
Kultur- og kirkedepartementet 

 

FORSLAG TIL PRESISERING AV KRITERIER FOR KNUTEPUNKTOPPDRAG  

 
Virksomheter som har status som knutepunktinstitusjoner skal ha en klar regional og 
lokal forankring og samtidig kunne påta seg et nasjonalt kulturansvar innenfor sin 
sjanger.  
 

A. Mål- og resultatkriterier 

 
Knutepunktinstitusjonene vil bli vurdert i henhold til de generelle målene for 
kulturområdet om:  
  

1. Kunstnerisk aktivitet og publikumsutvikling 

2. Utvikling av kunstnerisk kvalitet og egenart 

3. Ressursutnyttelse. 

 
I tillegg vil det for knutepunktinstitusjoner settes krav om å være: 
 

• kunstnerisk ledende innenfor sin sjanger  

• kompetansesenter for regionalt kulturliv samt små/mindre etablerte festivaler 
innen egen sjanger  
 
og å ha: 

• regional og lokal tilknytning gjennom finansiering og annen medvirkning  

• internasjonalt rettet virksomhet og synlighet ut fra festivalens egenart 

• publikumsrettede tiltak gjennom året, eventuelt i samarbeid med andre aktører.    

 
Oppdraget skal være langsiktig, men basert på evaluering hvert femte år. God 
geografisk spredning av knutepunktoppdragene tillegges noe vekt.     
 

B. Vurdering av gjennomføringen av knutepunktoppdrag  

 
Eksisterende knutepunktinstitusjoner skal gis rimelig tid til å omstille seg. Første 
evaluering bør derfor først gjennomføres et par år etter at reviderte krav er fastsatt.  
 
Den konkrete vurderingen av knutepunktoppdrag tenkes gjennomført i tre ledd: 



 
1. Et første ledd der vurderingskriteriene er gjeldende mål- og resultatkriterier for 

knutepunktvirksomhetene og oppnådde resultater - for eksempel de siste tre 
årene ihht. målene 1. Kunstnerisk aktivitet og publikumsutvikling og 3. 
Ressursutnyttelse, jf. pkt. A over.  

2. Som et neste ledd i en slik kartlegging kan det legges inn en vurdering av 
om/hvordan den enkelte institusjon ivaretar noen av de funksjonene som ligger i 
knutepunktoppdraget i form av kompetansesenter, internasjonal profil, helårig 
drift mv., jf. pkt. A ovenfor.   

 
3. Et tredje ledd kan være en analyse av oppnådde resultater ihht. mål 3) 

Kunstnerisk kvalitet og egenart, herunder programmets bredde og kvalitet, evne 
til nyskapning, profil og særegenhet, jf. pkt. A over. I tillegg kan det være av 
interesse å få en vurdering av institusjonenes omdømme i media. Dette kan 
foretas ved en gjennomgang og analyse av institusjonenes programmer (de siste 
tre årene) og på bakgrunn av anmeldelser og annen omtale i media.   

 
Del 1 og 2 gjennomføres på bakgrunn av institusjonenes årlige rapportering med tillegg 
av utfyllende opplysninger fra institusjonene. Kunstfaglig kompetanse er nødvendig for 
deler av vurderingen. 

C. Prosess  

Gjennomgangen skal foretas i åpenhet overfor de institusjonene som omfattes av 
opplegget. Den enkelte institusjon må bidra med opplysninger til gjennomgangen og 
må bli invitert til en dialog sammen med de regionale bidragsyterne om resultatene og 
departementets forslag til oppfølging.   
 
Departementet vil ved starten av en gjennomgang gi klare signaler om mulige 
konsekvenser av gjennomgangen med hensyn til budsjettmessig status og 
finansieringsordning. Det vil imidlertid være klart urimelig på kort sikt å endre status 
og finansiering for festivaler/festspill som har god måloppnåelse med hensyn til de 
etablerte mål- og resultatkravene, men ikke oppfyller de nye kravene i 
knutepunktbegrepet ved første gangs evaluering.  Som nevnt ovenfor bør derfor første 
evaluering gjennomføres et par år etter at de nye kravene er besluttet. 
 
Institusjoner som har mangelfull måloppnåelse og/eller ikke har utviklet 
knutepunktfunksjoner bør få mulighet til omstilling innenfor en tilmålt tid på 2 år. 
Mangelfull omstilling bør medføre en forutsigbar nedtrapping av det statlige tilskuddet, 
f. eks. over to år. Festivalen vil etter dette kunne søke festivalstøtte.  
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