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Statsbudsjettet 2022 - Dramatikerforbundet - tilskudd til 
kompensasjonsordning for dramatikere grunnet bortfall av royalties som 
følge av koronapandemien 

 

1. Tilskudd  

Kultur- og likestillingsdepartementet viser til henvendelse fra Dramatikerforbundet av 31. 

januar 2022 om støtte til rettighetshavere som har hatt vederlagsbortfall som følge av 

koronapandemien.  

En rekke kulturarrangementer har blitt avlyst, nedskalert eller utsatt som følge av pålegg om 

stenging og forbud mot forsamlinger og arrangementer i forbindelse med koronapandemien. 

Slike pålegg har også medført stenging av teatre der dramatikeres tekster danner grunnlaget 

for forestillingene. Dramatikeres inntekter fra teaterforestillinger kommer fra royalties fra 

billettsalg. Avlyste og nedskalerte forestillinger som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige 

myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet har dermed medført inntektstap for 

dramatikere. For å ivareta aktører som ikke ivaretas tilstrekkelig av andre 

koronastøtteordninger, er det for 2022 satt av midler til kompensasjon og stimulering 

gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. 

Med bakgrunn i ovennevnte tildeler Kultur- og likestillingsdepartementet Norske 

Dramatikeres Forbund (Dramatikerforbundet) et tilskudd på kr. 3 300 000. Statstilskuddet 

tildeles av bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 77 Stimuleringsmidler til 

kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19. Innenfor rammen av denne bevilgningen er det satt 

av midler for å gi støtte til aktører som ikke omfattes av de midlertidige kompensasjons- og 

stimuleringsordningene som gjelder for kulturarrangementer. Tilskuddet blir utbetalt til 

kontonr. 1822.83.11266 i løpet av kort tid. Til administrasjonskostnader kan 

Dramatikerforbundet benytte inntil kr. 85 000.  
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Kultur- og likestillingsdepartementet viser videre til rapportering fra Dramatikerforbundet 

datert 11. mars 2022 på tilskudd som ble tildelt 2. juli 2021, hvor det framkommer at det 

gjenstår 934 221 kr. Departementet legger til grunn at dette restbeløpet inngår som en del av 

tilskuddene som Dramatikerforbundet nå skal fordele. Samlet skal tilskuddene kompensere 

for inntil 70 pst. av det beregnede inntektsbortfallet til dramatikere i perioden. 

2. Forutsetninger  

Tilskuddet skal brukes til å kompensere inntil 70 pst. av dramatikeres dokumenterbare tapte 

royaltyinntekter som følge av avlyste og nedskalerte forestillinger, uavhengig av medlemskap 

i Dramatikerforbundet eller annen interesseorganisasjon. Mottakerne er dramatikere 

som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har tap av inntekter som følge 

av myndighetspålagte smitteverntiltak i perioden 8. desember 2021 til 12. februar 2022.  

Tilskuddet skal forvaltes av Dramatikerforbundet, som selv står ansvarlig for å sikre 

forvaltning og fordeling i henhold til forutsetningene. Kompensasjonen må knyttes til 

konkrete avlysninger og nedskaleringer, ikke utsettelser, av planlagte forestillinger og 

beregnes ut fra antall publikummere og avtalefestet royaltysats.  

Departementet understreker at Dramatikerforbundet ved tildelingen av tilskuddet ikke 

er blitt delegert offentlig myndighet etter forvaltningsloven, og at viderefordelingen 

Dramatikerforbundet skal foreta, ikke er å betrakte som offentlig myndighetsutøvelse. 

Dette innebærer bl.a. at avgjørelser om tildeling ikke vil være enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Avgjørelsene vil da heller ikke følge forvaltningslovens regler om 

klage mv.  

Støtten skal tildeles som såkalt bagatellmessig støtte. Dramatikerforbundet må 

sikre at vilkårene for tildeling av bagatellmessig støtte er oppfylt. Det vises til denne 

veilederen, særlig kapittel 16, og ellers denne informasjonen på 

regjeringen.no med videre henvisninger. Spørsmål knyttet til støttetildelingen kan 

også tas opp med departementet.  

Det forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de formål, forutsetninger, krav til 

økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som er trukket opp i dette brevet og i 

vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får 

tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 

2022. Departementet gjør oppmerksom på at tilskudd i visse situasjoner kan kreves 

tilbakebetalt, jf. pkt. 3 i retningslinjene. 

 

3. Rapportering 

Det vises til retningslinjene som gjelder for økonomiforvaltning og kontroll for 

tilskuddsmottakere som får tildelt engangstilskudd fra Kulturdepartementet i 2022. 

Her fremgår det bl.a. at det skal avlegges rapport og regnskap for disponeringen av 

tilskuddet. Dette skal sendes departementet senest 1. mars 2023. 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Vedlegg: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får 
tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kultur- og 
likestillingsdepartementet i 2022 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bernt Martin Schjerven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Helle Berg Alfsen 

rådgiver 
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