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I 2012-2015 ble tippenøkkelen endret slik at idretten skulle få en større 
andel av pengene enn tidligere. Argumentene for dette handlet primært om idre-
ttens behov. Kulturen skulle kompenseres over statsbudsjettet for tippemidlene 
som falt bort, men det kan stilles spørsmål ved om dette har skjedd. Kulturløftets 
«én prosent av statsbudsjettet til kultur» er ihvertfall ikke innfridd.

Pengespill til idrett og kultur

Overskuddet fra statlige pengespill har siden etterkrigstiden blitt brukt til 
å støtte ulike samfunnsnyttige formål. Hvordan disse midlene har blitt fordelt 
(«tippenøkkelen») har endret seg flere ganger.

Norsk Tippings overskudd lød på 5,52 milliarder kroner i 2018. Lotteri 
utgjorde 27 prosent av spillinntektene, mens sportsspill sto for 9,3 prosent. Den 
presise fordelingen av inntekter fra ulike typer spill er vist i tabellen under.

Spillmidlene fra Norsk Tipping fordeles til kultur, idrett og  humanitære 
formål via tre kanaler: Tippenøkkelen, Grasrotandelen og Norsk Tippings spon-
sorordninger. Av disse er fordelingen av overskuddet klart viktigst, mens sponsor-
midlene er relativt sett ubetydelig.

Fordelingen av tippemidlene

Norsk Tipping fekk eit overskot på 
5,25 milliardar kroner i 2017. Det er 
ny rekord.
Rekordoverskotet blei kunngjort på 
generalforsamlinga i Norsk Tipping 
i Kulturdepartementet torsdag. Der 
blei det også opplyst at talet på 
aktive kundar auka med 80.000 til 
1,96 millionar i 2017. Med andre 
ord driv over ein tredel av innbyggja-
rane i Noreg aktivt med tipping. 
- Både overskotet og auken i kunde-
talet er ein god peikepinn på at me 
leverer attraktive spel, seier Norsk 
Tippings administrerande direktør 
Åsne Havnelid. 
Om lag 25 prosent av kundane er 
under 40 år. Rundt 50 prosent av 
omsetnaden kom i fjor frå digitale 
kanalar, og mobil er kanalen som 
veks mest. 
Dei 5.251 millionar kronene vil bli 
fordelte ut til føremåla som er mot-
takarar av spelemidlar. Overføringa 
er 399 millionar kroner høgare enn 
året før. 
4.715 millionar kroner går til ti-
ppenøkkelen, 455 millionar går til 
grasrotdelen, 66 millionar går til 
overskotsformål for bingoentre-
prenørane, medan 15 millionar går 
til tiltak mot spelavhengigheit.
(NTB)
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Tippenøkkelen (4 milliarder i 2017)

Cirka 86 prosent av det totale overskuddet til Norsk Tipping går inn i 
tippenøkkelen. Fordelingen av overskuddet er regulert i lov om pengespill mv. 
(pengespilloven) § 10.

Av den totale summen som settes av til tippenøkkelen, blir 6,4 prosent 
generert til helseformål gjennom Extrastiftelsens prosjekter. Summen som er 
igjen fordeles mellom idrettsformål (64 prosent), kulturformål (18 prosent) og 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 prosent). 

Noe av potten er øremerket spesielle formål. Resten fordeles fritt til andre 
kulturformål over statsbudsjettet, det vil si at det er politisk bestemt.

Tippenøkkelen har vært vektet ulikt tidligere.
Etter at forskning ble faset ut av tippenøkkelen i 2003-2004, var det en 

50/50-fordeling mellom idrett og kultur.
Fra 2009 ble tippenøkkelen endret, slik at idrettsformål skulle få 45,5 

prosent, kulturformål 36,5 prosent og humanitære 18 prosent.
I 2013-2015 så man en gradvis overgang til enda ny tippenøkkel: Idrett 64 

prosent, kultur og humanitære 18 prosent hver, i tråd med Meld. St. 26 (2011 – 
2012) Den norske idrettsmodellen.

En kort historie om tippenøkkelen

1946: Stortinget vedtar loven om 
Norsk Tipping. Norsk Tipping blir 
opprettet som en stiftelse med 
staten (40 prosent), Norges idret-
tsforbund (40 prosent) og Norges 
fotballforbund (20 prosent) som 
eiere.

Fram til 1990 blir overskuddet fra 
Norsk Tipping fordelt mellom idrett 
og forskning.

1986: Overskuddet fra Lotto blir re-
gulert i egen lov, og fordeles mellom 
statskasse og kulturformål.

1990: Kultur kommer inn som 
spillemiddelmottaker.
 
1992: Loven om pengespill blir 
vedtatt, Lotto og tipping samles i ett 
lovverk. Norsk Tippings overskudd 
fordeles med 1/3 til idrett, 1/3 til 
forskning og 1/3 til kultur.

2003-2004: Forskning fases ut 
av tippemidlene, og man får en 
50/50-fordeling mellom idrett og 
kultur.

2007: Norsk Tipping får monopol 
på spilleautomater (vedtatt 2003). 
Humanitære organisasjoner som har 
hatt inntekter fra spilleautomater 
skal kompenseres over tippeover-
skuddet.

2009: Tippenøkelen endres: Idrett 
får 45,5 prosent, kultur 36,5 prosent 
og samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner 18 prosent.

2015: Tippenøkkelen endres igjen 
(gradvis overgang fra 2013): 64 
prosent skal fordeles til idrettsfor-
mål, 18 prosent til kulturformål og 
18 prosent til samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner.

2018: Kulturmeldingen varsler at 
regjeringen vil «[v]urdere innret-
ning og fordeling av spelemidlar 
til kulturbygg innanfor ramma av 
tippenøkkelen».

Tippenøkkelen - idrett får mest
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Grasrotandelen (649 millioner i 2018)

Gjennom grasrotandelen kan spillere støtte sitt favorittlag, -korps eller orga-
nisasjon med esn del av innsatsen. Ifølge Norsk Tipping støtter 1,2 millioner av 
deres to millioner kunder ca 30 000 lag og foreninger på denne måten. Fordelin-
gen er altså bestemt av kundene.

Pengene som fordeles gjennom grasrotandelen skal ikke regnes som 
spilleinntekt ved beregning av Norsk Tippings overskudd. Mer grasrotandel fører 
dermed til mindre overskudd.

I 2018 ble grasrotandelen på spillene i Norsk Tipping AS økt fra 5 til 7 
prosent. For spill på Multix, Instaspill og Oddsen er Grasrotandelen 14 prosent av 
spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster.

Økningen innebærer at en større andel av spillemidlene blir utbetalt direkte 
til lokale lag og foreninger. Midlene som Kulturdepartementet fordeler til oversku-
ddsformålene vil tilsvarende bli redusert. Sammen med flere kunder og grasrot-
givere førtedet til en kraftig økning for grasrotandelen i 2018: en økning på 194 
millioner , eller 42,6 prosent, fra 2017.

Fem av de ti største mottakerne av grasrotmidler er idrettslag. Av de øvrige er 
tre dyrevernorganisasjoner og to humanitære organisasjoner. I 2018 mottok idre-
tten 359,9 millioner kroner i gjennom grasrotandelen, kultur og kunst 64,1 millio-
ner og rekreasjon og sosiale foreninger 58,4 millioner.

Kulturløftet

Våren 2004 presenterte de rød-grøn-
ne partiene et 15 punkters dokument 
for sin kulturpolitikk, under navnet 
Kulturløftet. Her ble det blant annet 
lansert et mål om at én prosent av 
statsbudsjettet skulle gå til kulturfor-
mål innen 2014.
Satsingen var ikke avgrenset til én 
stortingsperiode. Før valget i 2009 
ble Kulturløftet II lagt fram, denne 
gangen med 17 punkter. Fremdeles 
var målet at én prosent av statsbuds-
jettet skulle gå til kulturformål. 
Dette har vært et flyktig mål. MFO/
Creo beregnet i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2019 at kultur nå 
utgjorde 0,899 prosent av totalbud-
sjettet.
Da Arbeiderpartiet la fram forslag til 
nytt partiprogram i 2017, var fortsatt 
målet at én prosent skal gå til kultur. 
«Når vi foreslår å øremerke en prosent 
av statsbudsjettet til kultur, betyr det 
at veksten i kulturbudsjettet vil være 
i takt med statsbudsjettet for øvrig», 
uttalte Hadia Tajik til Dagbladet.

De tre største grasrotmottakerne i 
2018:

1. Vålerenga Fotball (3 691 871 kr)
2. Foreningen for omplassering av 
dyr (2 932 658 kr)
3. Lions Club Fredrikstad (2 815 
700 kr)

Grasrotandelen - idrett får mest
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«Enger-utvalget, som i 2013 
evaluerte Kulturløftet under Stol-
tenberg-regjeringen, konkluderte 
med at taperen i en periode med 
vekst i kultursatsing, var lokalt 
kulturliv. Desto mer kritikkverdig 
er det at endringen av fordeling av 
midler fra statlige pengespill, gjort 
gjeldende fra 2015, i særlig grad har 
gått ut over nettopp lokal kultur og 
breddekultur. 

Norsk idrett skal berømmes for 
dyktig lobbyarbeid i forbindelse med 
idrettsmeldingen i 2012, som samlet 
bred politisk støtte for forslaget om 
å øke idrettens andel av tippemi-
dlene fra 46,5 til 64 prosent, mens 
andelen til kulturformål ble justert 
ned fra 36,5 til 18 prosent. 

Kraftig kritikk fra kulturlivet ble 
møtt med forsikringer fra kultur-
minister Anniken Huitfeldt om at 
endringen ville føre til større og mer 
forutsigbar kulturstøtte. Både regje-
ring og et bredt flertall på Stortinget 
lovet at kulturens inntektstap fra 
spillmidlene skulle kompenseres på 
statsbudsjettet. De løftene har vist 
seg å være lite verdt. 

Støtten til lokale kulturbygg, som 
ligger inn under tippemidlene, er 
redusert med 65 prosent de siste fire 
år. Musikkutstyrsordningen er også 
svekket. I Nord-Trøndelag har potten 
til lokale kulturbygg krympet med 
tre millioner på tre år. Det fører til 
at godkjente prosjekt som bygging 
av amfi og scene ved Levanger 
ungdomsskole og annen støtte til 
ungdomshus og forsamlingshus er 
satt på vent. 

