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«Retningslinjer for ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet 
under koronapandemi 2020»  
 
Vedtatt av formannskapet 26.03.2020 

 
§ 1 Formål  
Tilskuddsordningens formål er å sikre utvikling og opprettholde aktivitet i Fredrikstads kunst- 
og kulturfelt under den pågående koronapandemien. Formålet omfatter å sikre et grunnlag 
for kunst- og kulturaktørers virksomhet, samt å sikre det allmenne publikums tilgang til kunst 
og kultur av høy kvalitet. 
 
§ 2 Virkeområde  
Ordningen har sitt virkeområde i Fredrikstad kommune og gjelder behandling av  
søknader om følgende tiltak: 
 

- planlegging og gjennomføring av kunst- og kulturprosjekter under den pågående 
koronasituasjonen.  

- støtte til kunst- og kulturprosjekter som gjennomføres som erstatning for planlagt 
aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal virksomhet.  

- planlegging og utvikling/forprosjekt av prosjekter med lenger gjennomføringshorisont. 
 
§ 3 Økonomiske rammer  
Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen er fastsatt av formannskapet, og utgjør 0,9 
millioner kroner. 
 
Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til det enkelte prosjekt. 
 
§ 4 Vilkår for tilskudd  
Det kan gis tilskudd til tiltak som finner sted i Fredrikstad, som har tydelig kulturprofil i tråd 
med det som normalt sorterer under kunst- og kulturfeltet, og som gjennomføres etter 12. 
mars 2020. Stiftelser, lag/foreninger, enkeltmannsforetak og aksjeselskaper kan søke.  
 
Profesjonelle aktører blir prioritert. Tilskuddsordningen skal bidra til nytenking og innovasjon i 
Fredrikstads kunst- og kulturfelt, og det vektlegges at flest mulig får tilgang til 
kulturopplevelsen. 
 
Prosjekter som mottar støtte må forholde seg til de til enhver tid gjeldende restriksjoner og 
begrensninger som myndighetene pålegger som følge av koronasituasjonen. Produksjon og 
formidling må derfor skje på måter som begrenser smittefare. Tiltak som utgjør risiko for 
smitte vil ikke bli prioritert.  
 
§ 5 Søknadsfrist  
Søknadsfristen er løpende fram til 1. mai 2020.  
 
§ 6 Krav til søknaden  
Søknaden skal være skriftlig og sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no.  
 
Søknadens emnefelt skal merkes: 
«Søknad om tilskudd fra ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under 
koronapandemi 2020». 
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Søknaden skal inneholde følgende:  
- kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (maks 1 A4-side) 
- sted og dato/periode for gjennomføringen, eventuelt hvilket digitale medium formidlingen vil 
skje gjennom 
- informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende 
- budsjett med søknadsbeløp 
- søkers CV/beskrivelse av søkers bakgrunn 
 
§ 7 Behandling av søknader  
Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjens kriterier og 
vilkår. Behandling av søknader vil skje løpende. Forventet responstid på søknad er inntil 2 
uker.  
 
Formannskapet har delegert til kommunedirektøren å fatte vedtak om tilskudd. 
 
Ordningen er midlertidig, og er etablert som respons på en unntakstilstand. Det er derfor ikke 
klageadgang på vedtak som fattes om tilskudd, annet enn til saksbehandlingsprosessene. 
 
§ 8 Vilkår for tildeling av tilskudd  
Ved omtale av prosjekter som får tilskudd ber vi om at du opplyser om at prosjektet er støttet 
av Fredrikstad kommune ved Kulturetaten. 
 
Søker har plikt til skriftlig å underrette Fredrikstad kommune ved Kulturetaten dersom noen 
av forutsetningene endrer seg slik at prosjektet forsinkes eller ikke lar seg gjennomføre som 
beskrevet i søknaden. Vesentlige endringer kan medføre at tilskuddet trekkes tilbake.  
Når prosjektet er ferdig skal det sendes en prosjektrapport og regnskap. Fredrikstad 
kommune ved Kulturetaten må ha mottatt rapport og regnskap senest innen 8 uker etter at 
tiltaket er ferdigstilt.  
 
Det kan i vedtaksbrevet stilles flere vilkår for bruk av tilskuddet enn det som framgår av 
denne retningslinjen.  
 
§ 9 Utbetaling av tilskudd  
Utbetaling skjer etter mottatt utbetalingsanmodning der det opplyses om kontonummer og 
organisasjonsnummer. 
 
§ 10 Kontroll med bruk av midler  
Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede midler. Som mottaker av 
offentlig tilskudd plikter tilskuddsmottaker å medvirke til slik kontroll, herunder framskaffe 
etterspurt og relevant dokumentasjon.  
 
§ 11 Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling  
Hvis søker mottar tilskudd basert på uriktige opplysninger, eller tilskuddet – eller deler av det 
– ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår i denne retningslinjen ikke 
er oppfylt, vil tilskuddet bli trukket tilbake. Tilskudd som ikke er utbetalt vil bortfalle, og 
utbetalt tilskudd kreves tilbake.  
 
§ 12 Ikrafttredelse  
Retningslinjen trer i kraft fra vedtaksdato, og opphører etter tildeling er gjennomført.


