
 

 

Vedlegg - Beregning av kompensasjon  etter utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, 

stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av covid-19-utbruddet  

 

Regneeksempel A: Arrangører 

 

 

Eksempel med arrangør     Henvisning til paragraf 

Uunngåelige økonomiske forpliktelser  kr 5 000 000 § 7, 1. ledd 

Multipliseringsfaktor   95 % § 6, 1. ledd 

Beregnet kompensasjon før fratrekk jf. § 6 = kr 4 750 000   

Inntekter fra arrangement - kr 200 000 § 6, 3. ledd 

Uunngåelige økonomiske forpliktelser som har blitt 
kompensert fra andre offentlige covid-19-ordninger  

- kr                      -    § 6, 4. ledd 

Beregnet kompensasjon etter fratrekk jf. § 6 = kr 4 550 000   

Sjekk for øvre grense for kompensasjon  Over grensen § 9, 1. ledd 

Avkortning - kr 1 050 000 § 9, 1. ledd 

Beregnet kompensasjon etter avkortning jf. § 9, 1. ledd = kr 3 500 000   

Driftsresultat etter kompensasjon   kr     - 1 500 000  § 9, 3. ledd 

Avkortning ved positivt driftsresultat etter beregnet 
kompensasjon -  kr                     -    

§ 9, 3. ledd 

Beregnet kompensasjon etter avkortning jf. § 9, 3. ledd  =  kr       3 500 000    

 

Eksemplet viser at beregnet kompensasjon før fratrekk jf. § 6 på kr. 4 750 000, regnes ut ved 

at søkerens uunngåelige økonomiske forpliktelser multipliseres med 95 prosent. Deretter 

trekkes de faktiske inntektene fra arrangementet eller arrangementene og de uunngåelige 

økonomiske forpliktelsene som har blitt kompensert fra andre offentlige covid-19-ordninger fra 

kompensasjonsbeløpet på kr. 4 750 000, slik at beregnet kompensasjon etter fratrekk jf. § 6 

blir kr. 4 550 000. Deretter sjekkes det beregnede kompensasjonsbeløpet etter fratrekk opp 

mot maksimalt kompensasjonsbeløp per kompensasjonsperiode på kr. 3 500 000, jf. § 9, 1. 

ledd. I dette eksemplet, hvor beløpet på kr. 4 550 000 er høyere enn grensen for maksimalt 

kompensasjonsbeløp, avkortes kompensasjonen ved at det overskytende beløpet på kr. 1 050 

000 trekkes fra, og søker gjenstår med kr. 3 500 000 i kompensasjon etter avkortning jf. § 9, 

1. ledd. Til slutt sjekkes søkerens driftsresultat etter beregnet kompensasjon, jf. § 9, 3. ledd1. 

Søker får negativt driftsresultat etter kompensasjon og dermed avkortes ikke det beregnede 

kompensasjonsbeløpet jf. §9, 3. ledd, slik at beregnet kompensasjon forblir 3 500 000.  

 

Eksemplet forutsetter at søker oppfyller ordningens vilkår i §§ 4 og 5. Eksemplet reflekterer 

ikke bestemmelsene om  

- Minimumsbeløp for tildeling av kompensasjon i § 6, 2,  

- Krav til realistisk planlegging, jf. § 8, 

- Øvre kompensasjonsgrense for foretak som inngår i samme konsern i § 9, 2. ledd 

 

 

 
1 I dette eksemplet forutsettes det at søker har oppgitt at selskapets driftsresultat (EBITDA) i 
kompensasjonsperioden før ev. kompensasjon er på minus 5 000 000 kr. 



