Søknad om produksjonstilskudd –
veiledning for revisorer
Oppdatert: 22.01.21
Klikk her for å se veiledningsvideo
Som revisor for medieaktør som søker produksjonstilskudd ber vi om at du
går gjennom søknaden og attesterer for at opplysninger er korrekte i
henhold til forskrift om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og
aktualitetsmedier § 7, andre ledd.
Forskriftens ordlyd er:
«Søknaden om produksjonstilskudd skal attesteres av revisor.
Revisor skal attestere for at alle opplysninger hentet fra søkerens
regnskaper og opplysninger om utbetalt utbytte eller konsernbidrag
er korrekte. Revisor skal også attestere for at opplysninger om
tilleggsvirksomhet, statlig driftsstøtte fra andre kilder og offentlige
eierandeler i medieselskapet er korrekte. For søkere eid av
konserner skal revisor også attestere for at det er oppgitt korrekt
administrasjons- og serviceavgift til dekning av konsernets
felleskostnader.»

Autentisering og pålogging
Første gang du logger på
For å ta i bruk «Min side» må du aktivere brukeren din. Første gang du
logger på gjør du følgende:
1: Du får en e-post med invitasjon til «Min side» for Medietilsynet
2. Klikk på linken i e-posten for å bekrefte brukeren din. For ettertid vil det
være følgende adresse til «Min side»: https://medietilsynet.force.com Det er
lurt å lagre denne som bokmerke eller Favoritt i nettleseren din.
Passord oppretter du første gang du skal logge inn. Når passord er
opprettet, vil du få beskjed om å skrive inn en sikkerhetskode. Denne vil bli
sendt på den e-postadressen du er registrert med hos Medietilsynet.
OBS! hvis du ikke mottar e-posten med koden så kan det være lurt å sjekke
spam-filteret dit.
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For fremtidige pålogginger til «Min side»
1. Gå til https://medietilsynet.force.com
2. Skriv inn e-post adressen din (brukernavn) og passordet du selv har
laget
3. Du får tilsendt en sikkerhetskode på e-post. Skriv inn den 6-siffrede
koden. Trykk «Neste»
4. Du er nå innlogget på aktørens «Min side»
Du vil få tilsendt ny sikkerhetskode hver gang du skal logge deg på «Min
side».

Revidere søknad
Klikk på «Støtte- og tilskuddsordninger»
Deretter «Mine søknader». Aktuell søknad vil ligge tilgjengelig. Trykk på
saksnummer for å åpne saken.
Hvis revisor mener søker har oppgitt feil opplysninger, skal søknaden
returneres til søker med kommentarer om hva som er feil. Dette gjøres
direkte i søknadsskjema under feltet «Opplysninger om revisor».
Hjelpetekster finnes ved hver boks. Disse blir synlige ved å holde
musepekeren over «i»-en ved hvert spørsmål.
Godkjenne eller Ikke godkjenne
I feltet «Opplysninger om revisor» setter du status til «godkjent» eller «ikke
godkjent» i boksen Revisors vurdering. Er søknaden godkjent sendes den
videre til saksbehandling hos Medietilsynet. Er den ikke godkjent sendes
den tilbake til søker, som må gjøre de nødvendige endringer før du får
saken tilbake på nytt, med samme saksgang.
Du har anledning til å legge ved en fil (f.eks. et brev der det blir redegjort for
hvilke kontrollhandlinger som er gjennomført eller annet). Dette gjør du ved
å bruke feltet oppe til høyre der det står «Filer» og «Legg til filer».
Attestering og innsendelse
Attestering skjer ved å klikke «Godkjent» under Revisors vurdering. Du må klikke
«Lagre» for å sende inn.
Har du spørsmål? Kontakt oss på produksjonstilskudd@medietilsynet.no eller
ring 69 30 12 00.
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