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0. SAMMENDRAG
Vestfold Kommunerevisjon har i dette prosjektet kontrollert et utvalg av tilskudd innenfor
virksomhet Kultur og folkehelse.
Revisors hovedinntrykk etter kontrollen er at rammebetingelser, søknader, saksbehandling,
utbetaling og rapportering i all vesentlighet er i tråd med fylkeskommunens målsetting og
retningslinjer om tilskudd innenfor virksomhet Kultur og folkehelse. Revisor har merket seg
enkelte mindre avvik i form av noe mangelfulle søknader i forhold til kravet og noe
manglende rapportering i henhold til retningslinjene.
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende tre problemstillinger:
•

Blir fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål gitt i tråd med
retningslinjene

•

Blir fylkeskommunale kulturmidler til paraplyorganisasjoner gitt i tråd med
retningslinjene?

•

Blir fylkeskommunale kultur- og idrettsstipend gitt i tråd med retningslinjene?

For hver problemstilling over har vi kontrollert hvorvidt
•
•
•

tilskuddene er gitt i tråd med retningslinjene
utbetalingene er i tråd med bevilgningen
mottaker av tilskuddet har rapportert i tråd med retningslinjene

Gjennomgangen av kontrollen er beskrevet under kapittel 5, Faktadel, i rapporten.

1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Bestilling
Prosjektet ”Oppfølgingen av bevilgede midler til fritid og kultur”, ble bestilt av
kontrollutvalget i møte den 11. desember 2008 med levering innen 1. april 2009.

1.2 AVGRENSING
Revisor har avgrenset kontrollen til å undersøke et utvalg av tilskudd innenfor
Kulturavdelingen i virksomhet Kultur og folkehelse.
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2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
2.1 FORMÅL
Formålet med prosjektet er å undersøke om tilskudd innenfor Kulturavdelingen i virksomhet
Kultur og folkehelse, gitt av Vestfold fylkekommune, blir tildelt etter forutsetningene og om
den videre oppfølgingen og rapporteringen av tilskuddene blir tilfredsstillende håndtert.

2.2 PROBLEMSTILLINGER
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:
•

Problemstilling 1:
Blir fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål gitt i tråd med
retningslinjene

•

Problemstilling 2:
Blir fylkeskommunale kulturmidler til paraplyorganisasjoner gitt i tråd med
retningslinjene?

•

Problemstilling 3:
Blir fylkeskommunale kultur- og idrettsstipend gitt i tråd med retningslinjene?

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV
PROSJEKTET
Revisjonen har foretatt:
- Intervju
- Regnskapsanalyse
- Gjennomgang av politiske dokumenter knyttet til kultur
- Gjennom av politiske og administrative vedtak knyttet til tilskudd
- Gjennomgang av søknader om tilskudd
- Gjennomgang av utbetalinger av tilskudd med vedlegg/rapporteringsskjema
For hver problemstilling over har vi kontrollert hvorvidt
•
•
•

tilskuddene er gitt i tråd med retningslinjene
utbetalingene er i tråd med bevilgningen
mottaker av tilskuddet har rapportert i tråd med retningslinjene
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4. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er den målestokken revisor gjør sine vurderinger opp mot.
Revisjonskriterier kan være lover og forskrifter, samt vedtak fattet av fylkestinget. Videre kan
avtaleverk, internt regelverk osv. være kriterier.
Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som er brukt i dette prosjektet:
•

Retningslinjer Vestfold fylkeskommune:
Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål
Fylkeskommunale kultur- og idrettsstipend
Vestfold fylkeskommunes kunstnerpris

•

Delegasjonsreglement av 11.12.07
- Bl.a. fordele tilskudd innenfor kultur:
” Fylkesrådmannen gis fullmakt til å tildele tilskudd inntil kr 100.000,-”

•
•

Strategisk kulturplan for Vestfold (2007-2010) vedtatt av fylkestinget 12.12.2006
Andre politiske vedtak knyttet til kultursektoren i Vestfold fylkeskommune

I kapittel 5, Faktadel, redegjøres det for gjeldende revisjonskriterier for hver problemstilling.