Når idrettsbygg får 28 ganger så 
mye spillmidler som kulturbygg, 
preger det lokal og regional kultur-
politikk. Det gir mange ballbinger og 
få musikkbinger. På statsbudsjettet 
er det gjerne de store, nasjonale 
institusjonene som havner i første 
rekke. Lokal kultur og breddekultur 
har blitt taperen etter endingen av 
tippenøkkelen også. Slik bør det ikke 
fortsette.» 
(Adresseavisen 09.09.2017)

Sponsoravtaler (69,7 millioner i 2018)

Norsk Tipping sponser i tillegg utvalgte idrettslag og organisasjoner gjennom 
landsdekkende eller regionale sponsoravtaler. I 2018 utgjorde dette 69,7 millio-
ner kroner. Av disse gikk 70 millioner til idrett, 2,9 millioner til kultur (Norsk Kultur-
skoleråd og By:Larm).

Sponsormidler er det Norsk Tipping selv som fordeler. Disse pengene er 
ikke noe kulturpolitisk virkemiddel, men en del av Norsk Tippings egen profile-
ring. Norsk Tipping har en ambisjon om å ha noen færre sponsoravtaler framover, 
redusere antallet idrettsavtaler og dreie porteføljen mot andre typer sponsorater. 
Størrelsen på sponsormidlene har blitt merkbart redusert etter å ha nått 92 millio-
ner kroner i 2016. Etter 2017 har også Operaballetten, Talent Norge, Tons Of 
Rock-, Palmesus- og Pstereo-festivalene blitt sponset av Norsk Tipping, mens bl.a. 
Norges Skiforbund Hopp, ishockeyforbundet og håndballforbundet ikke lenger 
står på lista over sponsorater. I diagrammet over vil en del av det som er oppgitt 
som annet også egentlig være sponsing til kultur, men tallene i Norsk Tippings 
årsrapport oppgir ikke dette mer presist.

Sponsormidler - idrett får mest
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Store kutt i lokalt kulturliv

På fire år har regjeringen kuttet 
86 millioner kroner i tippemidlene 
som går til små og store kulturbygg. 
Lokalt kulturliv over hele Norge 
rammes, advarer ledere fra kultur-
-grasrota.
(…)mens 135 millioner tippe-kroner 
ble bevilget til ulike øvingslokaler, 
samfunnshus og konsertarenaer i 
vårt langstrakte land på det siste rø-
dgrønne statsbudsjettet i 2013, ble 
potten til desentraliserte kulturbygg 
krympet til 47 millioner kroner i år.
(…)
– Forskjellen mellom tilskudd til 
lokale idrettsarenaer og lokale 
kulturarenaer har økt kraftig de siste 
årene. For eksempel har Norsk fo-
tballforbund fått på plass over 2700 
ballbinger over hele Norge, mens det 
totalt finnes bare 170 musikkbinger 
til å øve i, sier [Rhiannon] Edwards [i 
Musikkutstyrsordningen].
Hun merker på grasrota at pen-
gestrømmen fra tippemidlene til 
kulturbygg tørker inn.
– I løpet av samme periode har den 
samlede søknadssummen fra gras-
rota til oss i Musikkutstyrsordningen 
økt med 140 prosent. Det er stor 
etterspørsel etter tilskudd til bygg og 
utbedring av lokaler til kultur.
(…)
Da regjeringen reduserte tippemi-
dlene til kulturbygg fra 96,2 millio-
ner kroner til 63,7 millioner kroner 
fra 2015 til 2016, ble det begrunnet 
med at en større andel av tilsku-
ddene til støtteordningen Frifond 
skulle flyttes fra statsbudsjettet til 
tippenøkkelen.
(…)
I 2015 ble andre poster som 
tidligere lå under statsbudsjettet, 
som finansiering av vedlikeholdet 
av skværriggerne Christian Radich 
og Statsraad Lehmkuhl, flyttet til 
tippepotten for kulturformål.
Kulturpolitisk talsperson for Ap på 
Stortinget, Hege Haukeland Liadal, 
er kritisk til regjeringens håndte-
ring av tippemidlene som går til 
kulturformål.
– Regjeringen har kuttet i kultur-
budsjettet og redder seg inn med 
å flytte mange kulturformål over 
til tippenøkkelen. Å putte inn en 
haug med poster som egentlig ikke 
skulle finansieres av tippemidler, 
går utover kulturbygg som nå ikke 
har penger til å vedlikeholdes og 
oppgraderes, sier Liadal.

(Klassekampen 06.09.2017)

Den nye tippenøkkelen
Tippenøkkelen ble vedtatt endret i 2012, og disse endringene ble faset inn i 

løpet av perioden 2013-2015. Med den nye tippenøkkelen skal 64 prosent forde-
les til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige 
og humanitære organisasjoner.

Politisk grunnlag

Grunnlaget for dagens tippenøkkel finnes i Meld. St. 26 (2011-2012) Den 
norske idrettsmodellen:  

«En endring i tippenøkkelen er begrunnet med at økt ressursgrunnlag er 
nødvendig for å sikre god måloppnåelse innenfor den statlige idrettspolitikken. 
Særlig gjelder dette i forhold til idrettsanlegg. Spillemiddeltilskuddet til idrettsanlegg i 
kommunene har kommet mer og mer i utakt med behovet, uttrykt gjennom priorite-
ringer og søknader fra kommunene. (...) En ny tippenøkkel vil gi et bedre grunnlag for 
bygging og rehabilitering av anlegg lokalt, vil styrke arbeidet med å utvikle barne- og 
ungdomsidretten og vil intensivere innsatsen for et godt aktivitetstilbud til personer 
med nedsatt funksjonsevne og personer som i dag i liten grad er fysisk aktive. Tiltak 
for tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv vil også styrkes.»

Fordeling av spillenøkkelen etter formål 2010-2018, tall x 1000 kr
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«det er behov for mer penger til kultur, ikke mindre»

Tippenøkkelen ble endret midt i det andre kulturløftet. Enger-utvalget leverte 
i 2014 sin kulturutredning. Der understreket utvalget at endringen i tippenøkkelen 
ikke måtte føre til at kulturen kom dårligere ut.

«Utvalget mener at kulturen ikke må bli skadelidende ved endring i tippenøkkelen. 
Det vil være i strid med alle intensjoner og mål i kulturløftene. Utvalget vil minne 
om tidligere kulturminister Anniken Huitfeldts uttalelse i denne sammenheng; det er 
behov for mer penger til kultur, ikke mindre. Utvalget har tillit til løftene som er gitt, 
og vi forutsetter at kulturen kompenseres fullt ut for endringene i tippenøkkelen.»

«MYE MER penger til kultur enn til idrett»

Endringen i tippenøkkelen møtte protester fra kulturlivet. I forbindelse med 
Arbeiderpartiets landsmøtevedtak i 2011 om endring av tippenøkkelen ble det 
etablert et opprop som samlet 63 organisasjoner og 25 262 underskrifter. Endrin-
gen ble likevel gjennomført, mot at kulturløftets forpliktelser skulle gjennomføres 
i statsbudsjettene.

Da Arbeiderpartiet gikk inn for å endre tippenøkkelen i idrettens favør, ble 
det forsvart med argumentasjon om at også kulturen ville tjene på dette. Argu-
mentene er sammenfattet av Tore O. Sandvik i et blogginnlegg fra i 2011, og kan 
oppsummeres slik:

• Kulturen vil få mer, selv om idretten vil få enda mer
• Kulturløftet vil sikre kulturen én prosent av statsbudsjettet
• Idretten har bidratt til spillpolitikken som har gitt oss tippeoverskuddet
"Idretten får ikke en økning på BEKOSTNING av kulturlivet. (...) det [kommer] 

framover MYE MER penger til kultur enn til idrett, selv med ny fordeling av 
tippenøkkelen. (...)

Kulturløftet sier at kulturbudsjettet skal være 1 % av Statsbudsjettet. Både 
Statsministeren og Kulturministeren har bekreftet at dette står fast. (...)

Forslaget fra Arbeiderpartiet går ut på å fordele de 24 prosentene som går til 
statskassa med 6 % ekstra til kultur og 18 prosent ekstra til idrett. Begrunnelsen står 
ovenfor, og gir da altså 630 millioner kroner mer til idretten og 200 millioner mer til 
kultur fra tippemidlene. I tillegg kommer bevilgningene over statsbudsjettet til kultur 
(...).

En ekstrabevilgning til kulturen på 200 millioner kr hvert år via tippemidlene 
vil, om man følger dagens fordeling, med andre ord gi DKS 80 mill kr mer å rutte med 
hvert år, mens det vil gå 60 mill kr ekstra til hhv Frifond og regionale kulturbygg."

I ettertid kan vi oppsummere at ihvertfall deler av denne argumentasjonen 
ikke har slått til: Én prosent til kultur er fremdeles noe Arbeiderpartiet snakker 
om som en ambisjon, mens Musikernes Fellesorganisasjon (nå Creo) har anslått 
at  utgiftene til kulturformål utgjorde 0,899 prosent av forslaget til statsbudsjett 
for 2019.
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Den kulturelle skolesekken Frifond
Kulturbygg Omlegging av den kulturelle skolesekken
Aktivitetsmidler for kor Gaveforsterkningsordningen
Norsk kulturhusnettverk Norske kirkeakademier
Krafttak for sang Landsomfattende musikkorganisasjoner
Den kulturelle spaserstokken Folkeakademienes landsforbund
Utstilling om norsk offentlig historie i Nasjonalbiblioteket Villa Stenersen
Pilegrimsleden Seilskipet Statsraad Lemkuhl
Skoleskipet Christian Radich Fullriggeren Sørlandet
Musikkutstyrsordningen Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre
Historiske spill Prosjekt- og utviklingstiltak museums- og arkivfeltet
Prosjekt- og utviklingstiltak på museumsfeltet Prosjekt- og utviklingstiltak på arkivfeltet
Prosjekt- og utviklingstiltak bibliotek Områdesatstingen i Groruddalen
Fellesverkstedet - engangstilskudd til rehabilitering Vega Scene - engangstilskudd
Til argumentet om at idretten har bidratt til spilloverskuddet, kan det innven-

des at sportsspill bare genererer en liten del av tippeoverskuddet. 89 prosent av 
Norsk Tippings inntekter kommer fra andre typer spill.
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Kulturmidlene  spres til stadig nye formål

Hvor ender tippemidlene til kultur opp? Til å begynne med gikk alle midlene 
til tre poster: Den kulturelle skolesekken, Frifond og kulturlokaler. Fra 2014 og 
framover har en rekke ulike tiltak blitt flyttet flyttet inn og ut av tippemidlene, slik 
at tippemidlene har blitt brukt som «salderingspost» for kulturbudsjettet. 

