Tilskuddsordningen for bestillingsverk- og produksjonsstøtte
Om ordningen
Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye
verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg
som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner
som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene /
skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har
plan for videre formidling til publikum.
§ 1 – Formål for ordningen
Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at komponister og musikere kan
komponere og skape nye verk og produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid. Formålet er å
gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for et stort publikum. Skapere kan være komponister eller
utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsertarenaer eller andre
formidlingsplattformer.
Med produksjon menes for eksempel:
•
•

Komposisjon i samarbeid mellom utøvere og komponister, i samarbeid med kunstnere fra andre kunstfelt
eller i samarbeid mellom utøvere.
Scenisk konsertproduksjon som tverrkunstneriske verk eller musikkforestillinger.

§ 2 – Hva kan få støtte?
Honorar og kunstneriske kostnader til:
•
•
•
•
•
•

Komponering av ny musikk innen alle sjangre
Utøverbasert komposisjon
Skaping/produksjon av scenisk musikkproduksjon, tverrkunstnerisk produksjon og
musikkforestillinger.
Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere,
komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
Medvirkning av kunstnere fra andre kunstfelt, som med visuelle eller andre sceniske elementer
bidrar til verket
Kunstnerisk kurator, produsent eller annen kunstnerisk medproduksjon.

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og gjøre rede for omfanget av det skapende arbeidet og
metodene som skal brukes. Søknader som mangler dette kan bli avvist eller avslått. Satsene til Norsk
Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.
Søknaden skal gi en plan for videre konsertformidling og andre muligheter og planer for gjenbruk.
§ 3 – Hva kan ikke få støtte?
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk
Kulturråd § 1.
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Det kan ikke søkes tilskudd til:
•
•
•

Innspilling og plateproduksjon
Bestillerens kostnader: utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys,
billett, vakt, mm), plateinnspilling og utgivelse, administrasjon, markedsføring, publikumsarbeid
Utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader
til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta støtte innen samme budsjettår med mindre det
foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt
budsjettår starter 1. desember).
§ 4 – Hvem kan søke?
Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke:
1. Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner,
framføringsinstitusjoner og andre som vil presentere musikken på konsertarenaer og
formidlingsplattformer for et allment publikum, kan søke tilskudd til å bestille verk og
musikkproduksjoner. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan
også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke.
2. Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner
og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer. Det forutsettes at
søkeren har intensjonsavtale eller kontrakt med framføringsinstitusjon, utøvere, arrangører, festivaler
eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og
videreformidles.

§ 5 – Hva blir vektlagt i vurderingen?
I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og
kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk
vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader er
gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.
For kunstnerisk produksjon legges det særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet, plan og
potensial for tilgjengeliggjøring gjennom konsertformidling, distribusjon, innspilling og publisering, og
muligheter for gjenbruk. En vil også vurdere bestillerens evne til å formidle og distribuere
produksjonen/verket.
Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge
og ofte krevende prioriteringer. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få
avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.
Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått
tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.
§ 6 – Hvem vurderer?
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Søknadene behandles av Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak som
oppnevnes av Norsk kulturråd.
§ 7 – Om tilskudd og beløp
Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller,
som søknader om tilskudd til bestillingsverk.
Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan
disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor
ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.
§ 8 – Krav til søknaden
Obligatoriske vedlegg
•

•
•
•
•

Lydopptak av tidligere verk av komponist/utøvere er obligatorisk vedlegg i alle søknader. Det bør
legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler. Lydfiler skal være i mp3-format og
navngis slik: komponist_verktittel_årstall.mp3
CV for komponist/utøvere
CV for andre sentrale, kunstneriske roller der det er relevant (eksempelvis videokunstnere,
scenograf, tekstforfatter som bidrar til verket)
I de tilfellene der utøvere/komponister søker selv, må det legges ved intensjonsavtale/kontrakt
med et produksjonsmiljø (utøvere eller andre som kan garantere for at verket skal fremføres).
For søknader om produksjon: spesifisert budsjett

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk
kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som mangler obligatoriske
vedlegg eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.
Del 2 – vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling – bestillingsverk og produksjonsstøtte
§ 9 - Utbetaling
Utbetaling for bestillingsverk- og musikkproduksjonssaker skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet
utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Norsk kulturråd har
godkjent rapport og regnskap, se § 12.
§ 10 - Bortfall av tilskudd – akseptfrist
Tilskuddet faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell
utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.
§ 11 – Rapport og regnskap
Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og
regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i
søknaden.
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Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til
prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet:
•
•
•
•

Beskrivelse av det skapende arbeidet som ble gjennomført
Beskrivelse av samarbeid mellom skapende kunstnere og utøvere
Bekreftelse på fremføring samt en beskrivelse av omfanget av formidlingen så langt og eventuelle videre
planer for formidling
Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med
innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag
må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til
grunn for tilskuddet skal kommenteres.
Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.
§ 12 - Revisjon
Tilskudd over 200.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også
dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over 200.000.
Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal
levere rapport fra kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.
Norsk kulturråd kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.
§ 13 - Endringer i prosjektet
Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av
Kulturrådet.
§ 14 – Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen
fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som
er holdt tilbake vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.
Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturråd.
Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på
bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk
kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.
§ 15 – Evaluering
Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i
forbindelse med evaluering av prosjektet.
§ 16 – Andre betingelser
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds
nettsider.
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Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av
ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som
gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.
Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende
avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport
og regnskap.
Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to
representanter fra Norsk kulturråd.
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