5. FAKTADEL
5.1 Organisering Kulturavdelingen i Vestfold
fylkeskommune
Kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune består av fem virksomheter;
•
•
•
•
•

Kultur og folkehelse
Kompetansesenter, museum og arkiv
Vestfold fylkesbiblioteket
Kulturarv
Haugar Vestfold kunstmuseum

I dette prosjektet har vi sett på et utvalg av tilskudd knyttet til virksomhet Kultur og
folkehelse.

5.1 Generelt
Vestfold fylkeskommune har utarbeidet Retningslinjer for Fylkeskommunale utviklingsmidler
til kulturformål, Fylkeskommunale kultur- og idrettsstipend og Vestfold fylkeskommunes
kunstnerpris. Nye retningslinjer ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og folkehelse (HKF)
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møte 05.09.07, med virkning fra budsjettåret 2008. Utdrag fra disse retningslinjene er scannet
inn i dokumentet nedenfor der hvor det naturlig passer inn under problemstillingene.
Følgende søknadsfrister er satt i retningslinjene:

5.2 Problemstilling 1: Blir fylkeskommunale
utviklingsmidler til kulturformål gitt i tråd med
retningslinjene?
Strategisk kulturplan for Vestfold 2007-2010 (SKP) ble vedtatt i Fylkestinget i sak 56/06.
Planens hovedintensjon:
Vestfold fylkeskommune skal være en sentral aktør i utvilklingen og
gjennomføringen av et selvforsterkende kulturmarked.
Tilskuddsordningen Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål er et av Strategisk
kulturplans viktigste virkemidler, og er direkte rettet mot planens hovedstrategier. For årene
2007 og 2008 er det for hvert år bevilget kr 2.275.000 til fordeling av fylkeskommunale
utviklingsmidler. Det er Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø (HKFM) som behandler
dette. (Før 24.10.07 het utvalget Hovedutvalg for kultur og folkehelse, HKF). Dette gjelder
søknader fra kommuner og profesjonelle kunstnere/miljøer. I følge vedtak er fylkesrådmannen
gitt fullmakt til å tildele tilskudd inntil kr 100.000, for søknader inntil dette beløp.
På neste side vises en oppstilling over bevilgede midler og regnskapstall for fylkeskommunale
utviklingsmidler for 2007 og 2008.
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Ansvar
7110

Overføringsutgifter
Fylkeskomm. Utvikl.midler

2007
2007
Vedtatt politisk Regnskap
kr

2 275 000

kr 2 288 000

2008
2008
Vedtatt politisk Regnskap
kr

2 275 203

kr 2 265 203

Utdrag fra retningslinjene knyttet til utviklingsmidler til kommuner:
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Utdrag fra retningslinjene knyttet til utviklingsmidler til profesjonelle kunstnere og miljøer:

Revisors kontroll:
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av fylkeskommunale utviklingsmidler
som er gitt i 2007 og 2008, henholdsvis 3 tilskudd i 2007 og 3 tilskudd i 2008. Vi har
kontrollert hvorvidt
•
•
•

tilskuddene er gitt i tråd med retningslinjene
utbetalingene er i tråd med bevilgningen
mottaker av tilskuddet har rapportert i tråd med retningslinjene

Er tilskuddene gitt i tråd med retningslinjene?
I retningslinjene står det under Krav og betingelser for tilskudd at søknad og rapport fylles ut
på egne skjema. Vestfold fylkeskommune har utarbeidet søknadsskjema for Kommuner og
søknadsskjema for Profesjonelle kunstnere og miljøer, som kan hentes ut fra Vestfold
fylkeskommunes hjemmeside. Revisor har fått opplyst at i praksis stilles det ikke krav til at
disse skjemaene må brukes som søknad, men søknadsskjemaene innholder punkter som skal
være med i søknadene.
Tilskudd 2007
Revisor vurderer at de tre undersøkte tilskuddene om fylkeskommunale utviklingsmidler i
2007 er gitt i tråd med retningslinjene og begrunnelse for vedtakene er dokumentert.
Et av de undersøkte tilskuddene gjelder en flerårig utviklingskontrakt med en av kommunene
i fylket. Revisor har fått opplyst at slike utviklingskontrakter behandles særskilt og er et

