NORSK KULTURRÅD
RETNINGSLINJER FOR PRODUKSJONSSTØTTE TIL KULTURTIDSSKRIFT
§1
Formål
Produksjonsstøtten til kulturtidsskrift skal bidra til at den norske offentligheten har et bredt tilbud
av kulturtidsskrift.
§2
Vilkår for tilskudd
a) Med kulturtidsskrift menes publikasjoner i papirversjon eller elektronisk versjon som ønsker å
nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål,
eller som presenterer og analyserer kunstartene og kulturvernet.
b) Et papirtidsskrift må komme med minst to nummer i året og det totale sideantallet må være
minst 100 normalsider årlig.
c) Et nettidsskrift må oppdateres med nytt stoff minst to ganger i året, og den totale stoffmengden
må utgjøre minst 100 normalsider på papir. Hver nye artikkel skal være merket med
publiseringsdato, og gjøres tilgjengelig i et søkbart arkiv.
d) Et tidsskrift kan kombinere utgivelse på papir og på nett.
§3
Kriterier for tildeling
a) Hovedgrunnlaget for bevilgning og fordeling av tilskudd er en bred faglig vurdering av
tidsskriftets redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområder.
b) Tilskuddet skal bruke til produksjon av det tidsskriftet som det søkes om tilskudd til.
c) Tidsskriftet skal oppgi hvem som er ansvarlig redaktør og hvem som er dets eier.
d) Tidsskriftet skal inneholde mer enn 75 % stoff på norsk.
e) Redaksjonelt stoff skal utgjøre mer enn 75 % av tidsskriftets innhold, og hoveddelen av dette
skal være originalbidrag. Åpne debattforum på nettet regnes ikke som redaksjonelt stoff.
f) Tidsskriftet skal ta betaling for abonnement, løssalg og annonser. Rene nettidsskrift og
studenttidsskrift på papir er unntatt fra denne regelen.
g) Tidsskrift som utgis av organisasjoner skal ha minst 25 % av sitt opplag distribuert som betalt
abonnement eller i form av løssalg utenom de interne kanalene.
h) Søknaden skal inneholde søknadsskjema, regnskap for foregående år, arbeidsbudsjett for
inneværende år, budsjett for søknadsåret, beskrivelse av tidsskriftet og minst tre tidligere utgaver
av tidsskriftet. For søknad om oppstartstøtte skal første utgave eller prøvetrykk til første utgave
legges ved. Oppstartssøknader for rene nettidsskrift må være vedlagt prosjektbeskrivelse som
redegjør for redaksjonell profil, innholdsfortegnelse for første utgave og manus for minst tre av

artiklene som skal publiseres i førsteutgaven, beskrivelse av visuell profil/design/lay-out og lenke
til evt. foreløpige eller allerede etablerte sider dersom slike finnes.
i) Tidsskriftet skal redigeres og utgis i Norge.
§4
Om praktiseringen av ordningen
a) Søknad må sendes til Norsk kulturråd innen søknadsfristen som oppgis på rådets
hjemmesider. Det er søkers plikt å sende inn korrekt og påkrevd dokumentasjon.
b) Tilskudd gis som oppstartstøtte eller produksjonsstøtte, og kan ikke kombineres med
innkjøpsstøtte under innkjøpsordningen for kulturtidsskrift.
c) Tidsskrift som i særlig grad dekker Kulturrådets fagområder, kan søke om særskilt støtte til
spesielle temanummer eller andre prosjekter som innebærer kostnader utover den vanlige driften.
Disse søknadene behandles i de respektive fagutvalg. Minoritetstidsskrift (tidsskrift som dekker
kulturelle, sosiale og økonomiske tema fra et minoritetsperspektiv og som ikke har minst 75 %
stoff på norsk) kan søke om særskilt støtte under Kulturrådets litteraturavsetning.
d) Tilskudd gjelder for ett år. 80 % av tilskuddet utbetales etter at tilskuddsmottaker har akseptert
den elektroniske kontrakten og med det akseptert Kulturrådets vilkår. Utbetaling skjer tidligst
ultimo februar i støtteåret. De resterende 20 % blir utbetalt når revidert regnskap for foregående år
blir godkjent av Kulturrådet, tidligst andre halvår av støtteåret.80 % av tilskuddet utbetales på
skriftlig anmodning der betingelsene i vedtaket blir akseptert. De resterende 20 % blir utbetalt på
skriftlig anmodning sammen med regnskap for foregående år. Nettidsskrift skal i tillegg
rapportere for siste års publikasjonsvirksomhet og lesertall. Andre halvdel av støtten kan tidligst
utbetales i andre halvår. Norsk kulturråd kan bevilge flerårig støtte med forbehold om Stortingets
budsjettbehandling for angjeldende år.
e) Tidsskriftene plikter å sende ett eksemplar av hver utgave eller informasjon om oppdateringer
til adressatene som oppgis i vedtaksbrevet.
§5
Dispensasjon
Norsk kulturråd kan i særskilte tilfeller velge å gi dispensasjon fra kravene ovenfor.
§6
Klageadgang
Det er begrenset rett til å klage over vedtak fattet av Norsk kulturråd. Det kan klages på
saksbehandlingen, men ikke på rådets faglige kunstneriske skjønn (unntak fra klagerett ved kgl.
res. av 20.11.1987).
Vedtatt 20. mars 2013
Adm. justering 20.04.2015: Endret krav til vedlegg i § 3 h).
Adm. justering 18.04.2018: Oppdaterte utbetalingsrutiner i § 4 f).

