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Troms og Finnmark Fylkeskommune er positive til at regjeringen nå ønsker å forlenge 
stimuleringsordningen ytterligere en periode, slik det fremkommer av forskriften som nå er på 
høring, med frist 12.05.2021. 
Dette er høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune til forskriften. 
  
Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer regjeringen om å opprettholde alle tiltak og 
ordninger så lenge som det eksisterer smittevernsrestriksjoner. Risiko og økonomisk tap som følge av 
pålagte restriksjoner fra myndighetene, må kompenseres for gjennom hele pandemien.  
  
Det er positivt at kulturministeren og regjeringen ønsker å stimulere til aktivitet gjennom en tøff 
periode for kulturlivet. Troms og Finnmark fylkeskommune vil påpeke at en stor del av kulturlivet 
utelukkes fra ordningen, gjennom at arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret ikke har 
anledning til å søke ordningen.  
  
En stor andel av våre profesjonelle arrangører er knyttet til klubber og festivaler som naturlig ligger i 
Frivillighetsregisteret. Flere av arrangørene er helårsarrangører, mens andre har gjennom pandemien 
funnet alternative tidsintervaller for sine festivalarrangement. De frivillige arrangørene har på linje 
med andre institusjoner og klubber registrert i næringssegmentet, samme utgifter, daglig drift, 
logistikk og manglende inntekter grunnet smittevernrestriksjoner som øvrige. Troms og Finnmark 
fylkeskommune ser ikke at registrering i Frivillighetsregisteret i seg bør utelukke noen fra en ordning 
som kan bidra til å skape aktivitet i HELE feltet. Det er behov for midler som kan øke kunst –og 
kulturproduksjonen generelt, og ordningene som skal stimulere til dette må åpne opp for bredden av 
mangfoldet i arrangør og produksjonsfeltet, også de som er registrert i Frivilligregisteret. 
  
Kulturlivet i Nord-Norge har noen utfordringer som gjør seg tyngre gjeldende enn resten av landet. Med store 
avstander, spredt bosetting og få kommersielle næringspartnere å støtte seg til, er både kulturlivet og 
bransjene rundt det sårbare.  
Store deler av kulturlivet i nord er sterkt avhengig av offentlig støtte. Både stimuleringsordningen og 
kompensasjonsordningen har i dag en ekskluderende grense for de arrangørene som i 2019 mottok 
60% eller mer offentlig tilskudd, de er ikke søkerberettiget til noen av ordningene. Aktører i 
kulturfeltet som i dag har stor inntektssvikt både fra publikum og fra næringsliv som trekker seg ut, 
opplever i realiteten ingen handlingsrom for ny aktivitet med inntil 40% bortfall av inntektssida.  
  
I en situasjon hvor mulighetene begrenses og kostnadene øker på grunn av merkostnader knyttet til 
smittevern og dyrere transport og logistikk, går ikke regnestykket opp. Pandemien har gjort 
kompetanse i hele kulturfeltets næringskjede til et knapphetsgode, og i nord er veien for å hente den 
inn er blitt lengre og dyrere. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer regjeringen til å åpne 
opp grensen på 60% eller mer offentlig støtte i stimulerings- og kompensasjonsordninger, slik at hele 
feltet er bedre rustet til å bidra i felles løft for å få kulturlivet i gang igjen etter pandemien. 
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