Hjelpepakker under Kulturdepartementet
Kompensasjonspakke og publikumsbegrensning
En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt etter
pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Som følge av dette
ble det fra 5. mars opprettet to midlertidige, søknadsbaserte ordninger for kompensasjon av
tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning, utsettelse eller stengning av
arrangementer, en for kultursektoren og en for frivilligheten og idretten.
Stortinget har vedtatt å utvide og forlenge ordningene frem til 31. august. Det er samlet sett
satt av vel 3,1 milliarder kroner, hvorav nær 1,9 milliarder kroner til ordningen for frivilligheten
og idretten og vel 1,2 milliarder kroner til ordningen for kultursektoren. I tillegg er det etablert
flere andre ordninger som skal avhjelpe situasjonen på kultur- og medieområdet.
Oversikten nedenfor viser hva regjeringen samlet har foreslått i krisestøtte til kultur, idrett,
frivillighet og medier over Kulturdepartementets budsjett.
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Kompensasjonsordning - frivillighets og idrettsarr.

700 000

320 000

850 000

1 870 000

Kompensasjonsordning - kulturarrangementer

300 000

300 000

650 000

1 250 000

Mediestøtte - kompensasjon

300 000

Økt tilskudd – museer

300 000
120 000

120 000

Økt tilskudd - musikk- og scenekunstinstitusjoner

80 000

80 000

Kunsnerstipender

70 000

70 000

Fond for utøvende kunstnere - krisefond

30 000

30 000

Skværriggerne - vedlikehold

50 000

50 000

1 850 000

3 770 000

1 000 000

920 000

Totalt er det over kulturbudsjettet bevilget nær 3,8 mrd. kroner som krisestøtte til kultur,
idrett, frivillighet og medier, jf. oversikten.
Kor, korps, breddeidrett og frivillighet:
Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten betyr at kor, korps, breddeidrett og
annen frivillighet kan få dekket 70 prosent av tapte inntekter som de genererte fra lignende
arrangementer i fjor. Ordningen utvides slik at den også dekker inntektstap fra bl.a.
loppemarkeder, basarer, parkeringsavgifter, kiosksalg mv. Frivillige virksomheter som for
eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg kan få kompensert tapte billettinntekter
som følge av at deres tilbud har vært stengt. Frivillige virksomheter kan også få kompensert
tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de
disponerer
Eliteserien, toppserien og OBOS-ligaen:
Kompensasjonsordningen for idretten gjør at fotballklubbene som nå skal avholde kamper
uten publikum, vil få kompensert netto billettinntekter som faller bort på grunn av
publikumsbegrensninger. Staten dekker altså billettinntektsbortfallet. I tillegg kan

fotballklubbene få kompensert for overskuddet de skulle hatt på kampdagen fra for eksempel
kiosksalg, parkering osv. Kompensasjonsgraden er også her 70 prosent.

Konserter og festivaler:
Sommeren er høysesong for festivaler, spel og andre kulturarrangementer. Derfor
videreføres og økes bevilgningen til kompensasjonsordningen for kulturlivet. Arrangørene vil
kunne få dekket tapet av budsjetterte billettinntekter eller deltageravgifter ved at
arrangementene helt eller delvis må avlyses.
Litteraturhus, konserthus, teknikk, artister og andre underleverandører:
Kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren er utvidet til også å gjelde aktører
innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et
kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører. Regjeringen
endrer forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne
ivareta disse.
Enkelte aktører som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt,
opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse
aktørene har ikke til nå vært omfattet av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og
heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av
virusutbruddet. Regjeringen har endret forskriften for kompensasjonsordningen for
arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.
Tiltak for skapende og utøvende kunstnere:
Avlysning, utsettelse eller stengning av kulturarrangementer har skapt en vanskelig situasjon
for mange kunstnere. Regjeringen vil bidra til å opprettholde aktivitet og motvirke
langtidsledighet blant kunstnerne. Derfor er det bevilget 100 millioner kroner til tiltak som er
innrettet mot utøvende og skapende kunstnere. 70 millioner kroner av dette skal gå til nye,
midlertidige kunstnerstipender. I tillegg er det bevilget 30 millioner kroner til et krisefond for
utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag etter virusutbruddet. Dette vil hjelpe mange
dansere, musikere, billedkunstnere og andre skapende og utøvende kunstnere, slik at de får
mulighet til å arbeide med å skape og produsere kunst under koronakrisen.

Bevilgninger som er vedtatt i forbindelse med RNB 2020
Mediepakke:
Flere medier har opplevd omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet, og det opprettes
derfor en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier i RNB. Rammen for
ordningen er satt til 300 millioner kroner. For å kvalifisere til kompensasjon må mediet ha hatt
et omsetningsfall på minst 15 pst. i perioden 15. mars til og med 30. juni. Mediene som
kvalifiserer til kompensasjon kan få kompensert opptil 60 pst. av omsetningsfallet i perioden,
oppad begrenset til 15 mill. kroner per foretak. Ordningen vil være søknadsbasert og
forvaltes av Medietilsynet.
Filmpakke:

I tillegg er det innarbeidet en filmpakke som gjør det mulig å utlyse ytterligere 85 mill. kroner
fra filmfondet i 2020.
Andre støtteordninger for kulturlivet:
Støtteordningene ovenfor omfatter kun de tiltak som er foreslått over Kulturdepartementets
budsjett. Ut over dette kan kulturfeltet, i likhet med alle andre næringer, få hjelp gjennom
kompensasjonsordningen til næringsliv og skattebetalende bedrifter
(kontantstøtteordningen), permitteringsordninger, frilansordningen og de andre store
generelle ordningene. Kontantstøtteordningen administreres av Finansdepartementet, som
for kultur- og idrettssektoren betyr at alle skattebetalende foretak kan få dekket sine
uunngåelige utgifter gjennom den ordningen. Betaling for livsopphold for selvstendig
næringsrivende og frilansere administreres og håndteres av NAV og Arbeid- og
sosialdepartementet.
Fra tidligere har også kulturministeren på vegne av regjeringen kommunisert at alle frivillige
organisasjoner og kulturinstitusjoner får beholde det tilskuddet de har fått, selv om aktiviteten
for en periode må trappes ned eller uteblir. Det samme gjelder for tildelte midler fra
Kulturrådet. Slik sett er den totale dekningen på kultur, frivillighet og idrettsfeltet i sum
betraktelig høyere enn 3,8 mrd. kroner.