Inkluderingen av ulike «nye» formål i tippenøkkelen har ført til at selv om 
Norsk Tippings overskudd har økt kraftig de siste årene, har økningen i midler til 
Frifond og Den kulturelle skolesekken vært beskjeden, og det har blitt betyde-
lig mindre penger til kulturlokaler. Dette har blitt begrunnet bl.a. med at en større 
andel av Frifond skulle finansieres over tippenøkkelen (samtidig som Villa Stener-
sen, Pilgrimsleden, skoleskipene, historiske spill og utviklingstiltak for museer, 
bibliotek og arkiver også kom inn).

Grafen på side 5 viser hvordan størstedelen av økningen av spillemidler til 
kultur etter den at den nye tippenøkkelen ble innført har gått til «nye» budsjet-
tposter, mens midlene til kulturlokaler har blitt betydelig redusert.

Noen av postene, som aktivitetsmidler til kor, er tiltak som kommer det 
frivillige kulturlivet til gode. Andre, som ferdigstillelse av H.M. Dronning Sonjas 
barndomshjem på Maihaugen eller nytt lysanlegg i Nidarosdomen, kan vanske-
lig ses på som dette.

Det er ingen tydelige kriterier for hvilke formål spillemidlene skal gå til. 
Pengespilloven angir bare hvor stor del av Norsk Tippings overskudd som skal gå 
til «kulturformål». Utover det blir det en politisk vurdering hva som skal med. 

Det frivillige kulturlivet kan ønske seg at tippemidlene blir forbeholdt
• brede ordninger snarere enn enkelttiltak
• som er allmennyttige, og
• når ut til folk flest.
Selv om det ikke finnes noen fasit på hva som «egentlig» skal være der, er 

dette et syn nok flere vil dere. Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har f.eks. 
uttalt at "[r]egjeringen har kuttet i kulturbudsjettet og redder seg inn med å flytte 
mange kulturformål over til tippenøkkelen. Å putte inn en haug med poster som 
egentlig ikke skulle finansieres av tippemidler, går utover kulturbygg som nå ikke har 
penger til å vedlikeholdes og oppgraderes" (Klassekampen 06.09.2017).
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 Får idretten penger på riktig grunnlag?

Riksrevisjonen undersøkte nylig Norges Idrettsforbunds forvaltning av spille-
midlene fra 2012 til 2017. Den kom med flere kritiske merknader:

1. En større andel av midlene burde ha blitt brukt til aktivitet
• 50 millioner kroner i tilskudd som skulle gått direkte til tiltak for barn, 

unge og bredde i 2017-2017 ble i stedet brukt til å dekke lønnskostna-
der i NIFs kompetanseseksjon. I denne perioden gikk 867 mill. til barn, 
unge og breddeidrett.

• En større andel av spillemidlene kunne blitt brukt til aktivitet og ivareta 
medlemmer og medlemsorganisasjoner.

2. Det er uklart om NIF når vesentlige mål med tilskuddet
• NIFs rapportering er ikke godt nok egnet til å si hvor mye som går til 

aktivitet og hvor mye som går til administrasjon.
• På noen områder har ikke NIF rapportert korrekt til Kulturdepartemen-

tet, blant annet om kostnader knyttet til Ungdoms-OL og søknaden om 
OL og Paralympics 2022.

3. Det mangler informasjon om måloppnåelse på vesentlige punkter
• Mange dobbeltregistreringer i medlemsregistrene gir et uriktig bilde av 

antallet medlemmer. Derfor er det ikke mulig å konkludere med hvor 
stor andel av befolkningen som er medlemmer i idrettslag.

Riksrevisjonens rapport kom i kjølvannet av kritiske medieoppslag om 
åpenhetskulturen og ressursbruken i norsk idrett, med fokus på bl.a. dyre nachs-
pielregninger og alkoholbruk. NIF måtte åpne regnskapene sine for mediene etter 
omfattende press, og generalsekretær Inge Andersen måtte forlate jobben sin.

Omdømme i fritt fall

Omdømmet til NIF har blitt kraftig påvirket av alt dette. Andelen av befolknin-
gen som har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av NIF har falt fra 66 
prosent i 2012 til 34 prosent i 2018. Andelen av befolkningen som har et «litt 
dårlig» eller «meget dårlig» inntrykk av NIF har økt fra 6 prosent til 30 prosent. 
(VG 23.10.18)

«Vil kunne få konsekvenser»

Riksrevisjonens rapport førte til en rekke medieoppslag og kritiske uttalelser 
fra politikere. Verdt å merke seg er Høyres idrettspolitiske talsmann, Tage Petter-
sen, som sier til NRK at dersom det er rapportert inn for mange medlemmer, kan 
det være et argument for å endre tippenøkkelen: «Er det færre medlemmer, kan 
det medføre at spillemidlene forandres, så det vil kunne få konsekvenser» (NRK 
25.10.18).
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Hva kan vi vente oss fremover?

Reduksjonen av tippemidler til kulturbygg har har blitt gjenstand for noen 
presseoppslag de siste årene (noen av dem er gjengitt i vedlegg).

Kulturmeldingen som ble lagt frem høsten 2018 inneholdt ikke mye om 
tippemidler eller tippenøkkelen, men har med en formulering om at regjeringen vil 
"vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg 
innenfor rammen av dagens tippenøkkel".

Den samme formuleringen er gjentatt i Frivillighetsmeldingen og i Granavol-
den-plattformen til regjeringen utgått av Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Det kan tolkes som at regjeringen i utgangspunktet ikke har noen ambisjon 
om å vurdere tippenøkkelen på nytt, men er bevisst på behovet for en opprydning 
av hva som finansieres gjennom den. Hvilke tanker regjeringen nå har gjort seg om 
denne formuleringen, er dette punktet ihvertfall en knagg for å snakke om saken.

Det er også verdt å merke seg at regjeringen har varslet en stortingsmelding 
om idrettspolitikk.

Kilder

Politiske dokumenter og rapporter

Riksrevisjonens rapport om Norsk Idrettsforbund
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2018-2019/Doku-

ment1/Revisjonsrapport2017KulturdepartementetsOppfolgingNorgesIdrettsfor-
bundsBrukAvSpillemidler.pdf

Kulturutredningen 2014
Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
Årsrapport for Norsk Tipping 2017
Statsbudsjettene 2011-2019
Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida
Meld. St. 10 (2018–2019) - Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig
Granavolden-plattformen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, 

Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

Medieoppslag og pressemeldinger
I tillegg til de som er gjengitt i margen til hovedteksten.
Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler«Norges idrettsforbund får hard 

kritikk av riksrevisjonen.»
https://www.vg.no/sport/i/6nQ42e/riksrevisjonen-refser-nifs-bruk-av-spille-

midler-50-mill-til-tiltak-for-barn-og-unge-ble-brukt-til-nif-loenn
NIF tar Riksrevisjonens rapport til etterretning
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«Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy 
som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangset-
tes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen»

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/nif-tar-riksrevisjonens-rapport-til-et-
terretning?publisherId=89252&releaseId=17855247

NIF vet ikke hvor mange medlemmer de har: – Veldig beklagelig
«Er det færre medlemmer, kan det medføre at spillemidlene forandres.»
www.nrk.no/sport/nif-vet-ikke-hvor-mange-medlemmer-de-har_-_-veldig-

-beklagelig-1.14261113
Riksrevisjonen kritisk til NIF: – handler om respekt for skattebetalernes penger
«Summen av så mange kritiske anmerkninger (...) mener jeg tilsier en annen, og 

langt mer ydmyk, holdning fra toppen av norsk idrett.»
www.nrk.no/sport/riksrevisjonen-kritisk-til-nif_-_-dette-handler-om-respekt-

-for-skattebetalernes-penger-1.14255491
Det er nok nå, Tvedt!
«Dersom det skulle ha vært et fnugg av håp om at Tom Tvedt er mannen til å 

lede norsk idrett inn i fremtiden, bør det være pulverisert av Riksrevisjonens rapport 
om Norges idrettsforbunds bruk av fellesskapets midler.»

www.vg.no/sport/i/4dwEBG/det-er-nok-naa-tvedt
Grasrotandelen mot stadig nye høyder
Grasrotandelen bidro med hele 420 millioner kroner til det frivillige Norge de 

åtte første månedene i år. Det er selvsagt rekord.
https://www.norsk-tipping.no/artikler/grasrotandelen-mot-stadig-nye-hoyder
Money talks, også i kulturpolitikken
http://toreoblogg.blogspot.com/2011/04/money-talks-ogsa-i-kulturpolitikken.

html

Lover og forskrifter
Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) 
Forskrift om grasrotandel
Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleo-

verskuddet til Norsk Tipping
Forskrift om fordeling av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS



SKJULER SEG: – Pseudonymbruk øker gjerne i perioder hvor forfatterens 
vilkår er vanskelige, sier Marianne Egerdal. Foto: Privat 

AVSLØRT: Denne uken ble Elena Ferrantes 
egentlige identitet avslørt av en gravejournalist. 
– Ved å holde sin identitet skjult har Ferrante 
klart å bli en forfatter uten synd, uten å måtte 
stå til rette for det hun skriver, sier litteratur- 
viter. Foto: Green Chameleon/unsplash.com

Kjersti juul 
kultur@vl.no

– Kulturfrivillighet er nedprioritert i statsbudsjet-
tet. I politiske festtaler blir som regel kulturfrivil-
ligheten trukket frem som viktig, mens realiteten 
er at det forventes at alt baseres på dugnadsvirk-
somhet, sier Eli Ulvestad.

