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Avgjørelse fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer 25. mai 2021  

  
Sak: 2021/0688 

Klager:  Flire AS 

 

Klagenemndas sammensetning:  

Nemndsleder Tore Lunde, nemndsmedlemmene Kiran Aziz og Morten Thuve 

 

1 Sakens bakgrunn 

(1) Flire AS (heretter «klager») søkte den 6. desember 2020 om kompensasjon som arrangør 

for tap og merutgifter på kroner 114 353 etter forskrift av 4. november 2020 nr. 2250 

om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller 

utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-

19-utbruddet (heretter «forskriften»).  

(2) Kulturrådet fattet vedtak om avslag den 13. januar 2021 med den begrunnelse at 

vilkårene i forskriften § 2-8 ikke var oppfylt. Kulturrådet viste til at vilkåret om 

registrering i Enhetsregisteret før 1. mai 2020 ikke var oppfylt, jf. forskriften § 2 første 

ledd bokstav a.  

(3) Klager påklaget vedtaket den 14. januar 2021. Klager har vedkjent at de ikke ble 

registrert i Brønnøysundregistrene innen 1. mai 2020. Klager har anført at det likevel er 

grunn til å omgjøre vedtaket om avslag, og vist til at planleggingen av Harstad 

Standupfestival startet allerede høsten 2019 gjennom selskapet Arctic Stick on Stage 

AS, eid av Ken Rune Berg. Klager har vedlagt dokumentasjon som viser at de første 

tjenestetilbudene i forbindelse med festivalen ble sendt til Arctic Stick on Stage AS. 

Bakgrunnen for at klager ble opprettet var at de skulle ta over arbeidet med Harstad 

Standupfestival ettersom prosjektet økte i omfang. Klager har derfor anført at Arctic 

Stick on Stage AS, og eier Ken Rune Berg, har fortsatt arbeidet i et nytt selskap, slik at   

datoen for stiftelse av klager er underordnet som følge av dette.   

(4) Kulturrådet vurderte klagen, men konkluderte med at den ikke ga grunnlag for å endre 

eller oppheve vedtaket, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker datert 10. 

februar 1967 (forvaltningsloven) § 33. Klagen og sakens dokumenter ble oversendt 

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer ved Kulturrådets innstilling datert 5. 

april 2021.  
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(5) Klager har i brev datert 20. april 2021 fått informasjon om saksgangen til Klagenemnda 

for tilskudd til kulturarrangementer og frist til å inngi kommentarer til Kulturrådets 

innstilling i saken eller andre merknader. 

(6) Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer avholdt nemndsmøte i saken 25. mai 

2021. 

2 Det rettslige grunnlaget 

(7) Det rettslige grunnlaget er forskrift av 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig 

kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av 

kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-

utbruddet (kompensasjonsordning for september).  

(8) I forskriftens formålsbestemmelse § 1 heter det:  

«Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med 

utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer i 

kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med 

covid-19-utbruddet.» 

(9) Forskriften § 2 lyder som følger: 

«Arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til 

allmennheten kan søke om kompensasjon når følgende vilkår er oppfylt:  

a. Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret 

før 1. mai 2020. 

b. Arrangøren har planlagt å avholde kulturarrangement åpent for allmennheten i 

Norge i september 2020. 

c. Tapte billettinntekter eller merutgifter etter § 3 for arrangøren i den gjeldende 

perioden utgjør minimum 12 500 kroner til sammen etter eventuelle 

avkortninger nevnt i § 4. 

d. Arrangøren er ikke under konkursbehandling. 

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 

2019 eller som registrert i Frivillighetsregisteret, har ikke rett til kompensasjon etter 

denne forskriften.» 

(10) Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og 

herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen fullt ut kan 

prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie skjønn. 

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken 

tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

3 Klagenemndas vurdering 

(11) Klagen gjelder Kulturrådets vedtak datert 13. januar 2021 om avslag på søknad om 

kompensasjon på kroner 113 353 for tap og merutgifter i forbindelse med avlysning, 

stenging eller utsettelse av arrangementer i september 2020.  
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(12) Det er et vilkår i forskriften § 2 første ledd bokstav a at arrangøren «var registrert i 

Enhetsregisteret før 1. mai 2020». Etter nemndas syn stiller ordlyden et krav om 

tidspunktet for når arrangøren må være registrert. Videre må vilkåret forstås slik at 

registreringskravet retter seg mot den faktiske arrangøren, og ikke til det tidspunktet 

kulturarrangementet ble påbegynt planlagt. 

(13) Klager har informert om at klager ble opprettet med formål om å arrangere festivalen 

Harstad Standupfestival. Klager er registrert i Enhetsregisteret med 

organisasjonsformen aksjeselskap, som er en selvstendig organisasjonsform, og er eid 

av fire aksjonærer med likt eierskap. Etter nemndas syn er klager å regne som 

arrangementets faktiske arrangør, og det må derfor ses hen til når klager ble registrert i 

Enhetsregisteret. Etter nemndas vurdering har det ikke betydning for saken at 

planleggingen av festivalen begynte i selskapet Arctic Stick on Stage AS og at dette 

selskapet var registrert før fristen. Klagenemnda kan ikke legge vekt på at 

festivalprosjektet ble overført til klager av praktiske årsaker knyttet til behovet for flere 

aksjonærer og et økt aktivitetsomfang. Når klager først ble registrert i Enhetsregisteret 

den 27. mai 2020, er det klagenemnda sin vurdering at vilkåret i forskriften § 2 første 

ledd bokstav a er ikke oppfylt i denne saken. 

4 Vedtak 

(14) Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer fatter etter dette følgende vedtak: 

1. Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

Vedtaket er enstemmig.  

 

Bergen, 25. mai 2021 

 

Tore Lunde   Kiran Aziz   Morten Thuve 

Nemndsleder  Nemndsmedlem  Nemndsmedlem 
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