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Avgjørelse fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer 15. november 2022

Sak: 2021/2158

Klager: United Stage Artist Norge AS

Klagenemndas sammensetning:

Nemndsleder Tore Lunde, nemndsmedlemmene Anne Margrete Fiskvik, Morten Thuve, Kiran
Aziz, Jon Gotteberg og Elin Melberg

1 Sakens bakgrunn

(1) United Stage Artist Norge AS (heretter «klager») søkte den 15. september 2020 om
kompensasjon som underleverandør i forbindelse med avlysningen av et uspesifisert
antall arrangementer planlagt gjennomført i perioden 1. mai til 29. august 2020. Klager
søkte om kompensasjon for tap og merutgifter på kroner 3 155 753 etter forskrift av 16.
juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning,
stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet
(heretter «forskriften»). De omsøkte arrangementene var i søknaden beskrevet som blant
annet «sommerkonserter», og det var oppgitt totalt 49 artister som skulle delta på
arrangementene.

(2) Klager søkte også om kompensasjon som arrangør den 11. september 2020 i forbindelse
med en rekke andre arrangementer som var planlagt avholdt i perioden 1. mai til 21.
august 2020. Denne søknaden er delvis behandlet parallelt hos Kulturrådet, men er ikke
en del av denne klagesaken.

(3) Den 30. september 2020 etterspurte Kulturrådet dokumentasjon fra klager i forbindelse
med utvidet saksbehandling av søknader om kompensasjon på over kroner 1 000 000.
Klager ble blant annet bedt om å oversende dokumentasjon på arrangementene klager
skulle levert tjenester til, regnskap for de ulike arrangementene, dokumentasjon på
omsetningsfall på minst 30 prosent og oversikt over alle kontraktsfestede inntekter som
var bortfalt i perioden 1. mai til 31. august 2020.

(4) Den 6. oktober 2020 oversendte klager blant annet kontrakter med artister,
resultatregnskap for perioden 1. mai til 31. august i 2019 og 2020, samt en beregning av
omsetningsfall for perioden fra 2019 til 2020. Klager opplyste også at det var oppdaget
flere feil i søknaden, som samlet medførte at søknadsbeløpet var høyere enn det som
opprinnelig var oppgitt i søknaden.
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(5) Kulturrådet fattet et foreløpig vedtak om å innvilge kompensasjon på kroner 3 155 753 
den 16. desember 2020. Klager fikk utbetalt et forskudd på 50 prosent av beløpet. 

(6) Den 18. januar 2021 fattet Kulturrådet et endelig vedtak om å bevilge kompensasjon på 
kroner 2 467 262.

(7) Klager ba Kulturrådet om å gi en begrunnelsen for avkortningen den 25. og 26. januar 
2021. Kulturrådet svarte klager den 26. januar 2021 og informerte om at en begjæring 
om partsinnsyn var den raskeste måten å få tilgang til revisorskonsulentens 
utregningstabell. Den 28. januar 2021 ba klager igjen om begrunnelse for avkortningen, 
samt partsinnsyn i tabellen.

(8) Klager mottok utregningen fra revisorkonsulenten og gjennomgikk denne. Den 2. 
februar 2021 tok klager igjen kontakt med Kulturrådet og opplyste om at avkortningen 
måtte bero på en misforståelse eller mangelfull etterspørring av dokumentasjon. Klager 
fremholdt at de hadde behov for en nærmere begrunnelse for avkortningen for å kunne 
utforme en formell klage. Kulturrådet oversendte et utdrag av saksbehandlers 
begrunnelse for avkortningen den 3. februar 2021.  

(9) Klager påklaget vedtaket den 9. februar 2021 og bestred Kulturrådets avkortning. 

(10) Den 27. juli 2021 kontaktet Kulturrådet klager og ba om dokumentasjon og 
opplysninger i forbindelse med klagen. Klager besvarte henvendelsen den 3. august 
2021. I perioden 27. oktober til 16. november 2021 etterspurte klager status for 
klagesaken flere ganger. Den 24. november 2021 svarte Kulturrådet at saken var 
ferdigbehandlet, men at det ikke var grunnlag for å omgjøre vedtaket. Klager etterspurte 
en begrunnelse den 2. desember 2021, og fikk denne oversendt fra Kulturrådet samme 
dag. 

(11) 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 10. 
desember 2021. 

(12) Klager har i brev datert 17. desember 2021 fått informasjon om saksgangen for 
Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og frist til å inngi kommentarer til 
Kulturrådets innstilling i saken eller andre merknader.

(13) Den 31. oktober 2022 etterspurte sekretariatet ytterligere dokumentasjon fra klager. 
Klager ble bedt om å oversende kontrakter for noen av de omsøkte arrangementene, 
samt dokumentasjon som underbygget muntlige avtaler. Sekretariatet etterspurte også 
signert styreprotokoll for årsbudsjettet for 2020, samt klagers budsjetterte resultat for 
kulturarrangementer for den omsøkte perioden og hele 2020. 