Hun er talsperson for Kulturalliansen, en 
nystartet  paraplyorganisasjon for de frivillige 
kulturorganisasjonene , der blant annet amatør-
teater, korps, kor og kirken hører med. Alliansen 
har ikke blitt tilgodesett med noen midler i forsla-
get til statsbudsjett for 2017.

– Vi ser at stadig mer penger flyttes fra stats-
budsjettet til tippenøkkelen, noe som gjør kulturen 
svært sårbar. Det forutsetter for eksempel at folk 
faktisk tipper, samtidig blir detaljene lagt utenfor 
politisk kontroll.

Større påvirkning. Med 30 kulturorganisa-
sjoner arbeider alliansen for et landsomfattende 
og variert kulturtilbud for alle innbyggere, med 
utgangspunkt  i de mange kulturaktivitetene som 
frivilligheten organiserer. Målet er å skape større  
påvirkning i kulturpolitikken, øke gjennom-
slagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige 
kulturtilbudet . Ulvestad  sier de nå vil jobbe videre 
med sikte på å sikre seg driftsmidler fra 2017, slik 
at de kan nå dette målet.

– Vi ser at det mangler politisk vilje til å prio-
ritere kulturfrivilligheten. Et eksempel er at det i 
forslaget til statsbudsjettet blir foreslått å redusere 
bevilgningen til lokale og regionale kulturbygg med 
en fjerdedel. Dette er med på å forsterke et veldig 
misforhold mellom idrettsanlegg og kulturbygg. 
Før fremleggelsen av statsbudsjettet var bevilg-
ningene til idrettsanlegg 18 ganger større enn til 
kulturbygg. Med det nye budsjettet vil avstanden 
øke til 26 ganger større, påpeker Ulvestad.

Viktig skille. Kulturalliansen har tidligere pre-
sisert at de vil unngå å ta saker fra for eksempel 
Frivillighet Norge ved å skille mellom hva som er 
frivillighetspolitikk og kulturpolitikk. De vil også 
skille mellom saker som dreier seg om hele frivil-
ligheten, men der kulturorganisasjoner har egne 
særinteresser. 

SÅRBAR: Vi ser at stadig mer penger flyttes fra stas-
budsjettet til tippenøkkelen. Det gjør kulturen svært 
sårbar, sier Eli Ulvestad. Foto: Noregs Ungdomslag

Frivillighet får 
null kroner
STATSBUDSJETT: – Lokale kulturbygg 
taper kampen mot idrettsanleggene, 
påpeker talsperson for Kulturalliansen. 

PSEUDONYM: – Mens forfattere fra 
mer lukkede samfunn kan bruke 
pseudonym for å unngå sanksjoner, 
finnes det jevnt over fire forskjel-
lige grunner til at forfattere skriver 
med skjult identitet, ifølge Marianne 
Egerdal:

1. Man vil beskytte privatlivet. Noe 
som fort kan være vanskelig i vår 

digitale tid. 

2. Man vil skape en egen forfatter- 
identitet. Leia Starmann frem-

står for eksempel som en tegne- 
seriefigur med superheltkostyme 
under intervjuer.

3. Man vil skille ulike roller. Ulike   
sjangre gir ulik status. Ikke 

alle vet at Anne B. Ragde også har 
skrevet  erotiske noveller og for 
Sesam  Stasjon .

4. Man er en del av et produkt-
navn. Kollektivpseudonymet er 

mest vanlig med barnebokserier. Slik 
har det seg at Carolyn Keen, forfat-
teren bak Frøken Detektiv, aldri har 
fått skrivesperre.

Fire grunner

U Et tydelig visuelt bilde hvor du vet masse om forfatterens liv, blir veldig 
ødeleggende for leseren, sier Camilla Chams, litteraturviter.

vårt land
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Filmen «Thelma» er norsk kandidat i kampen om å bli beste 
ikke-engelskspråklige film under Oscar-utdelingen. Den 
norske Oscar-kandidaten ble offentliggjort i går etter at en 
komité med representanter fra norsk filmbransje og Norsk 
filminstitutt har vurdert de tre filmene «Thelma» i regi av 
Joachim Trier, «Fluefangeren» i regi av Izer Aliu og Jorunn 
Myklebust Syversens film «Hoggeren». Det er flere runder før 
den endelige listen på fem kandidater kunngjøres 23. januar 
2018. Oscar-utdelingen går av stabelen søndag 4. mars.  ©NTB

NOTERT: 

Thelma kan få Oscar

I går demonstrerte 
lederen for Drama- og 
teaterpedagogene 
foran Stortinget. 
Pedagogene krever 
mer praktisk undervis-
ning gjennom et nytt 
dramafag i grunn-
skolen. 
– Hvorfor trenger vi et nytt 
dramafag?
– Forskning og erfaring viser 
at dramafaget gir lyst til å 
lære, gjør undervisningen levende og skaper engasjement. 
Det bygger gode klassemiljø fordi man blir kjent med 
hverandre på en annen måte, og det er helt nødvendig i 
dagens teoritunge skole. 
– Kan ikke dette løses ved å styrke musikkfaget og legge inn 
dramaundervisning der?
– Det er først når drama kommer inn som et eget fag at det 
vil bli prioritert og gjøre at skolene blir opptatt av å ansette 
lærere med kompetanse på feltet. Men vi er pragmatiske og 
ser i første omgang for oss at dette er et fag som skal inn på 
første, fjerde og åttende trinn. 
– Å få flere fag inn på timeplanen vil nødvendigvis bety 
enten lenger skoledager for barna eller at andre fag 
nedprioriteres. Hvordan ser dere for dere at det skal løses? 
– Vi tenker at man kan gå for en utvidelse av skoledagen. Det 
kommer til å skje uansett, så spørsmålet er om man skal få 
mer matematikk og naturfag, eller om man skal prioritere de 
praktiske fagene. Et alternativ er å ta drama inn i stedet for 
andre fag. Men hva som da eventuelt skal ut, er ikke opp til 

KORT SAGT: 

Kari Strand

INTERNASJONALEN: Arbeidsgi-
vere har ikke rett til å snoke rundt i 
ansattes datamaskiner for å lese 
e-poster og beskjeder, slår Den 
europeiske menneskerettighetsdom-
stolen fast. Dommen gjelder en sak 
der en rumensk mann ble sparket fra jobben på grunn av 
chatting og beskjeder seint i arbeidstida. Den omgjør et 
vedtak fra januar i fjor der domstolen stemte stikk motsatt.
 ©NTB

På fire år har regje-
ringen kuttet 86 
millioner kroner i 
tippemidlene som 
går til små og store 
kulturbygg. Lokalt 
kulturliv over hele 
Norge rammes, 
advarer ledere fra 
kultur-grasrota.

KULTUR
Av Yngvild Gotaas Torvik (tekst) 
og John Trygve Tollefsen (foto)

– Det er voldsomme kutt, sier 
Rhiannon Edwards, leder i 
Musikkutstyrsordningen som 
sikrer tilgang til lokaler for 
øving og framføring av ryt-
misk musikk som pop, rock 
og hiphop over hele Norge.

Hun er bekymret for reduk-
sjonen i penger som bevilges 
til kulturbygg fra spilleover-
skuddet til Norsk Tipping. 
Hvert år går overskuddet til 
formål innen helse, idrett, hu-
manitære tiltak og til kultur-
liv, og det er regjeringen gjen-
nom Kulturdepartementet 
som fordeler millionene.

For mens 135 millioner tip-
pe-kroner ble bevilget til uli-
ke øvingslokaler, samfunns-
hus og konsertarenaer i vårt 
langstrakte land på det siste 
rødgrønne statsbudsjettet i 
2013, ble potten til desentra-
liserte kulturbygg krympet 
til 47 millioner kroner i år. 

– De siste årene har vi sett 
en markant nedgang. Det går 
ikke bare utover etablering el-
ler opprustning av kultur-
bygg, men rammer alle små 
og store frivillige og profesjo-
nelle aktører som holder til 
der. Om kuttene fortsetter, er 
det snart ikke penger igjen, 
sier Nina Hodneland, leder i 
Norsk kulturhusnettverk.

Rammer hele grasrota
Både Hodneland og Edwards 
understreker at det ikke er de 
nye og storslåtte kulturhuse-
ne vi har sett poppe opp rundt 
i landet de siste årene, som 
Kilden i Kristiansand eller 
Stormen i Bodø, som rammes. 

Under tippemiddel-tilskud-
dene for desentraliserte kul-
turbygg sorterer ulike grende- 
og samfunnshus, øvings-
lokaler for korps og kor, «mu-
sikkbinger» for band, samt 
scener for framføring av mu-
sikk, teater og dans.

– Det kan være et øvingslo-
kale på en liten plass hvor 

det er langt til nærmeste kul-
turhus, forklarer Hodneland.

– Og det er grasrotkulturen 
man må satse på, supplerer 
Edwards og viser til Kulturut-
redningen som Enger-utval-
get la fram i 2013.

– Der ble det slått fast at 
grasrotkulturen må finne sted, 
bokstavelig talt. Det handler 
ikke om store, nasjonale kul-
turhus, men om den lokale 
kulturen som trenger lokaler 
for å ha aktivitet, sier hun.

– Idretten blir prioritert
Under Arendalsuka i år del-
tok Edwards i en kulturdebatt 
hvor temaet var den kraftige 

reduksjonen i tippemidler til 
kulturanlegg i det lokale og 
regionale kulturlivet. 

«Idrettsanlegg får nå 28 
ganger så mye spillemidler 
som kulturbygg. Hvorfor?» 
ble debattpanelet spurt.

– Forskjellen mellom til-
skudd til lokale idrettsarenaer 
og lokale kulturarenaer har 
økt kraftig de siste årene. For 
eksempel har Norsk fotball-
forbund fått på plass over 
2700 ballbinger over hele Nor-
ge, mens det totalt finnes bare 
170 musikkbinger til å øve i, 
sier Edwards.

