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Retningslinjer for spillemidler til 
kulturarenaer i Akershus  

Gjeldende fra 24. september 2012
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Hovedbilde forside: “Kameleon”. Foto; Svein Ove Kirkhorn. 
Performance; Svein Ove Kirkhorn og elever ved Austmarka skole

Side 2 foto: “Guttorm i teatersalen”. Foto; Ketil Lund. Bingsfosshallen 
håndballhall som rigges om til teatersal –en kjent operasjon for mange 
kulturarbeidere.

Side 11 foto: “Den onde heksa fra vest” fra forestillingen “Trollmannen 
fra Oz” av “Barne- og ungdomsteateret Tut og Kjør, høsten 2011.

Siste side foto: “Ulven” fra forestillingen “Narnia” av “Barne- og ung-
domsteateret Tut og Kjør, høsten 2009
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Forord

Akershus fylkeskommune deler ut midler til kulturarenaer i fylket. Midlene er en del av overskuddet 
til Norsk Tipping.

Kulturdepartementet reviderte de overordnede retningslinjene i januar 2010.
Retningslinjene for Akershus ble sist regulert i oktober 2009 og det var behov for å revidere disse i 
forhold til de nye retningslinjene fra departementet.

Det har tidligere vært to tilskuddsordninger for kulturbygg. Én som Kulturdepartementet har 
administrert, og én som er delegert til fylkeskommunene. Gjennom forvaltningsreformen fra 2010 
er den statlige ordningen faset ut, og midlene samordnet som “Desentralisert ordning for tilskudd 
til kulturbygg”, administrert av fylkeskommunene. Fylkestinget vedtok disse retningslinjene i sak 
90/12 den 24.9.2012.

De viktigste endringene her er at formål nå er mer åpent, og at det ikke er noen øvre eller nedre 
grense for tilskudd. Kulturdepartementets vide formulering i forhold til formål er lagt til grunn. 
Det kan se ut for at det er behov for å åpne opp for flere ulike typer arenaer, da det har kommet 
inn forholdsvis få søknader de siste årene og de fleste godkjente søknader har fått tilsagn det 
første året de har søkt. 

Det presiseres at en likestiller lokaler for øving/produksjon med lokaler for formidling, da det er 
stort behov for rom for produksjon og øvelser.

Den planlagte revideringen av retningslinjene ble presentert for Akershus Kulturforum i februar 
2012. Det ble sendt brev med informasjon om prosessen, samt invitasjon til å komme med inn-
spill til kommunene samt kunst- og kulturinstitusjoner i fylket. Det kom inn 7 innspill,  fra; Bærum 
kommune, Ås kommune, Asker kommune, Fylkesbiblioteket, kultur.akershus, Akershus kunstsenter, 
og Akershus Musikkråd. Øvrige dokumenter som har vært sentrale i prosessen er kulturdeparte-
mentets retningslinjer, samt retningslinjer for kulturarenaer fra andre fylker.

Akershus fylkeskommune har flere planer og satsingsområder det er naturlig å se i sammenheng 
med disse midlene, blant annet Kunstpolitisk plan (KPP) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

Norsk Musikkråd har etablert et nettsted for musikklokaler, www.musikklokaler.no - et kunnskaps-
nettsted for initiering, etablering, utbedring og drift av lokaler til musikkformål. Nettstedet 
fokuserer på lokaler til både øving og konserter, og alle musikksjangre.

Informasjon om tilskuddsordningen ligger ute på www.akershus.no.  Søknadsskjema skal sendes 
inn digitalt, og finnes på www.idrettsanlegg.no.

Lykke til med søknadsprosessen!
Oslo, 3. oktober 2012

Kristin Felde       Torunn Korneliussen
Fylkesdirektør      Rådgiver
Kultur, frivillighet og folkehelse   Kultur, frivillighet og folkehelse
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Retningslinjer for spillemidler 
til kulturarenaer i Akershus  

Gjeldende fra 24. september 2012

1. Formål
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir 
rom for ulik kulturell virksomhet. 

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og 
kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene-
kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. 

