NORSK KULTURRÅD

20. mars 2013

RETNINGSLINJER FOR STATENS SELEKTIVE INNKJØPSORDNING FOR NORSKE
ALLMENNE KULTURTIDSKRIFT
§1
Formål
Ordningen har som formål å stimulere til produksjon, spredning og lesning av norske tidsskrift.
Tidsskriftene som kjøpes inn, tilbys gratis til hovedbiblioteket (folkebiblioteket) i hver kommune.
§2
Vilkår for tilskudd
Ordningen gjelder innkjøp av inntil 15 norske, allmenne kulturtidsskrift. Med kulturtidsskrift
mener Kulturrådet tidsskrift som vil nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon
over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunst og
kulturvern, og som har hovedvekt på artikler, tekster av essayistisk karakter og kunstneriske
innslag.
§3
Kriterier for tildeling
a) Tidsskriftet må komme med minimum fire nummer i året og hvert nummer må være på minst
32 sider. Et dobbeltnummer må reelt være på dobbelt så mange sider som en ordinær utgave.
b) Tidsskriftet skal redigeres og utgis i Norge.
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
f) Tidsskriftet skal ta betaling for abonnement, løssalg og annonser.
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.
§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) Tidsskriftene søker om innkjøp til fristen i september året før støtteåret. Søknaden skal
inneholde søknadsskjema, budsjett for året det søkes støtte til og regnskap for foregående år,
beskrivelse av tidsskriftet og redaksjonell virksomhet foregående år og oversikt over redaksjonelle
planer for kommende år.

c) Tidsskriftene søker om innkjøp av inntil 433 eksemplarer av én årgang. Verdien er minst kr 220
000 per år for samtlige utgaver. Tilskuddet skal også dekke porto for utsendelse til bibliotekene.
Innkjøpsstøtte kan ikke kombineres med produksjonsstøtte.
d) Tidsskriftet skal sende hver nye utgave til folkebibliotekene på utgivelsesdato, i tillegg til
representanter for Norsk kulturråd som oppgis i vedtaksbrevet. Adresselister utarbeides av Norsk
Bibliotekforening Tidsskriftformidlingen (NBFT), som registrerer hvilke hovedbibliotek
(folkebibliotek) som ønsker å benytte seg av tilbudet om gratis mottak av de aktuelle tidsskriftene.
e) Når tidsskriftet har fått beskjed om at det er kommet inn under innkjøpsordningen, skal
informasjon om tidsskriftet sendes elektronisk til NBFT. Informasjonen skal inneholde en
kortfattet presentasjon av tidsskriftet til bruk for bibliotekene. Detaljer om dette blir oppgitt i
vedtaksbrevet.
f) Tilskudd gjelder for én årgang. 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.g) Regnskap for
støtteåret skal leveres til Norsk kulturråd senest 1. juli året etter.
h) 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.
§5
Særskilt om tidsskrift som faller ut av ordningen
For tidsskrift som faller ut av ordningen, tilbyr Kulturrådet i samarbeid med NBFT en egen
markedsføringsstøtte i tilknytning til siste utgave i innkjøpsåret. Denne støtten innebærer et beløp
til markedsføring overfor bibliotekene og et samarbeid med NBFT om formidling av informasjon
om tidsskriftet som faller ut av ordningen.
§6
Om mislighold av vilkår for tilskudd
Dersom vilkårene for tilskudd ikke overholdes, må hele eller deler av summen tilbakebetales.
§7
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).

Adm. justering 20.04.2015: endret krav til vedlegg i § 4 b).
Adm. justering 18.04.2018: endret frist i § 4 b), presisert minimumsbeløp i § 4 c), oppdaterte
utbetalingsrutiner i § 4 f), fjernet henvisning til nynorskstøtten i § 4 h), fjernet henvisning til
vedtaksbrev i § 5.