 

 

Regneeksempel B: Underleverandører 

 

Eksempel med underleverandør     Henvisning til paragraf 

Faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes 
kompensasjon for   kr         1 000 000  §14, 1. ledd 

Gjennomsnittet av faktiske inntekter for tilsvarende 
eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 
2017-2019, eller kontraktsfestede inntekter i 
kompensasjonsperioden   kr         6 000 000  

§14, 1. ledd eller  
§14, 2. ledd 

Tapte inntekter   kr         5 000 000    

Merutgifter   kr            100 000  
§ 13, 1. ledd og  

§ 14, 4. ledd 

Multipliseringsfaktor  50 % §13, 1. ledd 

Beregnet kompensasjon før fratrekk    kr         2 550 000    

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt 
kompensert av andre offentlige covid-19-ordninger -  kr                        -    §13, 3. ledd 

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket 
eller kan dekkes av underleverandørens 
forsikringsordning eller avtale mv.  -  kr            500 000  §13, 4. ledd 

Beregnet kompensasjon etter fratrekk =  kr         2 050 000    

Sjekk for øvre grense for kompensasjon   Under grensen  § 15, 1. ledd 

Avkortning som følge av kompensasjonstak -  kr                        -    § 15, 1. ledd 

Beregnet kompensasjon etter avkortning =  kr         2 050 000    

Driftsresultat etter kompensasjon   kr            550 000  § 15, 4. ledd 

Avkortning ved positivt driftsresultat etter beregnet 
kompensasjon -  kr            550 000  § 15, 4. ledd 

Beregnet kompensasjon jf. § 17 =  kr         1 500 000   

 

 

Eksemplet viser at beregnet kompensasjon før fratrekk regnes ut ved at søkerens tapte 

inntekter ( kr. 5 000 000)  og merutgifter (kr. 100 000) legges sammen og multipliseres med 

0,5. Søkerens tapte inntekter består av differansen mellom søkerens faktiske inntekter fra 

kulturarrangementet det søkes kompensasjon for jf. §14, 1. ledd og gjennomsnittlige inntekter 

for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017-2019 jf. § 14, 1. ledd 

eller kontraktsfestede inntekter i kompensasjonsperioden jf. § 14, 2. ledd. I dette eksemplet 

blir beregnet kompensasjon før fratrekk kr. 2 550 000. I neste steg gjennomføres fratrekk, først  

for tapte inntekter og merutgifter som har blitt kompensert av andre offentlige covid-19-

ordninger jf. §13, 3. ledd. Deretter gjennomføres fratrekk for tapte inntekter og merutgifter som 

har blitt dekket eller kan dekkes av underleverandørens forsikringsordning eller avtale mv. jf. 

§13, 4. ledd. Det beregnede kompensasjonsbeløpet etter disse fratrekkene utgjør i dette 

eksemplet kr. 2 050 000. Deretter sjekkes det beregnede kompensasjonsbeløpet etter fratrekk 

opp mot det maksimale kompensasjonsbeløpet per kompensasjonsperiode på kr. 3 500 000. 

Beløpet på kr. 2 050 000 er lavere enn grensen for maksimalt kompensasjonsbeløp og dermed 

blir det ingen avkortning jf. § 15, 1. ledd i dette eksemplet. Til slutt sjekkes søkerens 

driftsresultat etter beregnet kompensasjon, jf. § 15, 4. ledd2. Dersom kompensasjonsbeløpet 

 
2 I dette eksemplet forutsettes det at søker oppgitt at selskapets driftsresultat (EBITDA) i 
kompensasjonsperioden før ev. kompensasjon er på minus 1 500 000 kr. 



 

 

ikke avkortes jf. § 15, 4. ledd, ville kompensasjonsbeløpet gitt et positivt driftsresultat på kr. 

550 000. I henhold til § 15, 4. ledd avkortes det beregnede kompensasjonsbeløpet med kr. 

550 000, slik at kompensasjonen blir på kr. 1 500 000.  

 

Eksemplet forutsetter at søker oppfyller ordningens vilkår i §§ 11 og 12.  Eksempelet reflekterer 

ikke  

- bestemmelsen om minimumsbeløp for tildeling av kompensasjon i § 13, 2. ledd,  

- bestemmelsen om øvre kompensasjonsgrense for foretak som inngår i samme konsern 

i § 15, 2. ledd, 

- bestemmelsen om maksimal kompensasjon for selvstendig næringsdrivende 

underleverandører i § 15, 3. ledd. 

 