Lokaler for øving/produksjon likestilles med saler for formidling.

Midlene kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av 
kulturbygg, men ikke til vedlikehold og drift, eller dekning av gjeld.

Funksjoner og lokaler som faller utenfor:
•	 Kommersiell virksomhet, som verksteder og utstillingslokale for salg, 

selskapslokale, eller kinobygg der visning av film styrer drifta.
•	 Kulturbygg med snever/isolert funksjon. 
•	 Egne lokaler som blir bygd og drevet bare for organisasjonens eget bruk.

2. Vilkår for tilskudd
Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible og 
tilrettelagt for flerbruk og parallelle funksjoner. 

Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle 
grupper.

Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute 
av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.
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2.1 Utforming av kulturarenaen
Bygg som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjel-
dende bestemmelser i plan- og bygningsloven, jf.§ 29 i plan- og bygningslov-
en, og utformes slik at det blir hensiktsmessig ut fra formålene med prosjek-
tet. 

2.1.1 Kvalitetssikring av planene
Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og utforming. Det 
skal fremgå av søknaden hvordan søker har sikret dette

Det må innhentes uttalelser fra relevant faglig hold etter behov, for eksempel 
i forbindelse med sceneutforming, akustikk, logistikk, universell utforming, 
teknikk, lysforhold etc. Uttalelsene og kvalitetssikringen skal skje på bakgrunn 
av en behovsvurdering for anlegget.

2.1.2 Universell utforming
Kulturlokalene eller -arenaene som mottar tilskudd skal være universelt 
utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter i denne, se 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Dette gjelder 
både tilskudd til nybygging og ombygging.

2.1.3 Arkitektonisk utforming
Kulturbygget eller utendørsarenaen må gis en god arkitektonisk utforming i 
samsvar med bygningens eller arenaens funksjon og etter regler gitt i plan- 
og bygningsloven.

Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av 
visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming. 
Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, men alle elementer i plan- 
og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en tilfreds-
stillende helhet både ved prosjektering og utførelse.

2.1.4 Akustikk
Gode akustiske forhold ved utøvelse av musikk er avgjørende både for 
tilhører og utøver. Det anbefales at akustisk rådgiver/konsulent med rom-
akustisk kompetanse tilknyttes prosjektet tidlig i planprosessen.
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For flerbrukssaler er det viktig å gjøre en prioritering av de ulike bruksom-
rådene og de ulike brukeres akustiske krav. På bakgrunn av dette utarbeides 
en plan for de ønskede akustiske forhold i lokalet. Denne skal angi de viktig-
ste måltall for lokalet, og legges til grunn for utforming av salen og av akus-
tiske krav.

Det skal særlig legges vekt på teknisk standard, gode akustiske forhold og 
støyisolasjon mellom tilstøtende lokaler.

2.2 Sikkerhet
Søker skal eksplisitt forplikte seg til å stille lokalene til disposisjon til kultur-
formål i 20 år etter at bygget er tatt i bruk. Bruksendring til annet enn kultur-
formål kan ikke skje uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra fylkeskommunen. 
En forutsetning for tilskudd er at det legges ved skjøte/leieavtale for mini-
mum 20 år.

Dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med opprinnelig formål, kan 
det medføre at mottatt statstilskudd må tilbakebetales.  

3. Tilskuddssatser
Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kultur-
bygget. 

Det settes ingen øvre eller nedre grense for stønadsbeløp.

For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen 
på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. 

Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det 
foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

4. Søknadsprosedyre og søknadsfrist
Søknaden skal fremmes gjennom den kommunen der bygget ligger/skal ligge, 
og oversendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no. Søknaden vil da au-
tomatisk gå til saksbehandler i kommunen. Den enkelte kommune fastsetter 
selv frist for innsending av søknader til kommunen. Det bør påregnes minst to 
måneders behandlingstid i kommunen.
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Kommunen skal behandle og godkjenne søknaden, påse at den fyller formelle 
krav og avgi uttalelse til behovsvurderingen. Det må foreligge politisk vedtak 
om å oversende søknaden(e).

Kommunenes frist for å overføre søknaden til fylkeskommunen er 20. mars.  
Det er kommunens ansvar å påse at søknadene er komplette, og i formell 
orden før de overføres.
Fylkeskommunen behandler søknadene, og de legges fram til politisk behan-
dling i første aktuelle hovedutvalgsmøte etter at Kulturdepartementet har til-
delt midler til fylkeskommunen.
Søker og kommune underrettes i tilsagns- eller avslagsbrev.

5. Søknaden skal inneholde:
•	 Opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag, og om søker.
•	 Tegninger med tilhørende beskrivelser av prosjektet. Disse skal være 

stemplede, og daterte fra kommunen.
•	 Prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve. Ad-

ministrasjon kan maksimalt utgjøre 5% av godkjent kostnad.
•	 Dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar.
•	 Fremdriftsplan
•	 Finansieringsplan. Alle postene i finansieringsplanen, bortsett fra 

søknadssummen skal dokumenteres. 
Egenkapital bekreftes med kontoutskrift fra bank, post eller lignende 
samt vedtak på at beløpet er bundet til utbyggingen av anlegget. An-
delskapital skal dokumenteres.  
Kommunalt og /eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med 
kopi av vedtaket. Det samme gjelder kommunal eller fylkeskommunal 
garanti. 
Private tilskudd/gaver, eksempelvis rene pengetilskudd, materialer, ra-
batter og lignende skal bære bekreftet ved undertegnet gavebrev. Det 
er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på rabatter eller gaver.  
Arbeid utført på dugnad anføres med referanse til arbeidskostnader 
i tilbud/anbud fra firma. Det er ikke anledning til å beregne merverdi-
avgift for dugnad.  
Oppført lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn fra bank hvor 
også vilkårene fremgår.
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•	 Eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt.
•	 Driftsfinansiering og plan for FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling).

6. Kommunal behandling av søknaden
Planer for bygget skal følge søknaden. Kommunen skal gjøre en vurdering 
hvor det sentrale er å vurdere tegningene i forhold til at de skal være hen-
siktsmessige i forhold til formålet som kulturarena. Behovsvurdering, ved-
tekter, driftsplan og romprogram/ tegninger skal godkjennes av kommunen. 
Dokumentene skal signeres og dateres av kommunen, slik at det for etter-
tiden er helt klart hva som har blitt godkjent. Disse tegningene er å betrakte 
som en kommunal forhåndsgodkjenning av planene, og må ikke forveksles 
med kommunal byggesaksbehandling. 

Det gjøres oppmerksom på at søknaden behandles i den form den foreligger 
ved overføring til fylkeskommunen.

7. Hvem kan søke
Søkere om tilskudd kan være fylkeskommune, kommuner, organisasjoner, 
institusjoner, stiftelser, lag og foreninger, samt ikke-kommersielle aksje-
selskap. 

For stiftelser og andelslag skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkes-
kommunen. 

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke 
skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til 
fortjeneste for private eiere. 

Det blir tillagt vekt at vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer det 
offentlige og/eller det frivillige kontroll med eierforhold og drift.

8. Klageadgang
Forvaltningsloven § 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. 
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Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i 
saker vedrørende forvaltningen av denne ordningen.

9. Regnskapsplikt
Det anbefales søker å kontakte kommunens revisjonsselskap når prosjektet 
har fått tilsagnsbrevet. Da kan en få hjelp til å legge opp regnskapsrutinene 
slik at de blir tilfredsstillende og samtidig enkle og effektive. 

