
Fra: Truls Sanaker <tsanaker@norwayfestivals.com> 
Sendt: 12. mai 2021 12:33 
Til: Postmottak KUD 
Emne: Re: 21/2201 Høring - utkast til forskrift om midlertidig tilskudd 

til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19 
 
Hei  
Med kort tid på tilbakemeldingen så har Norske festivaler noe begrenset mulighet til å gå i dybden 
men har følgende kommentarer: 
 
Paragraf 4. Varighet.  Det er vel greit at denne forskriften vil kunne prolongeres dersom tidsrommet 
utvides. Men det er viktig å poengtere at ordningen MÅ forlenges!  Ettervirkningene kan vare inn i 
2022. 
«Det er besluttet at stimuleringsordningen skal gjelde fra 1. juli frem til 1. september. Regjeringen har 
foreslått i Prop. 195 S (2020-2021) å forlenge ordningen ut oktober dersom smittevernrestriksjonene 
tilsier det.» 
  
I paragraf 11 står det 45000 som maks beløp pr artist. 
I paragraf 9 står det: Det gis ikke «tilskudd til arrangør til dekning av lønn og honorar utover 50 000 
kroner per enkelt artist eller utøver per enkeltarrangement» 
  
Hva gjelder? 
  
  
Det nye punkt 11 d må kunne vurderes skjønnsmessig. Krav om forutsigbarhet og tilstrekkelig med 
tid for å gjennomføre tiltak som kan øke egeninntjening, kan gjøre dette krevende.  Vi ser fortsatt at 
smittevernsituasjonen er uforutsigbar. Tiltak for å oppskalere kan ikke gå på bekostning av sikkerhet. 
Vi vet også svært lite hvor raskt publikum vil «strømme tilbake» til kulturarrangementer når 
samfunnet gradvis våkner igjen. Utgiftsreduksjoner kan innebære reforhandling av avtaler, noen av 
disse vil da kunne ramme artister og tjenesteleverandører…. 
  
  
Noen generelle innspill: 
  
Det må komme klart fram hva som gjelder «kompensasjonsordningen» og hva som gjelder 
«stimuleringsordningen» og hvordan disse ordningene evt ses i sammenheng. 
  
Legger denne ordningen noen føringer eller forutsetninger knyttet til kommunenes, 
fylkeskommunenes og de statlige tilskudd som bevilges til kulturfestivaler fra bla Kulturrådet og NFI? 
  
Norske festivaler viser også til tilbakemelding som er gitt tidligere vedr forskrift. 
Mvh  
Truls Sanaker 
Norske festivaler 
tsanaker@norwayfestivals.com 
Mobil: +47 932 63 754 
http://www.norwayfestivals.com 
http://www.facebook.com/norskefestivaler 
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12. mai 2021 kl. 09:07 skrev Postmottak KUD <postmottak@kud.dep.no>: 
 
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents. 
  
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post 
til postmottak@kud.dep.no / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please send 
e-mail to postmottak@kud.dep.no. 
  
  
Med hilsen/Yours sincerely 
  
Kulturdepartementet/Ministry of Culture 
Postboks 8030 Dep 
N-0030 Oslo 
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90 
E-post/E-mail: postmottak@kud.dep.no 
Nett/Web: www.regjeringen.no/kud 
  
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan 
være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst 
slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email is confidential and may also 
be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of 
Culture, Norway, immediately. 
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