Hun merker på grasrota at 
pengestrømmen fra tippemid-

Regjeringen har redusert midlene fra No rsk Tipping som går til kulturbygg fra 133 til 47 millioner kroner:

Store kutt i lokalt kulturliv
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lene til kulturbygg tørker inn.
– I løpet av samme periode 

har den samlede søknads-
summen fra grasrota til oss i 
Musikkutstyrsordningen økt 
med 140 prosent. Det er stor 
etterspørsel etter tilskudd til 
bygg og utbedring av lokaler 
til kultur.

– Salderingspost 
Flere kor og korps har tatt 
kontakt med Musikkutstyrs-
ordningen for å be om midler, 
men uten hell. Tilskuddsord-
ningen kan kun hjelpe med 
lokaler for rytmisk musikk, 
som pop, rock og hiphop.

Hodneland i Norsk kultur-

husnettverk mener kultur-
byggene må lide fordi andre 
kulturformål nå spiser opp 
tippemidlene. Flere poster er 
nemlig flyttet fra statsbud-
sjettet til tippenøkkelen.

Da regjeringen reduserte 
tippemidlene til kulturbygg 
fra 96,2 millioner kroner til 
63,7 millioner kroner fra 2015 
til 2016, ble det begrunnet 
med at en større andel av til-

skuddene til støtteordningen 
Frifond skulle flyttes fra stats-
budsjettet til tippenøkkelen.

«Det legges til grunn at til-
skuddet til Frifond over spil-
lemidlene økes med 32,5 mill. 
kroner, og at tilskuddene til 
regionale kulturbygg reduse-
res med samme beløp», heter 
det i 2016-budsjettet. 

– Kamuflerer budsjettkutt
I 2015 ble andre poster som 
tidligere lå under statsbud-
sjettet, som finansiering av 
vedlikeholdet av skværrigger-
ne Christian Radich og Stats-
raad Lehmkuhl, flyttet til tip-
pepotten for kulturformål.

Kulturpolitisk talsperson 
for Ap på Stortinget, Hege 
Haukeland Liadal, er kritisk 
til regjeringens håndtering av 
tippemidlene som går til kul-
turformål.

– Regjeringen har kuttet i 
kulturbudsjettet og redder 
seg inn med å flytte mange 
kulturformål over til tippe-
nøkkelen. Å putte inn en 
haug med poster som egent-
lig ikke skulle finansieres av 
tippemidler, går utover kul-
turbygg som nå ikke har pen-
ger til å vedlikeholdes og 
oppgraderes, sier Liadal.

 

yngvildt@klassekampen.no

Regjeringen har redusert midlene fra No rsk Tipping som går til kulturbygg fra 133 til 47 millioner kroner:

Store kutt i lokalt kulturliv

FAKTA

Fordeling av spilleoverskuddet:
n Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS (også kalt tippenøkkelen) 
fordeles formål innen helse, idrett, kultur og humanitære aktiviteter.
n Etter at helseformålene har fått sitt, får kulturen 18 prosent, og 
idretten 64 prosent.
n Mens totalsummen av midler til kulturformål økte fra 494 til 730 
millioner kroner de fire siste årene, har bevilgningen til kulturbygg 
sunket dramatisk.

Kulturminister Linda 
Hofstad Helleland (H) 
hadde ikke anledning til å 
svare Klassekampen midt 
i valgkampen, og statsse-
kretær Bård Folke Fred-
riksen svarer ikke på den 
konkrete kritikken som 
omhandler reduksjonen i 
tildelte spillemidler til 
kulturbygg rundt om-
kring i Norge. 

Men han han viser til at 
regjeringen har økt de 
statlige bevilgningene til 
nasjonale 
kultur-
bygg.

«De 
samlede 
statlige 
bevilg-
ningene 
til kultur-
bygg er 
betydelig 
høyere i 
2017 enn i de foregående 
årene», skriver statsse-
kretær Fredriksen i en 
epost.

Tilskuddene til nasjo-
nale kulturbygg skal iføl-
ge regjeringens egne nett-
sider ha «høy arkitekto-
nisk kvalitet» og ha «en 
nasjonal oppgave, en 
landsomfattende funk-
sjon eller en viktig lands-
delsfunksjon».

Det er ifølge Fredriksen 
ikke grunnlag for å si at 
det har skjedd en nedprio-
ritering av investeringer i 
kulturbygg i Norge, sam-
let sett.

«Men det er andre ord-
ninger enn den desentra-
liserte spillemiddel-
ordningen som har blitt 
prioritert», skriver stats-
sekretæren om den de-
sentraliserte ordningen 
for tippemiddel-tilskudd 
til kulturbygg.

Forsvarer 
valgene

Bård Folke 
Fredriksen (H)

BØLGEEFFEKT: 
Rhiannon Edwards og 
Nina Hodneland 
mener kutt til kultur-
husene går ut over alle 
små og store lokale 
aktører som bruker 
dem.
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Kulturredaktør Mode Steinkjer 
mode.steinkjer@dagsavisen.no

• Ny scene mangler midler
Etter halvering av tippemidler møter 
Oslos nye kulturhus Vega Scene «et 
kjempeproblem». Venstre vil ha med Oslo 
kommune på et løft. 

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN

– Vega Scene har hatt støtte 
hele veien fra byrådspartiene. 
Vi kan ikke risikere en situasjon 
der vi har et flott nytt kulturhus 
som står uten nødvendig 
inventar, sier Hallstein Bjercke 
(V). Som byråd for kultur og 
næring i 2013 var han med på å 
starte arbeidet med Vega Scene 
som nytt regionalt kulturhus i 
Oslo. 

Kulturhuset ved Akerselva 
skal etter planen stå klart 1. 
november 2018. Vega Scene skal 
romme en teaterscene, tre kino-
saler og en debattsal. 1. 
november i år var det grunn-
steinsnedleggelse for Vega 
scene. Her deltok blant andre 
Venstre-leder Trine Skei 
Grande, kulturbyråd Rina 
Mariann Hansen og filmskaper 
Joachim Trier.  

Men store kutt i statlige over-
føringer til regionale kulturhus 
gjør at regnestykket ikke lenger 
går opp for Vega Scene. 

– Et gap
– Et gap på fem millioner klarer 
vi ikke å dekke opp. Uten de 
forespeilede midlene går dette 
ikke, fastslår Unnur Sande, 
daglig leder for Vega Scene.  

Nå har Hallstein Bjercke tatt 
initiativ til at Oslo kommune 

skal bevilge de nødvendige 
midlene til Vega Scene for 2018.  

– Venstre la fram forslag om 
tilleggsmidler på 5.5 millioner 
til Vega Scene i kulturkomiteen 
sist uke. Der ønsket ikke de 
andre partiene å ta stilling til 
saken, og henviste til finansko-
miteen. Jeg vil ta dette videre i 
finanskomiteen for å sikre at 
disse midlene kommer på plass 
i Oslo-budsjettet for 2018. 
Dette må på plass nå, sier 
Bjercke. 

Byrådet har alle-
rede bevilget 
driftsmidler til 
Vega Scene for 
2019, men Bjercke 
understreker at 
dette er snakk om 
investeringsmidler, 
som derfor må gå 
gjennom bystyret. 

– Regjeringen har kuttet i 
regionale kulturhusmidler de 
siste årene. Det er grunnen til 
at vi har fått denne situasjonen. 
Jeg mener dette er uklokt av 
regjeringen. Det har jeg sagt fra 
om i Venstre sentralt, under-
streker Bjercke.  

Negative konsekvenser
Fylkeskommunene har påpekt 
at nedgangen i andelen tippe-
midler til regionale kulturbygg 
vil ha betydelige negative kon-

sekvenser for det regionale kul-
turlivet. Fra 2014 til 2017 ble 
midlene til regionale kulturhus 
halvert fra 128 millioner (2014) 
til 63,7 millioner (2016). For 
2017 ble de regionale kulturhus-
midlene kuttet med ytterligere 
16 millioner i statsbudsjettet. 

I Oslo har midlene til regio-
nale kulturhus blant annet gått 
til bibliotekfilialer, Tegnspråk-
huset, Oslo Konserthus, Kunst-
nernes Hus, Vega Scene og Fel-
lesverkstedet. Hallstein Bjercke 
og Venstre har også innstilt på 
1.8 millioner i tilleggsstøtte til 
Fellesverkstedet, en ny satsing 
med lokaler til kunstnere og 
kreative virksomheter i Oslo. 

Kjempeproblem
– Da vi etablerte prosjektet 

Vega Scene i 2013 var 
det med en inten-
sjonserklæring fra 
byrådet om å få tildelt 
støtte fra den regio-
nale kulturhusord-
ningen, som fylkes-
kommunene og 
kommunene fikk 

finansiert via tippemidler. Den 
øvre rammen var 7.5 millioner. 
Vi har opplevd dette som sikre 
midler, forklarer Unnur Sande.

– Så har regjeringen endret 
fordelingsnøkkelen for tippe-
midler slik at Oslo kommune nå 
bare har 4.5 millioner til dispo-
sisjon, mot 13 millioner da vi 
kom inn i køen på denne ord-
ningen.  

– For oss som skal utruste en 
ny teaterscene, debattsal og 
kinosaler er det klart at vi har 
et kjempeproblem når vi er blitt 
forespeilet 7.5 millioner og får 
2.3 millioner. Det vi opplevde 
som sikre midler er borte. Vi 
klarer oss ikke uten. Tekniske 
konstruksjoner til teaterrom er 
svært kostbart, sier Sande.

– Endringene i tippenøkkelen 
har innskrenket kommunenes 
handlingsrom. I tillegg vil 
regjeringen kutte 16.7 millioner 
i tilskuddsrammen til fylkene. 
Det virker som om tilskudd til 
kulturhus er en evig salderings-
post. Det rammer kulturlivet 
over hele landet, påpeker 
Sande. 

– Oslo kommune svømmer i 
penger som følge av eiendoms-
skatten. For Oslo bør det ikke 
være vanskelig å gjøre denne 
prioriteringen. For andre kom-
muner er det langt verre å finne 
erstatning for de regionale kul-
turmidlene som er blitt borte, 
mener Hallstein Bjercke. 