Utarbeidet av

Side 8 av 16

Oppfølging av bevilgede midler til fritid og kultur

samarbeid mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune, hvor begge aktører har felles
kulturinteresser for prosjektene som tildeles støtte. Det ble ikke skrevet søknad for dette
prosjektet.
For de to øvrige kontrollerte tilskuddene har den ene mottakeren benyttet standard
søknadsskjema, mens den andre har valgt et eget oppsett. Revisor vurderer at begge
søknadene har tilfredsstillende innhold og formål i tråd med retningslinjene. Revisor anser at
det foreligger tilfredsstillende begrunnelse for tildeling av disse tilskudd i tråd med
retningslinjene.
Tilskudd 2008
Et av de kontrollerte tilskuddene for 2008 gjelder også en flerårig utviklingskontrakt med en
av kommunene i Vestfold. Også dette prosjektet har betyding for Vestfold og er forankret og
prioritert i kommunens egne satsningsområder, samt at prosjektet har en grunnfinansiering fra
kommunen. For dette prosjektet er det skrevet søknad (benyttet standard dokument) som av
revisor vurderes som tilfredsstillende og vedtaket er tilfredsstillende begrunnet i politisk sak.
For de to øvrige kontrollerte tilskuddene har den ene mottakeren benyttet standard
søknadsskjema, mens den andre har valgt et eget oppsett. Begge søknadene vurderes av
revisjonen til å ha et tilfredsstillende innhold og formål i tråd med retningslinjene. Det ene
tilskuddet gjelder søknad om midler til nyskapende prosjekt, det andre til et årlig
arrangement/prosjekt. Begge tilskuddene er gitt med administrativt vedtak (under kr 100.000)
og er i tråd med fylkesrådmannens fullmakt. Praksisen for de administrative vedtakene for
utviklingsmidler til kulturformål er at disse blir presentert i egen orienteringssak til
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø. Kontrollen viste at praksis er fulgt.
Er utbetalingene i tråd med bevilgningen?
Tilskudd 2007
Revisor konstaterer at de tre undersøkte tilskuddene ble utbetalt med riktig beløp i henhold til
vedtak.
Tilskudd 2008
Revisors kontroll konstaterer at to av de tre undersøkte tilskuddene ble utbetalt med riktig
beløp i henhold til vedtak. Ved det tredje tilskuddet avdekket kontrollen at tilskuddet ble
utbetalt med kr 10.000 mer enn vedtaket. Utbetaling og tilsagnsbrev lød på kr 60.000, mens
vedtaket og tildeling kun var kr 50.000. Ved forespørsel har vi fått opplyst at feil utbetaling
har skjedd på grunn av inkurie (skrivefeil ved tilsagnsbrev og utbetaling).
Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med retningslinjene?
Vi har fått opplyst at det er utarbeidet nytt skjema for rapportering. Dette er foreløpig ikke
lagt ut på hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune. Revisor har også her fått opplyst at i
praksis stilles det ikke krav til at dette skjemaet brukes til rapportering. Skjemaet er ment som
en veileding til hva man skal rapportere på. I tilsagnsbrevene står det følgende; Vedlagte
rapporteringsskjema skal fylles ut og returneres til Kultur og folkehelse innen 20. desember
2008. Dette er en forutsetning for å kunne søke fylkeskommunale utviklingsmidler ved en
senere anledning.
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Tilskudd 2007
Revisor vurderer at det ene undersøkte tilskuddet har rapportert tilfredsstillende. Vedlagt
skjema er benyttet og sendt innen fristen.
For det andre undersøkte tilskuddet er skjemaet ikke benyttet som rapportering. Det er mottatt
kun en side Foreløpige regnskapstall, denne er ikke datert/signert (vedlegget er det samme
som i søknaden). Revisor vurderer denne tilbakemeldingen som mangelfull.
Det tredje undersøkte tilskuddet gjelder en 2-årig utviklingskontrakt med en kommune
(2006-2007). Siden dette gjelder en 2-årig utviklingskontrakt, benyttes ikke de samme
skjemaene som ved andre utviklingsmidler. Revisor har blitt forelagt en prosjektrapportering,
datert 16.01.07. Denne er ikke signert og gjelder 2006. Revisor anser at også denne
tilbakerapporteringen er mangelfull for 2007.
Tilskudd 2008
Revisor konstaterer at mottaker av det første undersøkte tilskuddet, som gjelder en flerårig
utviklingskontrakt, har rapportert tilfredsstillende og benyttet standard rapportskjema.
Revisor konstaterer at mottaker av det andre undersøkte tilskuddet delvis har benyttet vedlagt
rapportskjema. Rapporten, som er levert innen fristen, vurderes som tilfredsstillende med
delvis bruk av skjemaet samt vedlegg i tillegg.
For det siste undersøkte tilskuddet er vedlagt skjema ikke benyttet, men det er skrevet en
fyldig rapport om gjennomføringen av prosjektet datert 15.01.09 (frist 20. desember 2008).
Revisor vurderer innholdet i rapporten som tilfredsstillende i forhold til kravene.

