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Troms og Finnmark fylkeskommune har følgende merknader til Forskrift om midlertidig tilskudd til 
kulturarrangementer som følge av covid-19  
 
Koronapandemien har rammet kulturlivet hardt, og satt en mangfoldig kulturbransje med et stort 
nettverk av underleverandører mer eller mindre ute av spill. Mange har mistet sin mistet sin skapende 
arena, mange har også mistet sin inntekt og sitt livsgrunnlag.  

 
Ytterligere bevilgninger i forslag til Statsbudsjettet 2021 er positive signaler, og det det er positivt at 
den nye stimuleringsordningen ser fremover, og har hovedfokus på aktivitet og produksjon. Troms og 
Finnmark fylkeskommune leser at intensjonen med ordningen er å treffe kulturlivet bredt, men kan 
ikke se hvordan den skal etterleve denne intensjonen i utformingen av forskriften.   

 
Det er også med bekymring vi ser at dagens kompensasjonsordning fases ut, uten at det foreligger 
ytterligere svar eller signaler på de vesentlige spørsmålene vedrørende langsiktighet og ivaretagelsen 
av feltets kompleksitet. Det er behov for at dagens kompensasjonsordning må videreføres så lenge 
smittevernsbegrensningene eksisterer.  Det er per i dag heller ikke klart utforming og innretning  på 
ytterligere tiltak/ krisepakker til det frivillige kulturlivet. 

 
Kunst og kultur er en av de viktigste bærebjelkene i vår sivilisasjon. Her finner vi hele fundamentet for 
vårt demokrati, verdisyn og vår ytringsfrihet. Kunst og kultur har en viktig samfunnsoppgave i å være 
budbringer og arena for disse tre grunnprinsippene. Kunst og kultur skal skape engasjement og glede, 
gi kunnskap og dannelse, utfordre og provosere. Dette er helt sentralt for at vi som samfunn kan 
bevege oss fremover, skape utvikling, ikke stagnere, ikke gå tilbake.  

 
Vi vet nå at pandemien vil prege samfunnet langt inn i 2021, kanskje også 2022. Vi kan ikke se i den 
nye forskriften at bredden og kompleksiteten av felteter ivaretat Det kan tyde på i forskriftens formål 
at ansvaret for hele feltets verdi- og æringskjede på arrangørene. Det er uklart i forskriften hvor langt 
ansvaret for nettverket av leverandører inn til et arrangement, alt fra innholdsproduksjon til teknisk og 
logistisk produksjon, en enkeltarrangør skal holdes ansvarlig for som eneste potensiell søker til den 
nye stimuleringsordningen. Konsekvensen ser slik forskriften foreligger i dag, å være at 
enkeltarrangørene bindes av kontrakter med øvrige produksjonsledd, og må ta risiko dersom søknad 
ikke innvilges.  

 
Forskriften kan også tolkes / lese som en kunstneriske skapende enhet i praksis vil være avhengig av 
en arrangør for å skape ny kunst. Vi ser at det i forslag til Statsbudsjett 2021 ligger en økning 
i bevilgningene til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer mv. med 200 millioner kroner, for å 
stimulere til aktivitet. Dette er midler som ikke når ut til det store skapende feltet utenfor 
institusjonene, frie scenekunsten, musikere, dansere, koreografer og så videre, som opererer som 
frilans og i frie grupper.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune kan ikke se at Forskrift om midlertidig tilskudd til 
kulturarrangementer som følge av covid-19 innfri noen av de fundamentale kriterier for å sikre at vi i 
det hele tatt har et kulturliv å se frem til etter krisen:  



  
1. Ordningen må rigges med en fleksibilitet som favner et mangfoldig felt av alle typer 
organisasjonsformer og uforutsigbare økonomier.  
2. Ordningen må rigges for langsiktighet for å ivareta lange produksjonssykluser fra idé til 
gjennomføring ute i et begrenset publikum.  
3. Ordningen må ta inn over seg og favne feltets kompleksitet og oppbygging av 
mange næringskjeder, slik at den umiddelbart bremser / stopper den kompetanseflukten vi ser 
konturene av allerede.  
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