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Vil gi Vega hjelp etter tippekutt

Fra grunnsteinsnedleggelsen på Vega Scene 1. november i år: Fra v. Unnur 
Sande og Katinka Rydin Berge (Vega), Joachim Trier, Trine Skei Grande. 
(V).  FOTO: BIRGIT SOLHAUG/VEGA SCENE Vil sikre Vega Scene: Hallstein Bjercke (V), tidligere kulturbyråd.  FOTO: MIMSY MØLLER

Dette 
må på plass 
nå.
Hallstein Bjercke (V)

Frode Granhus (bildet), kjent 
for å skrive «Lofotkrim», gikk 
brått bort tidligere i år. Men 
manuset til en ny krimroman 
var nesten ferdig. Nå melder 
bokbloggen Bok 365 at romanen 
skal utgis i mars 2018. Romanen 
«Forsvinningen» kommer på 
det som ville vært Granhus’ 
fødselsdag, og er en ny bok om 

politibetjent Rino Carlsen. 
Frode Granhus debuterte med 
«Hevneren» i 2003. I 2006 kom 
«Be en bønn for Sikas» før han 
i 2010 fikk et gjennombrudd 
med «Malstrømmen». Senere 
er det kommet ytterligere fire 
romaner og flere prisnomina-
sjoner. Frode Granhus ble 52 år. 
 (NTB)

Granhus slipper bok posthumt
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Vil gi Vega hjelp etter tippekutt

Vil sikre Vega Scene: Hallstein Bjercke (V), tidligere kulturbyråd.  FOTO: MIMSY MØLLER

Jakob Oftebro har en 
hovedrolle i en interna-
sjonal dramaserie lagt 
til en norsk oljeplatt-
form i Nordsjøen.

«En hardbarket actionthriller 
satt i et rått og ubarmhjertig 
klima» heter det om serien 
«Rig 45», som har forventet 
premiere sommeren 2018 og vil 
sendes eksklusivt på Viaplay i 
hele Norden. Innspillingen er 
allerede i gang i Dublin, og 
skal være ferdig i desember. 
Serien blir produsert av Vero-
nika Eriksson for Mopar 
Media Group, mens regissør 
blir Per Hanefjord, som tidli-
gere har stått for flere episoder 
av Viaplay/TV3-serien «Black 
Widows». Svensken hadde 
også regi på «Mordene i Fjäll-
backa: Tyskerungen», med 

Oftebro på rollelisten.
– Det er fantastisk å jobbe 

med Per igjen. Vi gjorde en 
film sammen for mange år 
siden, og nå står vi endelig 
sammen igjen på sett, heter 
det fra Jakob Oftebro, som 
skal bryne seg mot et skuespil-
lerensemble med krefter fra 
Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Irland.

Catherine Walker («Ver-
sailles», «Critical») har en 
stor rolle som sikkerhetsan-
svarlig, og blir sendt til olje-
riggen der ti riggarbeidere er i 
gang med vedlikeholdsarbeid 
når mystiske hendelser skaper 
drama og intriger. De innser at 
de har en morder blant seg. 
Andre navn på skuespiller-
listen er Gary Lewis («Gangs 
of New York»), Lisa Henni 
(«Snabba Cash», «Fallet») og 
Søren Malling («Kapringen», 
«En kongelig affære»). (NTB)

Jakob Oftebro i 
nytt Viasat-drama

Jakob Oftebro entrer oljebransjen i Viaplay-serien «Rig 45», som er 
under innspilling i Dublin.  FOTO: MODE STEINKJER

P3s gullvinner OnklP 
skal gå i gang med nytt 
soloalbum, 13 år etter 
det første.
«Det kunne vært deg» kom i 
2005. Nå er det duket for ny 
solorunde.

– Ja, i tillegg til at det van-
lige toget skal tute videre, skal 
jeg jobbe masse med OnklP-
greier. Det er tida for det nå. 
Kanskje jeg har blitt old school 
nå? sier Pål Tøien til P3.no. 
Men først går OnklP i studio 
med De Fjerne Slektningene, 
som han skal turnere med fra 
januar og fram til mars.

«Styggen på ryggen» fra 
2014, fulgt av innsatsen i 
«Hver gang vi møtes» i januar 

2015, gjorde OnklP til folkeeie 
og var også et vendepunkt. I 
intervjuet snakker Tøien om 
hvordan motgang tidligere var 
drivkraften til rap, og at han 
kanskje ubevisst ble trukket 
mot det mørke.  (NTB)

Solo fra OnklP

OnklP er i gang med soloalbum.  
 FOTO: NTB SCANPIX

Det blir neppe noe konven-
sjonelt juletre når Astrup 
Fearnley Museet slipper til 
Bjarne Melgaard til å 
utsmykke foajeen med sitt 
«Artist Tree». Kontro-
versielle Melgaard, som 
ifølge museets omtale byr 
på arbeider «besjelet av 
surrealistiske innfall og 
ladet med distinkte sym-
bolske referanser som 

nesten bestandig er ekspli-
sitt seksuelle og voldelige 
av natur», er første invi-
terte kunstner ut – i det 
Astrup Fearnley Museet 
akter å lage en årlig tradi-
sjon av. Tenningen av årets 
Artist Tree vil foregå 1. 
desember kl. 17, og er del 
av Astrup Fearnley 
Museets julemarked.  
 (NTB)

Melgard pynter juletreet
Filmprodusent Harvey Weinstein 
er ikke lenger medlem av produsent-
foreningen Directors Guild of 
America, opplyser foreningen. 
«Harvey Weinstein har trukket sitt 
medlemskap i DGA med umiddelbar 
virkning», får CBS News opplyst i en 
epost fra regissørforeningen. DGA 
annonserte at det ville komme en 
reaksjon mot Weinstein i oktober, 
samtidig som organisasjonen for-
dømte seksuell trakassering. (NTB)

Trekker seg

 1 7



Tirsdag 5. september 2017 MENINGER 3

«Naturen bryr seg ikke om politikere. 
Vi velger om vi bryr oss om dem.»
Med egne ord, side 38

Tok fra 
kultur, ga 
til idrett

Det kan se ut som om norske
politikere nesten gjennom-
gående har mye lettere for å
engasjere seg for idrett enn
kultur, både når det gjelder
satsing på elite og bredde. Som
om det er bedre at barn og unge
spiller håndball enn i korps eller
band. 

Kollega og sportskommenta-
tor Kjetil Kroksæter etterlyste
nylig idretten i den norske valg-
kampen. Det er sikkert be-
timelig, men for mange i kultur-
livet framstår nok utfordringen

for mange idrettslag med
«etterslep i anleggsmidler» som
noe i nærheten av et luksus-
problem.

De såkalte tippemidlene, eller
spillemidlene har gitt statlig
penger til både idrett og kultur. I
2011 gikk den rødgrønne, re-
gjeringen med støtte fra Høyre
og Fremskrittspartiet, inn for
endring av fordelingsnøkkelen.
Det ga en kraftig justering til
fordel for idrett, med kutt til
kultur, etter ønsker og innspill
fra idretten. 

Idrettens andel av fordelingen
av tippemidler ble vedtatt økt fra
46,5 til 64 prosent, mens ande-
len til kulturformål ble redusert
fra 36,5 prosent til 18 prosent.
Det har gitt utslag på flere
hundre millioner i årene etter
endringen.

Politikere fra de fleste parti
lovet at justeringen av tippenøk-
kelen ikke skulle gå på bekost-
ning av kulturstøtte, at færre
tippemidler til kultur skulle
kompenseres gjennom stats-
budsjettet. Fremskrittspartiet
var mer ulne, men i den grad
partiet har tatt til orde for å
støtte kultur, har det gjerne
handlet om frivillighetskultur
og breddekultur.

Nå kan det se ut som om skep-
tikerne fra kulturlivet, som
protesterte mot justeringen av
tippenøkkelen, har fått mye rett.
Tippemidlene viser seg å ha
vært en mer forutsigbar inntekt

for den delen av kulturlivet de
traff enn erstatningen. Støtten
til lokale og regionale kultur-
bygg er redusert fra 135 til 47
millioner på de siste fire år. 

Musikkutstyrsordningen, som
gir tilskudd til teknisk utstyr,
akustikk og lokaler for å sikre
tilgang til gode øvingslokaler
over hele landet, er fra 2015 til
2016 kuttet med 2,4 millioner.
Kuttet på over åtte prosent kom
samtidig som det ble søkt om 52
millioner mer enn året før.

Forrige uke sendte Nord-
Trøndelag fylkeskommune en
pressemelding hvor fylkesråd
May Britt Lagesen karakteriserte
ordningen med statlig tildeling
til kulturbygg fra tippemidler
som «useriøs», etter at fylket i
år har fått bare 1,7 millioner til
lokale og regionale kulturhus.
Av fylkets 13 godkjente prosjekt
med en total søknadssum på 40
millioner, må alle kulturbygg
unntatt to, i Grong og Stjørdal,
stå på venteliste. Den kan bli
lang.

For Nord-Trøndelag har re-
duksjonen vært på tre millioner
kroner på tre år. En rekke steder
i landet er det lignende frustra-
sjon. Statlige midler utløser
gjerne lokale midler. Når de
første lar vente på seg, blir det en
vent-vent-situasjon for kultur-
livet. Lokale og regionale sats-
inger blir fort overskygget av
store nasjonale satsinger på
statsbudsjettet, hvor endringen

av tippenøkkelen skulle kom-
penseres. 

Anne Enger-utvalgets evalue-
ring av Stoltenberg-regjeringens
Kulturløft fra 2005–2013 viste at
taperen i den offensive kultur-
satsingen i perioden har vært
lokalt kulturliv. Høyre og Frem-
skrittspartiet har i regjering
brukt evalueringen av Kultur-
løftet aktivt og snakket varmt
om høyere prioritering av frivil-
lighetskultur og lokal kultur.
Resultatet har så langt vært fine
ord og lite penger. 

Det ser ut som om tendensen
bare forsterkes. Norsk musikk-
råd, som organiserer korps og
kor, beskyldte ved leder Bjarne
Dæhli nylig regjeringen for
løftebrudd. Ifølge Norsk
musikkråd er bare ti prosent av
lokalene som brukes til musikk-
øving egnet til formålet. 

