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TILSKUDD OVER EGEN LINJE I BYBUDSJETTET FOR 2021 - KULTUR

Vi viser til Deres søknad av 01.04.2020 om tilskudd over bybudsjettet for 2021. Bergen bystyre vedtok i
desember 2020, sak 372/20, å bevilge tilsammen kr 137000,- som tilskudd for 2021.

1. Formål med tilskuddet
Tilskuddet er bevilget på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden om tilskudd for
2021. Tilskuddet fra Bergen kommune skal også bidra til oppnåelse av relevante kommunale årsmål, og mål
vedtatt av Bergen bystyre i relevante planer.

En overordnet visjon for disse planene er:
Kulturbyen Bergen skal være i forkant internasjonalt.

Et generelt mål for Bergen kommunes kunst- og kulturpolitikk er å bidra til utvikling av høy kvalitet, kritisk
refleksjon og sterke fagmiljøer. Bergen bystyre har vedtatt delmål for kultursektoren i Handlings- og
økonomiplan for 2019-2022. Det skal ytes bidrag til disse målene dersom de er relevante for virksomheten.
Relevante mål for Bergens Elektriske Sporvei i 2021 omfatter:

Barn og unge: Gi barn og unge et meningsfullt og interessant kultur- og aktivitetstilbud, som gir trivsel, ny
kompetanse og gode opplevelser. Tilbudene skal holde høy kvalitet og være lett tilgjengelige.

 ABM-planens visjon er at alle skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotekArkiv, bibliotek og museer:
og museer. Museene og de frivillige kulturminneorganisasjonene skal samle befolkningen med tilbud som
reflekterer deres behov og identitet, og bidrar til historiebevissthet.

I rapporten som leveres for driftsåret 2020 skal det vies et eget avsnitt til tiltak som er iverksatt for å oppfylle
ovenstående mål og hvordan de er blitt oppfylt.

Bergens Elektriske Sporvei skal ellers forvalte tilskuddet i tråd med opplysninger i søknaden. Dersom
tilskuddet ikke blir brukt i tråd med omsøkt formål skal midlene tilbakeføres Bergen kommune.
Tilskuddsmottaker skal ta kontakt med saksbehandler dersom det oppstår uforutsette hendelser som
vanskeliggjør driften.

2. Betingelser for tilskuddet
Det forutsettes at tilskuddsmottaker har gjort seg kjent med og akseptert Retningslinjer for
økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere over egen post på tilskuddsliste i budsjettet til Bergen
kommune, og har krysset av for dette i søknaden.

https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/802785
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/802785
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/802785


Tilskuddsmottaker må oppfylle kravene til rapportering slik de fremkommer i tilskuddsbrevet. Følgende
datoer gjelder for innsending av søknader og rapportering:

1. april: Frist for innsendelse av søknad om tilskudd for påfølgende år, sammen med årsrapport og
foreløpig regnskap for fjoråret.

30. juni: Frist for innsendelse av endelig regnskap for fjoråret.

Krav om rapportering gjelder også dersom det ikke søkes om tilskudd for neste år.

NB! Søknader, rapporter og regnskap må innsendes via Bergen kommunes tilskuddsportal innen de oppgitte
fristene.

I årsrapporten skal det fremkomme:
o Hvordan aktiviteter som fremkommer 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 punkt 3.

Krav til regnskap:
o Regnskapet skal tilfredsstille Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere med
egen post på

 (se punkt 5 - Krav til regnskap og regnskapsavleggelse).   tilskuddsliste i budsjettet til Bergen kommune
o Dersom mottatt tilskudd er minimum kr 500 000,- skal årsregnskapet være revidert. Utbetaling for 2.
halvår skal holdes
   igjen dersom revisorattestert regnskap ikke foreligger.

Med forebehold om endring av rutiner, skal mottakere av tilskudd på kr 200.000,- eller mer fra Bergen
kommune i løpet av et kalenderår, levere inn eget skjema på dette innen en nærmere angitt frist. Mottakere
dette gjelder vil i så fall bli kontaktet direkte.

Klima og miljø
Bergen kommune har i Grønn strategi vedtatt offensive mål om kutt i klimagassutslipp. Tilskudd fra Bergen
kommune skal ikke føre til unødvendig høye klimautslipp, forsøpling eller skade på lokalt miljø, og Bergen
kommune vil vektlegge hvordan tilskuddsmottager ivaretar klima og miljøhensyn i sitt arbeid der dette er
relevant.

Mangfold
Kunst- og kulturtilbudet i Bergen skal speile et mangfoldig samfunn, der alle byens innbyggere skal ha
tilgang til å utøve og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, aktualitet og relevans. Alle skal få anledning til
å delta og utfolde seg i et fritt og uavhengig kunst- og kulturliv. Bergen kommune stiller krav til
tilskuddsmottakere over egen linje i bybudsjettet om at de skal ha konkrete planer og mål for økt likestilling
og mangfold i egen organisasjon og styresammensetning, og vil stimulere til mangfoldig representasjon i
amatørkulturlivets styrer, råd og utvalg. Bergen kommune oppfordrer byens kulturaktører til å arbeide for å
oppnå Balansemerket ( ).https://balansemerket.no/

Universell utforming
Aktører som produserer og/eller formidler i eget hus skal så langt det er mulig tilstrebe å tilrettelegge for
universell utforming. Bergen kommune oppfordrer byens kulturaktører til å arbeide for å oppnå
Tilgjengelighetsmerket ).(https://www.tilgjengelighetsmerket.no/

Vi ber om at rapporten gir en kort beskrivelse av hva en gjør for å bidra til at disse målene nås.

https://balansemerket.no/
https://www.tilgjengelighetsmerket.no/


3. Krav til synliggjøring av Bergen kommune
Bergen kommune skal synliggjøres som tilskuddsgiver i samsvar med størrelsen på tilskuddet relativt til
andre private og offentlige finansieringskilder. Det skal blant annet synliggjøres i program, annonser og i
publikumsareal/kulturbygg.

4. Utbetaling
Driftstilskuddet vil bli overført kontonummer 36333416969, og utbetales på følgende måte:
- tilskuddsbeløp under kr 500 000,- utbetales i sin helhet i februar 
- tilskuddsbeløp mellom kr 500 000,- og kr 800 000,- utbetales halvårlig
- tilskuddsbeløp over kr 800 000,- utbetales kvartalsvis

5. Søknad om driftstilskudd for neste år
Eventuell søknad om driftstilskudd for neste år må sendes via tilskuddsportalen innen 1. april inneværende år.
Søknader som leveres på andre måter enn via portalen vil bli avvist.

6. Budsjett- og målstyringsmøte
Ved behov vil Bergens Elektriske Sporvei inviteres til møte om måloppnåelse og resultater i fjoråret og
søknad for neste år. Møteinnkalling vil sendes ut på e-post i løpet av mars måned.

7. Spørsmål og utdypinger
Spørsmål kan rettes til saksbehandler Toril S. Mjelva Saatvedt på e-post toril.saatvedt@bergen.kommune.no.

Lykke til med virksomheten i det kommende året!

Med vennlig hilsen

Harm-Christian Tolden   
 kommunaldirektør 

                                                                                  
                                                                                 


