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Søknadsfrist: 1. desember  
 
Formål 
Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale 
folkebibliotekene i Rogaland.  
 
 
Hvem kan søke om tilskudd? 
Folkebibliotek kan søke om støtte. Andre bibliotek kan søke til tiltak i samarbeid med 
folkebibliotek. 
 
Generelle krav 
Tiltak som får økonomisk støtte av fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere 
ledsagerbevisordningen. 
 
Fylkeskommunen henstiller til mottaker av tilskudd om at forholdene i størst mulig 
grad legges til rette for personer med funksjonsnedsettelse. Det forutsettes at 
tjenester som utvikles skal være universelt utformet. 
 
Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at tiltaket er støttet av 
Rogaland fylkeskommune. 
 
 
Former for tilskudd 
Det kan gis tilskudd til følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 
 
a) Utviklingstiltak i gjeldende handlingsprogram for bibliotek i Rogaland.  
 
b) Tiltak utformet med bakgrunn i Rogaland fylkeskommunes overordnede plan for 
bibliotek i Rogaland  
 
c) Frie tiltak for utvikling av lokale tjenester.  
 
 
Det gis ikke tilskudd til følgende: 
a) Ordinær drift og utstyr knyttet til ordinær drift (for eksempel publikums pc’er, 

bokhyller, møbler) 
 
b) Medieinnkjøp 
 
c) Utvikling av kommersielle tjenester for salg/markedsføring.  
 
 
Søknadsprosedyre 
Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med 



finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av tiltaket. Det 
fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av budsjettet. 
 
 
Søknad må sendes i god tid før prosjektet/tiltaket skal gjennomføres. Tiltak som er 
gjennomført før søknadsfristen vil ikke få støtte. 
 
Utbetalingsprosedyre 
Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har 
mottatt regnskap og rapport. Regnskap og rapport skal sendes inn senest tre 
måneder etter gjennomført tiltak. 
 
Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til 
beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes 
opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra 
fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres.  
 
For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger kr. 300 000,-, 
skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap. 
 
Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte 
rapporteringsløsning. 
 
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må 
avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er 
gjennomført som omsøkt. 
 
Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede 
midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom eksempelvis å fremskaffe 
etterspurt og relevant dokumentasjon. 
 
 
Klageadgang 
Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som 
enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra 
melding om vedtak er mottatt.  


