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Avgjørelse fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer 29. august 2022

Sak: 2021/1940

Klager: Phat Lab Music AS

Klagenemndas sammensetning: 
Nemndsmedlemmene Kiran Aziz, Morten Thuve og Anne Margrete Fiskvik

1 Sakens bakgrunn
(1) Phat Lab Music AS (heretter «klager») søkte den 8. mars 2021 om kompensasjon som 

arrangør i forbindelse med avlysningen av ni arrangementer i turneen «The Northern 
Lights Tour». Klager søkte om kompensasjon på kroner 2 569 900 for tapte inntekter 
og merutgifter etter forskrift av 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig 
kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av 
kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-
19-utbruddet. Arrangementene var planlagt gjennomført i perioden 1. til 18. desember 
2020. Vedlagt søknaden var budsjett over arrangementene. 

(2) I forbindelse med saksbehandlingen av søknaden sendte Kulturrådet en forespørsel om 
dokumentasjon. Klager ble bedt om å oversende et budsjett godkjent og signert av 
statsautorisert revisor. Det ble også bedt om kvitteringer, fakturaer, kontrakter eller 
andre relevante dokumenter som sannsynliggjorde budsjettet. Klager ble videre bedt om 
å dokumentere faktiske utgifter og merutgifter med fakturaer, kontrakter eller andre 
dokumenter. 

(3) Den 26. mai 2021 henvendte klager seg til Kulturrådet med forespørsel om å få redegjort 
nærmere om hvilken dokumentasjon Kulturrådet ønsket. Kulturrådet presiserte 
forespørselen den 28. mai 2021 overfor klager, og innvilget samtidig utsatt svarfrist. 
Fristen for å ettersende dokumentasjonen ble utvidet ved flere anledninger på klagers 
anmodning, med endelig frist til 13. juni 2021. 

(4) Den 12. juni 2021 ettersendte klager dokumentasjon, herunder et prosjektregnskap og 
kontrakter med utøvere, managementselskap og et av lokalene for gjennomføring av 
arrangementene. 

(5) Kulturrådet avslo søknaden den 16. juni 2021 med følgende begrunnelse: 

«Det kan ikke gis kompensasjon under kompensasjonsordningen til arrangører 
som har mottatt støtte til samme arrangement i henhold til forskrift 19. oktober 
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2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av 
covid-19 («stimuleringsordningen»), jf. § 2 (3) i forskrift om midlertidig 
kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av 
kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av 
covid-19-utbruddet.

Ettersom du har mottatt tilskudd under stimuleringsordningen til samme 
arrangement som du nå søker kompensasjon til avslås din søknad om 
kompensasjon.»

(6) Klager påklaget vedtaket den 7. juli 2021. Klager har anført at det er uriktig at de har 
mottatt tilskudd for de omsøkte arrangementene tidligere. Det er vist til at de har sendt 
inn all dokumentasjon som har blitt krevd av Kulturrådet, slik at Kulturrådet enkelt 
kunne ha sammenstilt hvilke arrangementer som hadde mottatt tilskudd og hvilke 
arrangementer som ikke hadde mottatt dette. Klager har fremholdt at de prinsipielt 
mener at turneen må sees som én helhet, og at de individuelle datoene ikke kan endres 
uten at det påvirker totalbudsjettet for turneen. Det er videre fremholdt at klager i denne 
saken søker kompensasjon for enkeltdatoer i turneen som ble nedstengt som følge av 
pålegg fra nasjonale eller lokale myndigheter. Ifølge klager påvirker dette turneens 
totale budsjett, samt klagers mulighet til å gjøre opp med sine underleverandører. Klager 
har presisert at de ikke har mottatt tilskudd etter stimuleringsordningen for de 
konsertdatoene som er en del av kompensasjonssøknaden. Det er opplyst at klager stiller 
seg undrende til at Kulturrådet ikke har tatt kontakt med dem for å oppklare eventuelle 
uklarheter, og at det er fattet et vedtak basert på udokumenterte påstander som ikke 
reflekteres i realiteten eller dokumentasjonen klager har sendt inn. 

(7) 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 14. 
oktober 2021.