Det kan virke som om ut-
blåsningen fra Dæhli hadde en
viss effekt. Seks dager etter at
han ropte varsko i NRK, sendte
Kulturdepartementet ut en
pressemelding om at regjer-
ingen har gitt fem millioner
kroner ekstra til Musikkorp-
senes år i 2018. Det er bra om
betimelig kritikk følges opp med
hyggelige enkeltvedtak, men om
det ikke tas strukturelle grep, vil
kulturfeltet fortsette å tape på
endringen av tippenøkkelen.
Stikk i strid med løftene fra
partiene som gikk i spissen for
endringen i 2011: Arbeiderpar-
tiet og Høyre. 

Idrett og kultur: Linda Helleland og Harald Martin Brattbakk fra en fotballskole i Lofoten.
Foto: RUNE DAHL

Lokale kultursatsinger, kulturbygg og
tilbud til ungdom skulle ikke bli
skadelidende da politikerne endret
fordelingen av tippemidlene. Likevel
har kultur blitt den store taperen.

Kommentar

Terje Eidsvåg 
Kommentator
terje.eidsvaag@
adresseavisen.no

Kultur på Hell: Kulturminister Anniken Huitfeldt la frem Idrettsmeldingen som ga idret-
ten en økt andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Her sammen med idrettspresident
Børre Rognlien på Hell. Foto: ALLEY, NED NTB scanpix
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Oslo Ap slår tilbake 
mot Hallstein Bjercke 
(V) i saken om Vega-
støtte. 

 ■ BERNT ERIK 
PEDERSEN

– Vi vil ikke være med på å 
betale for Venstres bud-
sjettnederlag. Hallstein 
Bjerckes eget parti er med 
på å gi flertall for disse kut-
tene fra regjeringen, fast-
slår Abdullah Alsabeehg, 
Arbeiderpartiets talsperson 
i kultur- og utdanningsko-
miteen i Oslo. 

I Dagsavisen i går fortalte 
Hallstein Bjercke (V), tidli-
gere kulturbyråd i Oslo, om 
initiativet for å gi 5.5  mil-
lioner kroner i tilleggs-
midler til det nye kultur-
huset Vega Scene i Oslo. 
Etter endringen i tippenøk-
kelen og kutt i de statlige 
overføringene til regionale 
kulturhus for 2018, mangler 
Vega Scene nødvendige 
investeringsmidler til å stå 
klart fra november 2018. 
Bjercke la fram forslaget for 
bystyrets kulturkomite sist 
uke, men fikk ikke tilslut-
ning fra de andre partiene. 

– Statlig ansvar
– Midlene til regionale kul-
turhus må komme fra statlig 
hold. Det er Høyre-Frp-
regjeringen som har kuttet i 

disse midlene år for år, med 
støttepartiene V og KrF i 
ryggen. Venstre selv er en 
del av dette problemet. Oslo 
kommune kan ikke kompen-
sere for et så stort kutt, sier 
Alsabeehg.

– Hallstein Bjercke vil 
løpe til flertallet i Oslo 
kommune og be om penger 
de ikke har greid å få sen-
tralt som del av et stor-
tingsflertall.  Det sier vi nei 
til. Dette er et statlig 
ansvar som Oslo kommune 
ikke kan ta over, under-
streker Alsabeehg. I Oslo 
har investeringsmidlene til 
regionale kulturhus blant 
annet gått til biblioteksfi-
lialer, Tegnspråkhuset, 
Oslo Konserhus, Kunst-
nernes hus. 

– Oslo kommune øker 
midlene til kultur. Vi gir 
allerede Vega Scene ni mil-
lioner i driftsmidler for 
2018, som er en påplussing. 
Vi opplever stor økning i 
antall søknader til kultur-
tilskudd. Dette er økt akti-
vitet i kulturfeltet som 
byrådet støtter opp om, 
mens regjeringen kutter, 
sier Alsabeehg. 

– Men Oslo-budsjettet er 
ikke vedtatt ennå, det skal 
behandles i finanskomiteen 
i dag. Vi ser etter løsninger, 
sier Ap-politikeren. 
bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Ap: – Vil ikke 
betale for Venstre

Abdullah Alsabeehg, Aps talsperson i kulturkomiteen i Oslo.  
 FOTO: ASLAK BORGERSRUD

dette som «et arbeidsuhell». Er 
det sånn de arbeider med et 
statsbudsjett? Det 
oppleves provose-
rende at et «arbeids-
uhell» kan gå så 
hardt ut over en alle-
rede underfinansiert 
bransje, sier Mari-
anne Kleven, leder i 
forbundet Norske 
filmregissører. 

I dag torsdag skal revidert 
statsbudsjett behandles i Stor-
tingets finanskomite, og  

mandag skal det opp i Stor-
tinget. 

– Både KrF og Ven-
stre skyver ansvaret 
fra seg. Det viktigste 
med denne demon-
strasjonen er å 
ansvarliggjøre poli-
tikerne som står bak 
dette kuttet. Skal de 
virkelig vedta «et 

arbeidsuhell» på mandag? Vi 
vil invitere dem til dialog, sier 
Torbjørn Urfjell, direktør i 
Virke Produsentforeningen.

– Dette er fortvilende for oss 
som ansatte. Vi kan vanskelig 
se hvor vi skal kunne kutte og 
samtidig oppfylle de kulturpo-
litiske målene på filmfeltet, om 
bredde og kvalitet. 16 millioner 
tilsvarer for eksempel hele Nye 
Veier-ordningen for talenter i 
norsk film, påpeker Jakob Berg, 
hovedtillitsvalgt for Norsk Tje-
nestemannslag Filminstitu-
sjoner.  

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Dette 
er for- 
tvilende

Jakob Berg, NFI

Protesterer mot filmkutt, fra venstre: Monica Borracco (Norsk Dramatikerforbund), Torbjørn Urfjell (Produsentforeningen Virke), Marianne Kleven ( Norske Filmregissører), Ingvil Giske (produsent,                initiativtager, Mia Lindrup (NTL/NFI), Jakob Berg (NTL Filminstitusjonene), 
Even Stormyhr (Norsk Filmforbund).

Demonstrerer mot filmkutt

 ■ Onsdag sist uke la reg-
jeringen fram revidert stats-
budsjett. 

 ■ Kuttet i budsjettposten 
til Norsk filmfond på 16 mil-
lioner kroner vakte umiddel-
bart sterke reaksjoner. 

 ■ «Uforståelig. 
Oppsiktsvekkende at V og 
KrF har gått med på dette», 
uttalte Aps kulturpolitiske 
talsperson Anette 
Trettebergstuen til 
Dagsavisen. 

 ■ « Takk for meldinger og 
innspill om filmstøtte. Dette 
er et arbeidsuhell som vi 
skal gjøre alt vi kan for å 
rette opp ved neste korsvei» 
skrev Venstre-leder Trine 
Skei Grande på sin 
Facebook-side fredag

 ■ Norske Dramatikeres 
Forbund, Norske 
Filmregissører, Norsk film-
forbund, Virke 
Produsentforeningen og 
Norsk Skuespillerforbund  
skrev denne uka et felles 
brev til stortingspolitikerne. 

 ■ Her påpekes det at  det 
samlede kuttet utgjør 20 
millioner kroner, siden det 
også kuttes fire millioner i 
posten for EUs filmprogram 
Kreativt Europa. 

 ■ Sammenslutningen av 
norske Filmfestivaler kom 
med en felles uttalelse denne 
uka der filmkuttet ble 
karaktertisert som «løf-
tebrudd».  

 ■ De sju filmkonsulentene 
ved Norsk Filminstitutt 
rykket tirsdag ut med en 
kronikk i Dagens Næringsliv 
der de kaller kuttforslaget 
«et grovt og uansvarlig feil-
skjær».

 ■ Bransjeorganisasjonene 
har invitert til markering 
foran Stortinget fredag  
kl 13.  

 N FILMKUTTET

Justisminister Per-Willy 
Amundsen (Frp) lover å ta 
grep for å sikre at folk fort-
satt kan hygge seg med 
alkohol på festivalcam-
pene. Det skriver 
Amundsen i et svar til 
Venstre-leder Trine Skei 
Grande, som frykter at krav 
om skjenkebevilling vil true 
festivalcampene. Bak-
grunnen er at Politi-

direktoratet i forbindelse 
med russearrangementer 
har uttalt at forbudet mot å 
drikke medbrakt alkohol 
også vil gjelde lignende 
arrangementer med cam-
ping, som musikkfestivaler. 
Amundsen vil møte helse-
minister Bent Høie (H) for 
å klargjøre forståelsen av 
alkohollovens bestem-
melser.  (NTB)

Lov med festivaldrikke
Hele 17 land har sikret seg rettighe-
tene til Klaus Hagerup og illustratør 
Lisa Aisatos barnebok «Jenta som 
ville redde bøkene». Store for-
lagshus har konkurrert om rettighe-
tene, melder Oslo Literary Agency, 
som begynte å jobbe med tittelen 
under bokmessa i Frankfurt. Boken 
oversettes til dansk, estisk, islandsk, 
italiensk, koreansk, latvisk, litauisk, 
persisk, polsk, rumensk, russisk, 
spansk, svensk og tysk. (NTB)

Populær barnebok
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Kulturredaktør Mode Steinkjer 
mode.steinkjer@dagsavisen.no

• Ny scene mangler midler
Etter halvering av tippemidler møter 
Oslos nye kulturhus Vega Scene «et 
kjempeproblem». Venstre vil ha med Oslo 
kommune på et løft. 

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN

– Vega Scene har hatt støtte 
hele veien fra byrådspartiene. 
Vi kan ikke risikere en situasjon 
der vi har et flott nytt kulturhus 
som står uten nødvendig 
inventar, sier Hallstein Bjercke 
(V). Som byråd for kultur og 
næring i 2013 var han med på å 
starte arbeidet med Vega Scene 
som nytt regionalt kulturhus i 
Oslo. 

Kulturhuset ved Akerselva 
skal etter planen stå klart 1. 
november 2018. Vega Scene skal 
romme en teaterscene, tre kino-
saler og en debattsal. 1. 
november i år var det grunn-
steinsnedleggelse for Vega 
scene. Her deltok blant andre 
Venstre-leder Trine Skei 
Grande, kulturbyråd Rina 
Mariann Hansen og filmskaper 
Joachim Trier.  

Men store kutt i statlige over-
føringer til regionale kulturhus 
gjør at regnestykket ikke lenger 
går opp for Vega Scene. 