5.3 Problemstilling 2: Blir fylkeskommunale kulturmidler
til paraplyorganisasjoner gitt i tråd med retningslinjene?
Nedenfor vises en oppstilling over bevilgede midler og regnskapstall for fylkeskommunale
midler til paraplyorganisasjoner for 2007 og 2008.
Ansvar

Overføringsutgifter

7120
7131
Sum

Reg. paraplyorg. På kulturfeltet
Vestfold Kunstnersenter

2007
2007
Vedtatt politisk Regnskap
kr

5 385 000

kr

5 385 000

kr 4 359 000
kr 1 026 000
kr 5 385 000

2008
2008
Vedtatt politisk Regnskap
kr

5 185 000

kr 5 185 000

kr

5 185 000

kr 5 185 000

Revisors kontroll viser at sum bevilgede midler stemmer overens med regnskapstallene for
2007 og 2008. Tilskuddet til Vestfold Kunstnersenter på kr 1.026.000 var et av tilskuddene
som ble gitt til Regionale paraplyorganisasjoner på kulturfeltet i 2007.
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Utdrag fra retningslinjene knyttet til utviklingsmidler til paraplyorganisasjoner:

Revisors kontroll:
Revisor har foretatt kontroll av et tilfeldig utvalg av fylkeskommunale kulturmidler til
paraplyorganisasjoner som er gitt i 2007 og 2008, henholdsvis to tilskudd i 2007 og to
tilskudd i 2008. Vi har kontrollert hvorvidt
•
•
•

tilskuddene er gitt i tråd med retningslinjene
utbetalingene er i tråd med bevilgningen
mottaker av tilskuddet har rapportert i tråd med retningslinjene

