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Spillemidler til kulturarenaer - Midlertidig stans i nye søknader 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak 
1. Det utlyses ikke nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022.  
2. Det utarbeides nye og felles retningslinjer som er ferdige høsten 2022. 

 
19.01.2021 
Tonje Kristensen 
fylkesråd for kultur og mangfold 
 

Bakgrunn for saken 
Det er et svært stort etterslep på tildeling av midler for ordningen med spillemidler til 
kulturarenaer. Etterslepet er på mer enn 50 millioner kroner, og det er mindre enn ti millioner 
kroner til fordeling årlig. 
 
Det er behov for nye, helhetlige retningslinjer for denne ordningen i Viken fylkeskommune. 
Disse skal basere seg på planer, strategier og veileder som ikke er ferdige nå, men som Viken 
fylkeskommune skal jobbe fram det neste året. 
 

Fakta 
Dette er spillemidler som gis til nybygg og rehabilitering av kulturarenaer. I 2020 ble disse delt 
ut etter retningslinjer fra de tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. 
Viken fikk en rammetildeling fra staten på 9.5 millioner i 2020.   
  
De siste årene har det vært om lag 55 millioner kroner til fordeling på landsbasis. Det er ingen 
indikasjoner på at det vil øke i årene fremover. Samlet søknadssum fra fylket ligger ikke til 
grunn for statens fordeling, men en fordelingsnøkkel etter folketall (60%), areal (5%) og en lik 
fordeling til fylkeskommunene på 35%.  
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Etter tildelingen i 2020 er det et etterslep på mer enn 50 millioner for Viken fylkeskommune. 
Med en årlig pott på under 10 millioner vil det ta minst fem år å komme a jour, med de 
søknadene som kom inn i 2020.  
 
Retningslinjene for de tre tidligere fylkeskommunene er like på mange punkter, men har også 
forskjeller. Den viktigste forskjellen er kanskje øvre grense for tilskudd, som i Akershus var 5 
millioner, i Buskerud 6 millioner og i Østfold 2 millioner kroner.  
 
Det kom inn 26 søknader for 2020. Mange av disse prosjektene er gjennomført, og har ventet 
flere år på tilskudd, noen helt fra 2014.   
 
Fylkeskommunen bør  ha retningslinjer klare 1. november 2022 for å gi søkere tid til å 
forberede gode søknader til første søknadsrunde etter nye kriterier.   
 
Når ordningen åpnes for nye søknader igjen, vil den selvsagt være åpen for prosjekter som er 
realisert i den stengte perioden. Ingen gode prosjekter skal tape på at ordningen har vært 
stengt. I 2020 ble det lagt en ekstra innsats i å få inn alle aktuelle søknader fra de tre fylkene, 
for å ha et helhetlig bilde av det reelle søknadstilfanget. 
  

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser 
Viktige momenter i vurderingen 

 Unngå uklare midlertidige overgangsordninger  
 Forutsigbarhet for de som allerede har søkt  
 Forutsigbarhet for nye søkere  
 Unngå å få inn nye søknader berettiget til høye tilskudd på 5-6 millioner kroner  
 

Jeg foreslår derfor å stoppe nye søknader i to år, og kun behandle søknader som allerede har 
kommet inn til søknadsrunden i 2020.  Det blir ikke krav om at søknadene skal være godkjente 
i 2020. 
 
Det skal arbeides med nye, helhetlige retningslinjer fram til ordningen kan lyses ut igjen for 
nye søknader etter 2022.   
 
Alternative løsninger 
Beholde ordningen slik den var i 2020, med å ta inn nye søknader, og behandle de i tråd med 
retningslinjene i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.   
  
Beholde tre sett med retningslinjer, men redusere øvre grense for tilskudd for nye 
søknader. Søknader som kom inn i 2020 behandles etter tidligere beløpsgrenser.  
Begge disse vil være midlertidige ordninger fram til man har nye retningslinjer klare.   
 

Vurdering 
Argumenter og vurderinger for fylkesrådens forslag til løsning.  

