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Høringssvar fra KS på forskrift til midlertidig tilskudd til kulturarrangement i 2021
som følge av kovid-19
KS ser det som positivt at regjeringen forlenger tiltak for kulturlivet. som fortsatt står i en svært krevende
situasjon som følge av restriksjoner på grunn av kovid-19. Vi vil samtidig minne om at landets kulturliv er
satt sammen av både offentlige, private og frivillige aktører med et tett og gjensidig avhengighetsforhold.
Det er derav viktig at kommunesektoren som både drifter, eier og tilrettelegger inkluderes tett i arbeidet
med å utvikle og tilpasse stimulerende og kompenserende tiltak.
KS vil påpeke at generelle råd om å begrense sosial kontakt kan medføre store reduksjoner i antall
publikummere og reduserer den reelle muligheten for å gjennomføre kulturarrangement. I tillegg kan
regjeringens anbefalinger om å utsette eller avlyse kulturarrangement og unngå å blande deltakere fra
ulike kommuner medføre at gjennomføring ikke er mulig selv innenfor smittevernkravene. Dette
forsterker behovet for kompensasjonsmidler til utsatte og avlyste arrangement i tillegg til
stimuleringsmidler for gjennomføring.
KS vil videre peke på 3 konkrete punkter knyttet til forslaget om forskrift:

•

I § 3 står det at «Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av
et tros- eller livssynssamfunn, kan også regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig
registrering i Enhetsregisteret.» KS mener det er positivt at regjeringen har imøtekommet et forslag
fra kommunesektoren om at disse aktørene skal omfattes av ordningen. Kravet om at de må ha
mottatt under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i innebærer likevel at mange av disse
aktørene er ekskludert fra ordningen. Dette er uheldig.

•

I § 7 henvises det til at «Frister og nærmere krav til søknaden vil bli fastsatt av Norsk kulturråd.» Dette
oppleves som uklart, og det er her avgjørende at Kulturrådet ikke legger inn krav som ekskluderer
aktører fra å ha rett på støtte.

•

I sin pressekonferanse 19. januar presiserer statsråden at regjeringen skal stille opp for kultursektoren
så lenge denne krisen varer. KS er glad for denne presiseringen, men minner da igjen om at
kultursektoren innebærer aktører innen både offentlig, privat og frivillig sektor, og at eksempelvis
kinoer og kulturhus har et like stort kompensasjonsbehov som andre aktører. Dette behovet har de
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ikke kun i 2021, det hadde de også i 2020. En rekke av landets kulturhus og kinoer har mottatt krav fra
Kulturrådet om å tilbakebetale tidligere tildelt kompensasjon på grunn av Kulturrådets nye tolkning av
vilkåret for å få støtte, noe som fremstår som særdeles urimelig. Kravet om tilbakebetaling av disse
midlene fra kommunale kulturhus og kinoer som til sammen beløper seg på ca 17, 5 millioner, står i
grell kontrast til store utbetalinger til kommersielle virksomheter og AS. Kulturhusene er en viktig del
av den kulturelle infrastrukturen i hele landet, og tilbakebetalingskravet rammer det lokale kulturlivet
hardt.
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