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Kompensasjonsordning til kulturfrivilligheten ifm. koronautbruddet
Vi viser til annonsering 18. mars av Regjeringens kompensasjonsordning for bortfall av inntekter
fra billettsalg og deltakeravgifter, samt utgifter knyttet til avlysninger og utsettelser av arrangement
på grunn av helsemyndighetenes pålegg. Kulturalliansen ønsker å gi våre innspill før denne
ordningen godkjennes.
Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet med 34 nasjonale forbund som
medlemmer. Orkester, ungdomslag, dansegrupper, teaterlag, kor, korps, band, konsertarrangører,
husflidslag og kulturvernorganisasjoner er eksempler på lag som er organisert hos våre
medlemmer.
Norsk musikkråd har i sin undersøkelse og i brev til dere 19.03 anslått et foreløpig tap for
musikkfrivilligheten på 400 millioner i perioden mars-april, og opp mot en milliard frem mot
sommeren. Kulturalliansen utfører nå en lignende undersøkelse for våre medlemmer for øvrig,
hvor de foreløpige resultatene viser tilsvarende tap for resten av kulturfrivilligheten.
Vi ønsker å gi uttrykk for bekymring rundt hvordan ordningen innrettes, da den i praksis vil
ekskludere mindre kulturaktører, og kulturaktører som ikke har sine hovedinntekter fra
arrangementer. Det vil føre til at en betydelig del av kulturfrivilligheten ikke vil få sine tap vesentlig
kompensert.
Avgrensning med krav om avlyste eller utsatte arrangementer
Avgrensningen innebærer at det er den delen av kulturfrivilligheten som har sine hovedinntekter fra
arrangementer som i størst grad får sine tap kompensert. Mange av våre medlemmer har
avgjørende inntekter fra f.eks. basarer og loppemarked, og ikke minst leieinntekter fra hus, lokaler
eller eiendom de selv eier. Ekstrakostnader og tap av inntekter i forbindelse med koronautbruddet
vil dermed ramme de små kulturaktørene hardt.
Kulturfrivilligheten, og frivilligheten som sådan, er basert på andre prinsipper enn omsetning og
oppslutning, og utgjør i stedet et viktig samlingspunkt for først og fremst små grupper. Da er de
mange, men små, summene avgjørende for fortsatt drift. En ordning som sikter seg mot kun
arrangementsbiten vil dessverre gjøre at mange frivillige kulturaktører faller utenfor.
Avgrensning med krav om minst 50 deltakere
I brevet til finanskomiteen ble det anbefalt å ekskludere arrangementer med færre enn 50
deltakere. Som konsekvens av et slikt forslag, vil sårbare kulturaktører på små steder kunne falle
helt utenfor ordningen. Videre er mye av kulturfrivillighetens inntektsgrunnlag basert på aktiviteter
som loppemarkeder, basarer og arrangementsutleie av lagshus. Disse inntektene kan ikke
beregnes ut i fra tallet på deltakere. Kulturalliansen foreslår derfor at ordningen i stedet blir basert
på generelle aktivitetsinntektene som kulturfrivilligheten ellers ville fått i perioden.
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