(8) I innstillingen har Kulturrådet vist til at klager ikke oppfyller vilkårene i forskriften § 2 
tredje ledd, § 8 tredje ledd bokstav d og § 2 første ledd bokstav b. Det er vist til at det 
følger av forskriften § 2 tredje ledd at «[a]rrangører som har mottatt støtte til samme 
arrangement i henhold til forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til 
kulturarrangementer som følge av covid-19, har ikke rett til kompensasjon etter denne 
forskriften.». Kulturrådet har påpekt at det er overlapp mellom arrangementene i 
søknaden og arrangementer som har mottatt tilskudd etter stimuleringsordningen. Ifølge 
Kulturrådet fikk klager tilskudd etter stimuleringsordningen for arrangementene som 
skulle gjennomføres henholdsvis den 9. desember 2020, den 15. desember 2020 og den 
18. desember 2020. For arrangementene som skulle gjennomføres i perioden 1. 
desember til 6. desember 2020 fikk klager avslag på tilskuddssøknaden. Kulturrådet har 
på denne bakgrunn fremholdt at klager ikke er berettiget tilskudd, jf. forskriften § 2 
tredje ledd. Kulturrådet har for øvrig opplyst at de anser det som merkelig at klager ikke 
har informert om at de hadde søkt om støtte for arrangementene i flere søknader på tvers 
av ordningene, hvor noen søknader også ble innvilget. Kulturrådet har i den forbindelse 
vist til at klager etter forskriften § 8 tredje ledd bokstav d jf. § 3 femte ledd skal bekrefte 
at kompensasjonen ikke har blitt dekket, og at klager ved ikke å informere om 
stimuleringstilskuddet ikke har oppfylt dette vilkåret.





Side 4 av 6

a. Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 
12. mars 2020.

b. Arrangøren har planlagt å avholde kulturarrangement åpent for allmennheten i 
Norge i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2020, og 
kulturarrangementet var planlagt før 5. november 2020.

c. Kulturarrangement som nevnt i bokstav b er avlyst eller stengt som følge av pålegg 
gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

d. Arrangørens tapte billettinntekter og merutgifter etter § 3 utgjør, etter eventuelle 
avkortninger som nevnt i § 4 første, til og med fjerde ledd, minimum 12 500 kroner til 
sammen for kulturarrangement planlagt avholdt i perioden fra og med 1. til og med 31. 
oktober 2020, eller 25 000 kroner til sammen for kulturarrangement planlagt avholdt i 
perioden fra og med 1. november til og med 31. desember 2020.

e. Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 
2019 eller som er registrert i Frivillighetsregisteret, har ikke rett til kompensasjon etter 
denne forskriften.

Arrangører som har mottatt støtte til samme arrangement i henhold til forskrift 19. 
oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av 
covid-19, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.» 

(17) 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
(18) Saken gjelder avslag om kompensasjon i forbindelse med avlysningen av ni 

arrangementer i turneen «The Northern Lights Tour» planlagt gjennomført i perioden 1. 
til 18. desember 2020. 

(19) Det følger av forskriften § 2 første ledd at en arrangør «som i hovedsak formidler eller 
gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten» kan tildeles kompensasjon dersom 
vilkårene i bokstav a til e er oppfylt. Etter forskriften § 2 første ledd bokstav b er det et 
vilkår at arrangøren «før 5. november 2020» hadde «planlagt» et åpent 
kulturarrangement med gjennomføring mellom 1. oktober til 31. desember 2020. 

(20) Etter nemndas syn innebærer vilkårets henvisning til datoen 5. november 2020 at 
kompensasjon er begrenset til arrangementer som ble planlagt før den angitte datoen. 
Det er videre nemndas vurdering at ordlyden «planlagt» stiller krav om at søkeren må 
kunne redegjøre for arrangementenes innhold og forutsetninger av et visst omfang, 
herunder at arrangementene må ha en viss ytre manifestasjon, for å oppfylle vilkåret. 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med ordningens formål i forskriften § 1 om å 
kompensere flest mulig arrangørers tap tilknyttet konkrete, avlyste kulturarrangementer 
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	1 Sakens bakgrunn
	2 Det rettslige grunnlaget
	3 Klagenemndas vurdering
	4 Vedtak