Å stoppe inntak av nye søknader ansees som å være den beste løsningen nå. Fordi:  
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 Da vil vi unngå å få inn nye søknader berettiget til 5 og 6 millioner, som er øvre grense i 
henholdsvis tidligere Akershus og Buskerud. Ventetid for nye søknader er nå minimum tre 
år, og vil øke ytterligere dersom man får inn en ny søknad som kan motta tilskudd på 5-6 
millioner kroner.    

 Ordningen vil framstå som mer forutsigbar for både tidligere og aktuelle nye søkere.   
 Vi unngår uklare midlertidige overgangsordninger, som er vanskeligere å kommunisere ut, 

og vanskeligere å forvalte.  
  

Å vente med å utarbeide nye retningslinjer anses som å være den beste løsningen nå. Fordi:  
 Aktuelle planer og temastrategier vil trolig være ferdige, og kan ligge til grunn for 

arbeidet. Temastrategier for kultur samt temastrategi for universell utforming er 
svært aktuelle.  

 Vikens veileder for skole som lokal kulturarena ventes ferdig høsten 2021, og vil være 
svært viktig for hvilke krav som skal settes til nye søknader og nye prosjekter.  

 Det gir tid til å gjennomføre en god prosess for å lage bedre strategiske styringsverktøy for 
framtida, mer helhetlige retningslinjer for ordningen.  

 Det er formålstjenlig å vente to år, for å få ned «køen».  
 Det er så mange gode søknader i «kø», at det har ikke noe å si om man stenger for nye 

søknader i to år.   
 Aktuelle nye søkere spares for mye søknadsarbeid som ikke gir uttelling.  
  
Gap mellom rammetilskudd og behov i det statlige tilskuddet  
Fra 2013 har det vært en negativ utvikling i rammetilskuddet fra staten. Dette er 
bekymringsfullt. Differansen mellom tilgjengelige midler og behov er stort, og flere prosjekter 
må vente svært lenge for å få støtte. Søknadene fra 2020 viser at det bygges for mer enn 231 
millioner kroner. Det er flest kommuner som søker på ordningen, og disse midlene er ofte 
avgjørende for å få gode arenaer for kultur i våre lokalsamfunn. Fylkeskommunenes felles 
innsats for å påvirke kulturdepartementet for å få økt midlene, bør fortsette.   
  
De tre fylkene mottok til sammen nesten 1,4 millioner kroner (1 396 533) mer i 2019, enn 
det Viken fylkeskommune får i 2020. Den nasjonale fordelingsnøkkelen har ikke blitt endret 
etter regionreformen. De nye, sammenslåtte fylkene har tapt på det.  
 

Konsekvenser 
Nye søkere vil ikke kunne sende inn søknad i 2021 og 2022.   
Det er et innarbeidet prinsipp at de søknadene som har ventet lengst blir prioritert. Det er 
derfor sannsynlig at dette ikke vil ha noen innvirkning på hvilke prosjekter som får tildelt 
midler i denne perioden.  
 
 
Bærekraftsmål 
Tilskudd til kulturarenaer spiller inn til Bærekraftsmål nummer 11 «Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn». Kulturarenaer er viktige arenaer for mennesker i byer og bygder. Her skjer 
livets seremonier fra dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer og til slutt ved gravferd. Her opplever 
og utøver innbyggerne kunst og kultur, mestrer, berører og blir berørt. Det gir mening og 
verdighet til livet. Disse tilskuddene er ofte helt sentrale for at arenaene blir realisert, og til at 



4 

de blir rehabilitert. Kommunene er søkere for svært mange prosjekter i ordningen, så 
tilskuddet gir også mer bærekraftig økonomi til kommunene.  
  
Bærekraftsmål nummer 17 «Samarbeid for å nå målene» er også aktuelt her, hvor statlige 
tilskudd kommer til bygd og by gjennom fylkeskommunens forvaltning av ordningen.    
 

Vedtakskompetanse 
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i 
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2 Fylkesrådets myndighet - Fylkesrådet treffer 
beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre organer gjennom lovgivning eller 
delegeringsvedtak.  
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