Er tilskuddene gitt i tråd med retningslinjene?
I retningslinjene står det at det kan søkes om midler til drift eller midler til tiltak innen
kompetanseutvikling/utviklingsprosjekter i egen organisasjon, hvor det stilles spesielle krav til
organisasjonen. Under Krav og betingelser for tilskudd i retningslinjene står det bl.a. at
søknaden må innholde budsjett med forventede kostnader og inntekter. I tillegg har søkeren
rapporterings- og regnskapsansvar for drift og tiltak. Det er ikke utarbeidet spesielle
søknadsskjemaer til paraplyorganisasjoner, men innholdet i søknaden kommer frem av
retningslinjene, ref. over.
Tilskudd 2007
De to undersøkte tilskuddene til paraplyorganisasjoner i 2007 er gitt i tråd med retningslinjene
og begrunnelse for vedtakene vurderes av revisor å være dokumentert.
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Tilskuddene gjelder tilskudd til drift og kompetanseutvikling. Revisor vurderer at begge
tilskuddene er tilfredsstillende begrunnet i Hovedutvalg for kultur og folkehelse, sak 8/07.
Den ene kontrollerte søknaden mangler strategiplan, men det vises til strategiplan fra tidligere
år og vi forutsetter at denne er i orden. For øvrig finner vi denne søknaden og tildelingen i
tråd med retningslinjene.
Den andre kontrollerte søknaden finner revisjonen noe mangelfull i forhold til kravet om
fullstendig budsjett samt at søknaden er sendt 6. november og fristen iflg. retningslinjene er
satt til 15. oktober.
Revisor vurderer dog at begge organisasjonene tilfredsstiller kravene til støtte i henhold til
retningslinjene.
Tilskudd 2008
Revisor vurderer at de to undersøkte tilskuddene om fylkeskommunale utviklingsmidler til
paraplyorganisasjoner i 2008 er gitt i tråd med retningslinjene og begrunnelse for vedtakene
er dokumentert i HKFM sak 3/08. Begge søknadene oppfyller kravene som er stilt i
retningslinjene.
Er utbetalingene i tråd med bevilgningen?
Tilskudd 2007
Begge de undersøkte tilskuddene i 2007 ble utbetalt med riktig beløp i henhold til vedtak.
Tilskudd 2008
Begge de undersøkte tilskuddene i 2008 ble også utbetalt med riktig beløp i henhold til
vedtak.
Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med retningslinjene?
Det går frem av retningslinjene at søkeren har rapporterings- og regnskapsansvar for drift og
tiltak. Videre går det også frem av tilskuddsbrevet fra fylkeskommunen at ”rapport og
regnskap skal sendes inn etter regnskapsårets avslutning.”
Tilskudd 2007
Revisor har etterspurt rapporter for de to undersøkte tilskuddene for 2007 og blitt forelagt
rapport for det ene undersøkte tilskuddet. Denne vurderes tilfredsstillende i henhold til
retningslinjene.
Imidlertid har begge de undersøkte søknadene for 2007 vedlegg som viser regnskap fra 2005
samt noe rapportering fra 2006. Vi har fått opplyst at det for denne type tilskudd ofte
praktiseres slik at rapport fra foregående år, rapporteres sammen med neste års søknad. Det
sendes da ofte ikke en egen rapport slik retningslinjene krever. Revisor vurderer at
retningslinjene bør tilpasses praksis.
Tilskudd 2008
Revisor har etterspurt rapporter for de to undersøkte tilskuddene i 2008. For det ene tilskuddet
har vi mottatt kopi fra organisasjonens årsmelding for 2008, men denne innholder ikke
regnskapsrapportering for 2008 og vurderes av revisor til å være noe mangelfull. For det
andre tilskuddet har vi fått rapport som vurderes tilfredsstillende i henhold til retningslinjene.
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5.4 Problemstilling 3: Blir fylkeskommunale kultur- og
idrettsstipend gitt i tråd med retningslinjene?
Hovedutvalg for kultur og folkehelse disponerer hvert år et beløp for tildeling av
fylkeskommunale stipend. For 2007 var de økonomiske rammene som følger
•
•

Kulturstipend kr 50.000
Idrettsstipend kr 50.000

I 2008 ble det gjort en endring, da Hovedutvalg for kultur og folkehelse i sak 18/07 vedtok at
myndighet til å tildele fylkeskommunale stipend og kunstnerpris delegeres til Pris- og
stipendkomiteen. I Pris og stipendkomiteens sak 1/08 ble det tildelt fylkeskommunale stipend
på totalt kr 110.000.
Nedenfor vises en oppstilling over bevilgede midler og regnskapstall for fylkeskommunale
priser/stipender for 2007 og 2008.
Ansvar
7171
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Overføringsutgifter
Fylkeskomm. Priser/stipender

2007
2007
Vedtatt politisk Regnskap
kr

102 000

kr 102 000

2008
2008
Vedtatt politisk Regnskap
kr

110 000

kr 110 000
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Utdrag fra retningslinjene knyttet til fylkeskommunale kulturstipend:

Utarbeidet av

Side 14 av 16

Oppfølging av bevilgede midler til fritid og kultur

Utdrag fra retningslinjene knyttet til fylkeskommunale idrettsstipend:

Revisors kontroll:
Er tilskuddene gitt i tråd med retningslinjene?
Det er utarbeidet søknadsskjema for Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend, som ligger
på hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune. Det er ikke krav i retningslinjene til at standard
søknadsskjema skal benyttes. Imidlertid settes det krav til hva søknadene skal innholde av
opplysninger. Vi har kontrollert to søknader fra 2007 og to søknader fra 2008 og vurdert om
disse innholder tilfredsstillende opplysninger i forhold til kravene nevnt over og om tilskudd
er gitt i tråd med retningslinjene.
Tilskudd 2007
Revisor har undersøkt ett idrettsstipend og ett kulturstipend i 2007. Standard søknadsskjema
er ikke benyttet. Revisor vurderer at begge søknadene inneholder opplysninger som kreves i
retningslinjene for henholdsvis idrettsstipend og kulturstipend. Den ene søknaden er sendt 1.
mars den andre 4. mars, frist 1. mars. Begrunnelsene for tildelingen i HKFM-sak 14/07
vurderes av revisor som tilfredsstillende og i tråd med retningslinjene.
De enkelte tilskudd til kultur- og idrettsstipend er alle på kr 17.000 i 2007.
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Tilskudd 2008
Revisor har undersøkt ett idrettsstipend og ett kulturstipend i 2008. Begge har benyttet
standard skjema. Revisors vurdering er at begge søknadene inneholder opplysninger som
kreves i retningslinjene for henholdsvis idrettsstipend og kulturstipend. Begge søknadene er
sendt innen fristen 1. mars 2008. Begrunnelsene for tildelingen i Pris- og stipendkomiteen,
sak 1/08, vurderes av revisor som tilfredsstillende og i tråd med retningslinjene.
I de reviderte retningslinjene fra 2008 over, går det frem at det enkelte idrettsstipend ikke bør
være under kr 20.000 og det enkelte kulturstipend ikke bør være under kr 25.000. Revisor har
registrert at tilskuddene er økt til disse beløpene i 2008.
Er utbetalingene i tråd med bevilgningen?
Tilskudd 2007
Begge de undersøkte tilskuddene i 2007 ble utbetalt med riktig beløp i henhold til vedtak.
Tilskudd 2008
Begge de undersøkte tilskuddene i 2008 ble utbetalt med riktig beløp i henhold til vedtak.
Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med retningslinjene?
Det går frem av retningslinjene at etter at stipendet er brukt, skal stipendiaten sende en kort
rapport til Hovedutvalg for kultur og folkehelse v/kulturdirektøren. Det går også frem av
brevet om tildeling av fylkeskommunale stipend at det forventes at stipendmottaker sender
inn en kort rapport for bruken av stipendet. Vi har undersøkt hvorvidt stipendiatene har
rapportert til kulturdirektøren.
Tilskudd 2007
Revisor har etterspurt, men ikke blitt forelagt rapporter for 2007 for de to undersøkte
tilskuddene. I ettertid har vi fått opplyst at den ene undersøkte stipendiaten i 2007 har sendt
melding til kulturavdelingen om at stipendarbeidet må utsettes til 2009-2010 pga familiære
forhold. Utsettelsen er akseptert fra kulturavdelingen og rapport skal sendes i løpet av høsten
2010.
Tilskudd 2008
Revisor har mottatt rapporter fra 2008, som av revisor vurderes tilfredsstillende.

6. REVISORS ANBEFALINGER
•
•

Tilrettelegge ulike skjemaer og retningslinjer i tråd med tilrettelagt praksis
Følge opp rapportering i tråd med retningslinjer

Borre, den 1. april 2009

Arild Lohne
Revisjonssjef
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Hanne Britt N. Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon
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