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Presisering av oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om gjenoppbygging 
av kulturlivet etter koronapandemien 

 
Kulturdepartementet viser til oppdragsbrev sendt 1. februar 2021 og påfølgende dialog med 
Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt.  
 
Kulturdepartementet har gitt Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å kartlegge og 
analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge 
kultursektoren.  
 
Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt ble i opprinnelig oppdragsbrev bedt om å lage en plan 
for oppfølging av oppdraget. Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt har, i dialog med 
Kulturdepartementet, presisert tilnærmingen til oppdraget i vedlagte dokument.  
 
Som følge av andre igangsatte arbeid i regjeringen, og i dialog med Norsk kulturråd og Norsk 
filminstitutt, er oppdraget justert til å omhandle tiltak og virkemidler for gjenoppbygging av 
kultursektoren etter pandemien. Kulturdepartementet har allerede etablert og varslet 
videreføring av stimulerings- og kompensasjonsordninger for å avhjelpe kultursektoren på 
kort sikt.  
 
Departementet har også mottatt innspill og råd fra en arbeidsgruppe som har gitt 
arrangørfaglige innspill og forslag til løsninger de mener gjør det mulig å åpne for et større 
publikum på utendørs arrangementer enn hittil tillatt under pandemien. Departementet følger 
opp arbeidet i dialog med helsemyndighetene.  
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Side 2 
 

Tidsplan og ansvar 
Oppdraget skal besvares med en delleveranse før sommeren og en sluttleveranse planlagt i 
desember 2021. Tidsplanen kan revideres ved behov og hvis smittevernsituasjonen tilsier 
det.  
 
Norsk kulturråd vil ha hovedansvaret for å sikre fremdrift og levering innenfor de gitte 
fristene, i samråd med Norsk filminstitutt.   
 
Ressurser 
Kulturdepartementet bevilger 4 mill. kroner til nødvendig kunnskapsinnhenting for å løse 
oppdraget. Pengene overføres Norsk kulturråd. 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Karlsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siriann Bekeng 
seniorrådgiver 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 
Norsk filminstitutt Postboks 482 

Sentrum 
0105 OSLO 

Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep 0031 OSLO 
 


