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Filminvest AS - Tildeling av fylkeskommunalt 
driftstilskudd 2023 
Vi viser til mottatt søknad om driftstilskudd for 2023.  
  
Trøndelag fylkeskommune har i Økonomiplan for 2023-2026 avsatt midler til 
driftstilskudd til Filminvest AS og bevilget kr. 3 700 000 for 2023.  
 
   
Generelle vilkår for støtte:  
   

• Fylkeskommunen forutsetter at institusjonen gjennomfører sin 
virksomhet i samsvar med planer presentert i søknaden for 2023.  
 

• Trøndelag fylkeskommune har vedtatt kulturstrategien «Balansekunst». 
Vi oppfordrer alle tilskuddsmottakere til å gjøre seg kjent med 
strategien, som er retningsgivende for fylkeskommunens kultursatsing. 
Strategien kan leses her:  
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/balansekunst-er-vedtatt/   
  

• Fylkeskommunen legger vekt på at kulturtilbud må være allment 
tilgjengelig, slik at alle som ønsker det kan delta i, og oppleve et 
mangfoldig kulturliv.  

   
• Det er en forutsetning for tilskuddet at ledsagerbevis aksepteres.   

Kulturprosjekt og institusjoner med publikumsdeltakelse skal legge til 
rette slik at alle kan delta uavhengig av funksjonsnivå.  

  
• Det skal gjøres kjent at Trøndelag fylkeskommune bidrar med 

økonomisk støtte til arrangementet, i regnskap, annonser, på nettsider, 
i program, andre trykte medier osv.  
  
Fylkeskommunens logo kan lastes ned fra vår profilmanual, her: 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/grafisk-profil/  
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Særlige vilkår for institusjoner med driftstilskudd  
• Fylkeskommunen ønsker jevnlige møter med alle institusjoner og tiltak som 

mottar faste driftstilskudd.  
 

 
Utbetaling 
Tilskuddet overføres deres konto 1503.73.02659 halvårsvis. 
 
 
Rapportering for 2022 og søknadsfrist for 2024  
Fylkeskommunen ber om å få tilsendt søknad om driftstilskudd for 2024, samt 
årsrapport og årsregnskap for 2022, innen 1. mai 2023.  
 
NB: søknaden må inneholde organisasjonsnummer og bankkontonummer for 
overføring av tilskudd.  
 
Søknaden skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no 
   
Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg 
forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.   
     
   
   
   
   
Med vennlig hilsen  
 
Inge Sørgård  
Seksjonsleder kunst og kultur 
 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
 
 
   
 
 
Kopimottakere:  
TRONDHEIM KOMMUNE KULTUR OG IDRETT 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
LILLEHAMMER KOMMUNE  
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