

 

Blant generelle mål for Bergen kommunes kunst- og kulturpolitikk, er å bidra til utvikling av 

høy kvalitet, kritisk refleksjon og sterke fagmiljøer. 

 

Bergen bystyre har vedtatt flere delmål for kultur gjeldende bybudsjett. Det skal bidras til å nå 

disse mål dersom de er relevante for virksomheten. Bergen bystyre har vedtatt mål knyttet til 

å utvikle robuste kulturprodusenter og kulturvirksomheter i Bergen, gode vilkår for 

amatørkulturen, og gode tilbud for barn og unge. Det spesifikke museumsmålet for 

inneværende år er: 

 Museer: De konsoliderte museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sine 

tilbud.  

 

Dere skal forvalte tilskuddet i tråd med søknaden. Dersom tilskuddet ikke blir brukt i tråd 

med omsøkt formål skal midlene tilbakeføres Bergen kommune. Tilskuddsmottaker skal ta 

kontakt dersom det oppstår uforutsette hendelser som vanskeliggjør driften. 

 

I rapporten som leveres for tilskuddsåret skal det vies et eget avsnitt til tiltak som er iverksatt 

for å oppfylle ovenstående mål og hvordan de er blitt oppfylt.  
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Betingelser for tilskuddet 

Tilskuddsmottaker skal være kjent med og akseptere Retningslinjer for økonomiforvaltning og 

kontroll for mottakere av driftstilskudd fra BKNI bevilget over egen post i bybudsjettet (se 

vedlegg). Tilskuddsmottaker skal sende e- post til William.Hazell@Bergen.kommune.no med 

bekreftelse om at betingelsene er akseptert før tilskudd utbetales. 

 

Tilskuddsmottaker må oppfylle kravene til rapportering som følgende: 

 Innen 1. april 2015: Årsrapport og (foreløpig) regnskap for 2014. I årsrapporten skal 

det fremkomme: 

o Hvordan aktiviteter i søknaden om støtte er gjennomført, og i hvilken grad 

målene er nådd. 

o Hvordan aktivitetene/virksomheten har bidratt til å oppfylle relevante mål og 

planer fastsatt av Bergen kommune 

o Hvordan Bergen kommune har blitt synliggjort som tilskuddsgiver. (Se 

nedenfor). 

 Innen 1. april 2015: Søknad om tilskudd for 2016.  

 Endelig (evt. revidert) årsregnskap for foregående år: 

o Endelig årsregnskap sendes så snart det foreligger, og senest 30.06. 

o Regnskapet skal tilfredsstille retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll 

for mottagere av driftstilskudd bevilget over bybudsjettet (se vedlegg). 

o Hvis mottatt tilskudd er over kr. 500 000 skal årsregnskapet være revidert, og 

utbetaling for 2. halvår holdes igjen hvis revisorattestert regnskap ikke 

foreligger. 

 Rapport med regnskapsnøkkeltall for foregående år (hvis samlet tilskudd fra Bergen 

kommune i inneværende år overstiger kr 100 000). Skjema sendes per e-post. 

 Rapport til Kulturårbok 2014. Skjema sendes per e-post.  

 

Krav til synliggjøring av Bergen kommune 

Bergen kommune skal synliggjøres som tilskuddsgiver i samsvar med størrelsen på tilskuddet 

og relativt til andre private og offentlige finansieringskilder. Det skal blant annet synliggjøres 

i program, annonser og i publikumsareal/kulturbygg.  

 

Utbetaling 

Når tilskuddsmottager har akseptert betingelser og bekreftet dette per epost vil utbetaling skje 

som følgende: Tilskudd opp til kr. 500.000 vil utbetales i sin helhet. Tilskudd mellom kr 

500.000 og kr. 800.000 utbetales i to halvårlig porsjoner, og tilskudd over kr. 800.000 

utbetales i kvartalsporsjoner.  

 

Søknad om driftstilskudd for 2016  

Eventuell søknad om driftstilskudd for 2016 sendes innen 1. april til: 

bkni@bergen.kommune.no.  

 

Budsjett og målstyringsmøte 

Leder/ direktør inviteres til møte om måloppnåelse og resultater 2014/2015 og søknad 2016. 

Møtets utgangspunkt er oppnåelse av egne mål slik de fremkommer i søknaden om tilskudd, 

og Bergen kommunes mål i budsjett og i ABM plan for Bergen.  

 

Det innkalles til møtet den 10. april kl. 15 00 til 15 45 på Bergen Rådhus i 9. etasje. 

Vennligst bekreft møtetidspunkt innen 1. mars til William.Hazell@Bergen.kommune.no.  

 

Spørsmål og utdypinger 
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Spørsmål kan rettes til seksjonsleder William Hazell på tlf 55 56 58 74. 

 

 

Lykke til med virksomheten i det kommende året! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Med hilsen 

 

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE 

 

 

William Hazell - seksjonsleder 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Retningslinjer for økonomiforvaltning. 

Vedlegg 2. Skjema for Aksept av betingelser for tilskudd. 

 

 