(14) Klager oversendte dokumentasjon den 3. november 2022. Det ble blant annet oversendt 
kontrakter med artister, kopier av e-poster samt en redegjørelse fra klager. Klager 
oversendte også et usignert referat fra styremøtet datert 3. desember 2019, det ble 
opplyst at det er en risiko for at et signert referat ikke eksisterer.  

(15) Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer avholdt nemndsmøte i saken 15. 
november 2022.
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forskriften. Det er opplyst at Kulturrådet den 27. juli 2021 etterspurte ytterligere 
dokumentasjon for å foreta en ny og grundig vurdering av saken. Ifølge Kulturrådet har 
klager ikke oversendt dokumentasjon som endrer Kulturrådets opprinnelige vurdering 
av budsjetterte inntekter. Når det gjelder budsjetterte kostnader har Kulturrådet opplyst 
at de, som følge av at budsjettert resultat var høyere enn budsjetterte inntekter, estimerte 
budsjetterte kostnader basert på tidligere års resultater. Det er vist til at klager har anført 
at de er uenige med resultatet, men at Kulturrådet ikke har mottatt dokumentasjon eller 
informasjon som kunne endre det estimerte beløpet. Kulturrådet har vist at formålet med 
ordningen etter forskriften § 1 er å kompensere tap og merutgifter, og at disse må 
dokumenteres. 

5 Det rettslige grunnlaget
(29) Det rettslige grunnlaget er forskrift av 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig 

kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av 
kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet. 

(30) Kompensasjonsordningens formål fremgår av forskriften § 1:

«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 statlige myndigheter i forbindelse med covid-
19-utbruddet.»

(31) Det følger av forskriften § 5 første ledd bokstav b at: 

«Underleverandører til kulturarrangement kan søke om kompensasjon når følgende 
vilkår er oppfylt:

[…] b. Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent 
for allmennheten i Norge i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august 2020.

(32) Av forskriften § 6 første til tredje ledd følger det at: 

«Det kan gis kompensasjon for tapte inntekter og merutgifter ved hel eller delvis 
avlysning eller stenging av kulturarrangementer som nevnt i § 5 bokstav b som følge av 
pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Ved utsettelse 
av kulturarrangementer som nevnt i § 5 bokstav b som følge av pålegg gitt av statlige 
myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet, kan det kun gis kompensasjon for 
merutgifter.

Med tapte inntekter menes differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter 
fra kulturarrangementer i perioden 1. mai til og med 31. august i 2020 og 
gjennomsnittet av underleverandørens inntekter fra kulturarrangementer i perioden 1. 
mai til og med 31. august i 2017–2019. Underleverandører som kun har inntekter fra 
kulturarrangementer i ett eller to av årene i tidsperioden 2017–2019, skal beregne 
gjennomsnittsnittinntekter fra disse arrangementene. Kompensasjon beregnes kun ut i 
fra kulturarrangementer åpne for allmennheten og avholdt i Norge. 

For underleverandører uten tilsvarende eller sammenlignbare inntekter fra 
kulturarrangementer i foregående år som har kontrakt på leveranse til 
kulturarrangementer i perioden 1. mai 2020 til 31. august 2020, kan kompensasjonen i 
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stedet beregnes ut fra de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i denne 
perioden.»

(33) Det fremgår av forskriften § 7 første og tredje ledd at:

«Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av sine tapte inntekter, jf. § 6. 
Maksimal kompensasjon for selvstendig næringsdrivende er kr 426 593 på årsbasis.

For underleverandører som søker på grunnlag av kontraktsfestede inntekter for 2020, 
jf. § 6 tredje ledd, skal kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for alle 
avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige underleverandørens budsjetterte 
overskudd før avlysning eller stenging. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert 
slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt budsjettert overskudd. Ved 
beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal 
bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige 
tilskuddsordninger knyttet til covid-19 trekkes fra.»

(34) Av forskriften § 8 sjette ledd fremgår det at: 

«Underleverandører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

a. Bekreftelse på at vilkårene i § 5 er oppfylt.

b. Oversikt over tap og merutgifter som søkes kompensert i henhold til § 6.

c. Bekreftelse på at kompensasjon ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte, 
jf. § 6 fjerde ledd.

d. Opplysninger om hvorvidt kompensasjon etter § 6 vil gi et overskudd som overstiger 
faktisk resultat for tilsvarende periode i 2017–2019, jf. § 6 andre ledd, eller 
opplysninger om hvorvidt kompensasjon etter § 6 vil gi et overskudd som overstiger 
budsjettert resultat for kulturarrangementer i 2020 før avlysning eller stenging, jf. § 7 
tredje ledd.

e. Bekreftelse på at tapte inntekter og merutgifter som søkes kompensert kan knyttes til 
kulturarrangementer som ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg fra statlige 
myndigheter.

f. Bekreftelse på at underleverandøren ikke er under konkursbehandling.»

(35) 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.

6 Klagenemndas vurdering
(36) Klagen gjelder Kulturrådets vedtak av 18. januar 2021, om kompensasjon til United 

Stage Artist Norge AS for en rekke arrangementer planlagt gjennomført i perioden 1. 
mai til 29. august 2020. Det sentrale spørsmålet i saken er om det er grunnlag for 
avkortning av klagers kompensasjon.
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