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Statsbudsjettet 2021 - Dramatikerforbundet - tilskudd til støtte grunnet 
bortfall av royalties som følge av koronapandemien 

 
I statsbudsjettet for 2021 er det på grunn av koronapandemien bevilget særskilte 
stimuleringsmidler til kulturlivet, jf. Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–
2021) og Innst. 14 S (2020–2021). 
 
1. Tilskuddet 
En rekke kulturarrangementer har blitt avlyst, begrenset 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 kun fra royalties fra billettsalg. Avlyste 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 2021 satt av midler til kompensasjon og stimulering gjennom eksisterende 
tiltak og ordninger i kultursektoren.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte, og en vurdering av Dramatikerforbundets søknad datert 
14. april d.å., tildeler Kulturdepartementet Dramatikerforbundet et engangstilskudd for 
2021 på kr 8 500 000. Beløpet skal kompensere for inntil 70 pst. av det beregnede 
inntektsbortfallet, som Dramatikerforbundet har søkt kompensert på vegne av sine 
medlemmer. 
 

Statstilskuddet bevilges på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 77 og blir utbetalt til 

kontonr. 1822.83.11266 i løpet av kort tid.  
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2. Forutsetninger for tilskuddet  
 
Tilskuddet skal brukes til å kompensere for dramatikeres dokumenterbare tapte 
inntekter som følge av avlyste 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 COVID-19- relaterte smitteverntiltak i 2020-2021. 
 
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, ikke utsettelser, av planlagte forestillinger og beregnes ut fra 
antall publikummere og avtalefestet royaltysats. Dokumenterbare tap av inntekt fra 
avlyste forestillinger skal kunne kompenseres med inntil 70 pst.  
 
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. Et hovedvilkår for dette er at 
støttemottakeren, dvs. den enkelte dramatiker, over en treårsperiode ikke har mottatt 
offentlig støtte som til sammen overstiger 200 000 euro. Det må før tildeling skjer, 
sikres at støttebeløpet som den enkelte rettighetshaver vil motta, ikke overstiger 200 
000 euro når det legges sammen med all annen offentlig støtte som mottakeren har 
mottatt i årene 2019, 2020 og 2021. Organisasjonen som forvalter ordningen, må 
sikre at dette og de øvrige 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.  
 
3. Rapportering  

Det vises til retningslinjene som gjelder for økonomiforvaltning og kontroll for 

tilskuddsmottakere som får tildelt engangstilskudd fra Kulturdepartementet i 2021. 

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

tilskuddet. Dette skal sendes departementet senest 1. mars 2022. 

 

Med hilsen 

 

 

Bernt Martin Schjerven (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Mette Kvandal 

seniorrådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

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/
https://www.regjeringen.no/contentassets/83ea08acb0b24e1ebd15540e8ecc41fa/retningslinjer-for-tilskuddsmottakere-som-far-prosjekttilskudd-fra-kulturdepartementet-i-2021.pdf
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