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Avgjørelse fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer 13. juni 2022  

  
Sak: 2021/2145 

Klager:  Daniel M. Johansson  

  

 

Klagenemndas sammensetning:  

Nemndsleder Tore Lunde, nemndsmedlemmene Morten Thuve og Anne Margrete Fiskvik.  

 

1 Sakens bakgrunn 

(1) Daniel M. Johanson (heretter «klager») søkte 31. august 2021 om kompensasjon på 

kroner 16 600 som følge av avlysningen av arrangementet «West Side Story», som var 

planlagt gjennomført mellom 1. januar 2021 og 30. mai 2021. Klager søkte 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. 

(2) Kulturrådet sendte en henvendelse til klager og ba om å få ettersendt bekreftelse på 

riktig norsk organisasjonsnummer, og at enkeltmannsforetaket ble registrert i 

Enhetsregisteret før 12. mars 2020. Videre ble klager bedt om å ettersende kontrakt 

knyttet til arrangementet som bekrefter honorar. Klager fikk frist til å ettersende dette 

innen den 10. september 2021. Henvendelsen ble ikke besvart.  

(3) Kulturrådet avslo 23. september 2021 søknaden med den begrunnelse at klager ikke var 

registret i Enhetsregisteret før 12. mars 2020.  

(4) Klager påklaget vedtaket 23. september 2021. Klager har vist at han har 

organisasjonsnumrene 925 981 990 og 825 968 032. Klager har anført at han var 

registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020. Vedlagt i klagen lå klagers kontrakt, men 

oppløsningen var imidlertid så lav at det ikke var mulig å lese det nærmere innholdet i 

avtalen.   

(5) Kulturrådet kontaktet klager den 26. november 2021. Kulturrådet ba klager om å sende 

vedlegget i klagen på nytt i et leselig format. Kulturrådet gav klager frist til den 3. 

desember 2021. Henvendelsen ble ikke besvart.  

(6) 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 
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Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer ved Kulturrådets innstilling datert 6. 

desember 2021. 

(7) I innstillingen har Kulturrådet vist til Brønnøysundregisteret, hvor det fremgår at Daniel 

M. Johansson med organisasjonsnummer 925 981 990 er en underenhet av 

enkeltmannsforetaket Daniel Mauricio Johansson med organisasjonsnummer 825 968 

032. Det følger videre at enkeltmannsforetaket ble registrert den 16. november 2020.  

(8) Klager har i brev oversendt per e-post den 24. januar 2022 fått informasjon om 

saksgangen for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og frist til å inngi 

kommentarer til Kulturrådets innstilling i saken eller andre merknader. Klager bekreftet 

at brevet var mottatt i telefonsamtale med Klagenemndssekretariatet den 26. januar 

2022.  

(9) Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer avholdt nemndsmøte i saken 13. juni 

2022. 

2 Det rettslige grunnlaget 

(10) 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. 

(11) Det følger av forskriften § 1 at: 

«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» 

(12) Det følger av forskriften § 11 første ledd at: 

 

«Underleverandører til kulturarrangement kan tildeles kompensasjon når følgende 

vilkår er oppfylt: 

a. Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i 

Enhetsregisteret før 12. mars 2020 

b. Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i 

kalendermånedene i kompensasjonsperioden, sammenlignet med tilsvarende måned i 

2020 for perioden januar og februar og tilsvarende måned i 2019 for perioden mars til 

juni. Underleverandører som er etablert etter 31. desember 2018 kan alternativt bruke 

gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som 

grunnlag for beregning av omsetningsfallet.» 

(13) 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 

(14) Klagen gjelder avslag på søknad om kompensasjon som underleverandør som følge av 

avlysning av arrangementet «West Side Story». 

(15) Det følger av forskriften § 11 første ledd bokstav a at underleverandøren må være 

«registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020» for å motta kompensasjon.  

(16) Ut i fra klagers oppgitte organisasjonsnumre i klagen, samt av informasjon hentet fra 

Brønnøysundregisteret, finner klagenemnda at klagers virksomhet (org. nr. 925 

981 990) er en underenhet av enkeltmannsforetaket Daniel Mauricio Johansson (org. nr. 

825 968 032). Enkeltmannsforetaket ble registret i Enhetsregisteret den 16. november 

2020. Følgelig er det nemnda syn at klagers virksomhet ble registret etter den 12. mars 

2020, slik at vilkåret i forskriften § 11 første ledd bokstav a ikke er oppfylt. 

(17) På bakgrunn av dette har nemnda kommet til at klager ikke er berettiget kompensasjon 

etter ordningen.  

4 Vedtak 

(18) 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, 13. juni 2022. 

 

Tore Lunde   Morten Thuve   Anne Margrete Fiskvik 

Nemndsleder   Nemndsmedlem  Nemndsmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