Alle søkere som mottar tilskudd av spillemidler til kulturarenaer har plikt til 
å levere eget regnskap. Revidert regnskap er et krav for å få utbetalt siste 
del av tilskuddet. Det skal føres eget byggeregnskap, og som hovedregel 
benyttes egen kasse, bankkonto for alle ut- og innbetalinger vedrørende 
prosjektet. Regnskapet skal være ført slik at det er sammenlignbart med det 
godkjente prosjektbudsjettet som ble sendt inn i søknaden. Hovedpostene i 
regnskapet skal være de samme som i budsjettet. Regnskapet skal revideres 
av kommunerevisjonen.

Tilskuddsmottaker plikter å påse at tildelt tilskudd anvendes i samsvar med 
forutsetninger og fastsatte vilkår.

Det skal foreligge bilag for alle utbetalinger og innbetalinger. Bilagene skal 
vise:

•	 hva betalingen gjelder
•	 hvilken konto som er belastet
•	 hvem som har anvist
•	 hvem som har attestert
•	 bilagsnummer

Attestasjon og anvisning skal ikke gjøres av samme person. Bilagene skal 
nummereres fortløpende og arkiveres etter stigende nummer. Tilskuddsmot-
taker plikter å oppbevare bilag og regnskapsbøker så lenge som regn-
skapsloven tilsier (10 år).

Verdi av gaver (ikke pengegaver), rabatt og dugnad
For de poster der hele eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal 
verdien av dugnaden settes til det beløp dette arbeidet var satt opp med 
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i godkjent prosjektbudsjett i søknaden. Det kan ikke settes opp et høyere 
beløp, enn i prosjektbudsjettet som ble godkjent av fylkeskommunen i 
søknaden.

Gaver (ikke pengegaver) og rabatt kan heller ikke føres opp med høyere 
beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på 
dugnad, gaver og rabatt.

Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, 
rabatt eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres 
med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som ei betalt utgift 
under kontantutgifter i regnskapet.

Bokføring av kontantinntekter som skal finansiere anleggskostnaden
Alle kontantinntekter som skal finansiere byggekostnadene skal føres i regn-
skapet, for eksempel egenkapital, lån, kommunale og private tilskudd. 
Hovedpostene for kontantinntektene skal være de samme som postene i 
finansieringsplanen i søknaden.

Krav om ferdigattest for kulturbygget
Fylket anbefaler at teknisk etat, eller tilsvarende kontor i kommunen godkjen-
ner/ uttaler seg om prosjektbudsjettet i søknaden.  

10. Utbetaling av tilskudd
All utbetaling formidles gjennom kommunen

Når prosjektet er kommet godt i gang kan det sendes inn anmodning om 
delutbetaling. Det holdes igjen minst 10% av tilskuddet.

Sluttutbetaling finner sted når fylkeskommunen mottar regnskapssammen-
drag og revisoruttalelse for prosjektet. Ferdigattest skal legges ved.

Tilsagn om tilskudd gjelder i inntil 3 år fra dato på tilsagnsbrevet. Er 
prosjektet ikke igangsatt og søker ikke har bedt om utbetaling, bortfaller 
tilsagnet, og midlene inndras.
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11. Aktuelle lenker
•	 Informasjon om ordningen i Akershus, samt retningslinjene finnes på: 

www.akershus.no
•	 Søknadsskjema finnes på Kulturdepartementets retningslinjer for desen-

tralisert ordning for tilskudd til kulturbygg: http://www.regjeringen.no/nb/
dep/kud/tema/kultur/kulturbygg/desentralisert-ordning-fortilskudd-til-.
html?id=86016

•	 Lenke til Norsk Musikkråd: www.musikklokaler.no, samt www.musikk.no 
(krav og standarder)
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Akershus fylkeskommune
Avdeling for kultur, folkehelse og frivillighet

PB 1200 Sentrum
0107 Oslo

www.akershus.no


