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Avgjørelse fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer 9. desember 2021 

  
Sak: 2021/1973 

Klager:  Bjørgvin Bluesklubb 

 

Klagenemndas sammensetning:  

Nemndsmedlemmene Kiran Aziz, Morten Thuve og Elin Melberg. 

 

1 Sakens bakgrunn 

(1) Bjørgvin Bluesklubb (heretter «klager») søkte den 31. august 2021 om kompensasjon 

på kroner 41 600 som følge av nedskalerte ukentlige arrangementer med navn 

«Blueskonserter onsdager på Madam Felle». Konsertene var planlagt gjennomført i 

perioden 6. januar 2021 til 30. juni 2021. Klager søkte som arrangør etter forskrift av  

26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller 

nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av 

covid-19-utbruddet (heretter «forskriften»).  

(2) Kulturrådet avslo klagers søknad den 23. september 2021, med følgende begrunnelse:   

«Det kan ikke gis kompensasjon under kompensasjonsordningen til underleverandører som 

«er registrert i Frivillighetsregisteret», jf. § 11 (2) c) i forskrift om midlertidig 

kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i 

perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av covid-19-utbruddet. Ettersom du er 

registrert i Frivillighetsregisteret, avslås din søknad.»  

(3) Klager påklaget vedtaket i e-post datert 13. oktober 2021. Klager har anført at de har 

arrangert konserter i hele vinter og i vår på tross av restriksjoner, for å holde liv i klubben 

og musikerne. Søknadsbeløpet tilsvarer kun dekning av utgifter, og det er ikke beregnet 

noe fortjeneste. Klager viste til at de stolte på varsler fra Kulturrådet om dekning av tap, 

til tross for at gjennomføring innebar økonomiske konsekvenser for klubben. Klubben 

drives på frivillig basis.  

(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  

9. november 2021. 

(5) I innstillingen viste Kulturrådet til at de fortsatt var av den oppfatning at klager ikke 

oppfyller vilkårene for kompensasjon etter forskriften § 4 andre ledd bokstav c. 
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Kulturrådet har fremholdt at klager er registrert i Frivillighetsregisteret, og at 

virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret ikke er berettiget til å motta 

kompensasjon etter ordningen.  

(6) Klager har i brev datert 12. november 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.  

(7) Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer avholdt nemndsmøte i saken  

9. desember 2021.  

2 Det rettslige grunnlaget 

(8) Det rettslige grunnlaget er forskrift av 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig 

kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i 

perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av covid-19-utbruddet 

(kompensasjonsordning jan-juni 2021).  

(9) I forskriftens formålsbestemmelse i § 1 heter det: 

«Formålet med denne ordningen er å kompensere arrangører og underleverandører i 

kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som 

følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-

utbruddet.» 

(10) Forskriften §§ 4-10 regulerer kompensasjon til arrangører. Forskriften § 4 regulerer 

hvilke arrangører som kan tildeles kompensasjon, og lyder som følger: 

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

allmennheten, kan tildeles kompensasjon. Arrangøren må ha sin hovedvirksomhet i Norge 

og må være registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020. 

(2)   Kompensasjon kan ikke gis til arrangører som: 

a. er under konkursbehandling, 

b. mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 

c. er registrert i Frivillighetsregisteret, eller 

d. på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter slik definert i forordning (EU) 

nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak 

fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, hvis arrangøren også var i 

vanskeligheter 31. desember 2019.» 

(11) 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. 
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3 Klagenemndas vurdering 

(12) Klagen gjelder Kulturrådets vedtak om avslag på søknad om kompensasjon på kroner 

41 600 som følge av nedskalerte ukentlige arrangementer av «Blueskonserter onsdager 

på Madam Felle», planlagt gjennomført i perioden 6. januar 2021 til 30. juni 2021.   

(13) I henhold til forskriften § 4 andre ledd bokstav c kan det ikke gis kompensasjon til 

arrangører som «er registrert i Frivillighetsregisteret».  

(14) I Enhetsregisteret, på www.brreg.no, fremgår det at klager er registrert i 

Frivillighetsregisteret og har vært registrert siden 4. juli 2019.  

(15) Det er på denne bakgrunn klagenemndas syn at klager ikke oppfyller vilkårene for 

kompensasjon etter forskriften.  

4 Vedtak 

(16) 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 som angitt ovenfor.  

 

 

Bergen, 9. desember 2021 

 

 

      Kiran Aziz      Morten Thuve           Elin Melberg 

      Nemndsleder     Nemndsmedlem                           Nemndsmedlem 
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