– Et gap
– Et gap på fem millioner klarer 
vi ikke å dekke opp. Uten de 
forespeilede midlene går dette 
ikke, fastslår Unnur Sande, 
daglig leder for Vega Scene.  

Nå har Hallstein Bjercke tatt 
initiativ til at Oslo kommune 

skal bevilge de nødvendige 
midlene til Vega Scene for 2018.  

– Venstre la fram forslag om 
tilleggsmidler på 5.5 millioner 
til Vega Scene i kulturkomiteen 
sist uke. Der ønsket ikke de 
andre partiene å ta stilling til 
saken, og henviste til finansko-
miteen. Jeg vil ta dette videre i 
finanskomiteen for å sikre at 
disse midlene kommer på plass 
i Oslo-budsjettet for 2018. 
Dette må på plass nå, sier 
Bjercke. 

Byrådet har alle-
rede bevilget 
driftsmidler til 
Vega Scene for 
2019, men Bjercke 
understreker at 
dette er snakk om 
investeringsmidler, 
som derfor må gå 
gjennom bystyret. 

– Regjeringen har kuttet i 
regionale kulturhusmidler de 
siste årene. Det er grunnen til 
at vi har fått denne situasjonen. 
Jeg mener dette er uklokt av 
regjeringen. Det har jeg sagt fra 
om i Venstre sentralt, under-
streker Bjercke.  

Negative konsekvenser
Fylkeskommunene har påpekt 
at nedgangen i andelen tippe-
midler til regionale kulturbygg 
vil ha betydelige negative kon-

sekvenser for det regionale kul-
turlivet. Fra 2014 til 2017 ble 
midlene til regionale kulturhus 
halvert fra 128 millioner (2014) 
til 63,7 millioner (2016). For 
2017 ble de regionale kulturhus-
midlene kuttet med ytterligere 
16 millioner i statsbudsjettet. 

I Oslo har midlene til regio-
nale kulturhus blant annet gått 
til bibliotekfilialer, Tegnspråk-
huset, Oslo Konserthus, Kunst-
nernes Hus, Vega Scene og Fel-
lesverkstedet. Hallstein Bjercke 
og Venstre har også innstilt på 
1.8 millioner i tilleggsstøtte til 
Fellesverkstedet, en ny satsing 
med lokaler til kunstnere og 
kreative virksomheter i Oslo. 

Kjempeproblem
– Da vi etablerte prosjektet 

Vega Scene i 2013 var 
det med en inten-
sjonserklæring fra 
byrådet om å få tildelt 
støtte fra den regio-
nale kulturhusord-
ningen, som fylkes-
kommunene og 
kommunene fikk 

finansiert via tippemidler. Den 
øvre rammen var 7.5 millioner. 
Vi har opplevd dette som sikre 
midler, forklarer Unnur Sande.

– Så har regjeringen endret 
fordelingsnøkkelen for tippe-
midler slik at Oslo kommune nå 
bare har 4.5 millioner til dispo-
sisjon, mot 13 millioner da vi 
kom inn i køen på denne ord-
ningen.  

– For oss som skal utruste en 
ny teaterscene, debattsal og 
kinosaler er det klart at vi har 
et kjempeproblem når vi er blitt 
forespeilet 7.5 millioner og får 
2.3 millioner. Det vi opplevde 
som sikre midler er borte. Vi 
klarer oss ikke uten. Tekniske 
konstruksjoner til teaterrom er 
svært kostbart, sier Sande.

– Endringene i tippenøkkelen 
har innskrenket kommunenes 
handlingsrom. I tillegg vil 
regjeringen kutte 16.7 millioner 
i tilskuddsrammen til fylkene. 
Det virker som om tilskudd til 
kulturhus er en evig salderings-
post. Det rammer kulturlivet 
over hele landet, påpeker 
Sande. 

– Oslo kommune svømmer i 
penger som følge av eiendoms-
skatten. For Oslo bør det ikke 
være vanskelig å gjøre denne 
prioriteringen. For andre kom-
muner er det langt verre å finne 
erstatning for de regionale kul-
turmidlene som er blitt borte, 
mener Hallstein Bjercke. 

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Vil gi Vega hjelp etter tippekutt

Fra grunnsteinsnedleggelsen på Vega Scene 1. november i år: Fra v. Unnur 
Sande og Katinka Rydin Berge (Vega), Joachim Trier, Trine Skei Grande. 
(V).  FOTO: BIRGIT SOLHAUG/VEGA SCENE Vil sikre Vega Scene: Hallstein Bjercke (V), tidligere kulturbyråd.  FOTO: MIMSY MØLLER

Dette 
må på plass 
nå.
Hallstein Bjercke (V)

Jakob Oftebro har en 
hovedrolle i en interna-
sjonal dramaserie lagt 
til en norsk oljeplatt-
form i Nordsjøen.

«En hardbarket actionthriller 
satt i et rått og ubarmhjertig 
klima» heter det om serien 
«Rig 45», som har forventet 
premiere sommeren 2018 og vil 
sendes eksklusivt på Viaplay i 
hele Norden. Innspillingen er 
allerede i gang i Dublin, og 
skal være ferdig i desember. 
Serien blir produsert av Vero-
nika Eriksson for Mopar 
Media Group, mens regissør 
blir Per Hanefjord, som tidli-
gere har stått for flere episoder 
av Viaplay/TV3-serien «Black 
Widows». Svensken hadde 
også regi på «Mordene i Fjäll-
backa: Tyskerungen», med 

Oftebro på rollelisten.
– Det er fantastisk å jobbe 

med Per igjen. Vi gjorde en 
film sammen for mange år 
siden, og nå står vi endelig 
sammen igjen på sett, heter 
det fra Jakob Oftebro, som 
skal bryne seg mot et skuespil-
lerensemble med krefter fra 
Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Irland.

Catherine Walker («Ver-
sailles», «Critical») har en 
stor rolle som sikkerhetsan-
svarlig, og blir sendt til olje-
riggen der ti riggarbeidere er i 
gang med vedlikeholdsarbeid 
når mystiske hendelser skaper 
drama og intriger. De innser at 
de har en morder blant seg. 
Andre navn på skuespiller-
listen er Gary Lewis («Gangs 
of New York»), Lisa Henni 
(«Snabba Cash», «Fallet») og 
Søren Malling («Kapringen», 
«En kongelig affære»). (NTB)

Jakob Oftebro i 
nytt Viasat-drama

Jakob Oftebro entrer oljebransjen i Viaplay-serien «Rig 45», som er 
under innspilling i Dublin.  FOTO: MODE STEINKJER

P3s gullvinner OnklP 
skal gå i gang med nytt 
soloalbum, 13 år etter 
det første.
«Det kunne vært deg» kom i 
2005. Nå er det duket for ny 
solorunde.

– Ja, i tillegg til at det van-
lige toget skal tute videre, skal 
jeg jobbe masse med OnklP-
greier. Det er tida for det nå. 
Kanskje jeg har blitt old school 
nå? sier Pål Tøien til P3.no. 
Men først går OnklP i studio 
med De Fjerne Slektningene, 
som han skal turnere med fra 
januar og fram til mars.

«Styggen på ryggen» fra 
2014, fulgt av innsatsen i 
«Hver gang vi møtes» i januar 

2015, gjorde OnklP til folkeeie 
og var også et vendepunkt. I 
intervjuet snakker Tøien om 
hvordan motgang tidligere var 
drivkraften til rap, og at han 
kanskje ubevisst ble trukket 
mot det mørke.  (NTB)

Solo fra OnklP

OnklP er i gang med soloalbum.  
 FOTO: NTB SCANPIX

Det blir neppe noe konven-
sjonelt juletre når Astrup 
Fearnley Museet slipper til 
Bjarne Melgaard til å 
utsmykke foajeen med sitt 
«Artist Tree». Kontro-
versielle Melgaard, som 
ifølge museets omtale byr 
på arbeider «besjelet av 
surrealistiske innfall og 
ladet med distinkte sym-
bolske referanser som 

nesten bestandig er ekspli-
sitt seksuelle og voldelige 
av natur», er første invi-
terte kunstner ut – i det 
Astrup Fearnley Museet 
akter å lage en årlig tradi-
sjon av. Tenningen av årets 
Artist Tree vil foregå 1. 
desember kl. 17, og er del 
av Astrup Fearnley 
Museets julemarked.  
 (NTB)

Melgard pynter juletreet
Filmprodusent Harvey Weinstein 
er ikke lenger medlem av produsent-
foreningen Directors Guild of 
America, opplyser foreningen. 
«Harvey Weinstein har trukket sitt 
medlemskap i DGA med umiddelbar 
virkning», får CBS News opplyst i en 
epost fra regissørforeningen. DGA 
annonserte at det ville komme en 
reaksjon mot Weinstein i oktober, 
samtidig som organisasjonen for-
dømte seksuell trakassering. (NTB)

Trekker seg
Frode Granhus (bildet), kjent 
for å skrive «Lofotkrim», gikk 
brått bort tidligere i år. Men 
manuset til en ny krimroman 
var nesten ferdig. Nå melder 
bokbloggen Bok 365 at romanen 
skal utgis i mars 2018. Romanen 
«Forsvinningen» kommer på 
det som ville vært Granhus’ 
fødselsdag, og er en ny bok om 

politibetjent Rino Carlsen. 
Frode Granhus debuterte med 
«Hevneren» i 2003. I 2006 kom 
«Be en bønn for Sikas» før han 
i 2010 fikk et gjennombrudd 
med «Malstrømmen». Senere 
er det kommet ytterligere fire 
romaner og flere prisnomina-
sjoner. Frode Granhus ble 52 år. 
 (NTB)

Granhus slipper bok posthumt

Dagsavisen 
i går.
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Politikerne
svikter lokalt
kulturliv

K
ulturpolitikk har som vanlig vært et tema
valgkampen stort sett har styrt utenom.
Når politikere først blir spurt om kultur-
politikk, svarer representanter fra de fleste

partier at de er opptatt av lokalt kulturliv og bredde-
kultur. Det står i grell kontrast til utviklingen i norsk
kulturpolitikk.

Enger-utvalget, som i 2013 evaluerte Kulturløftet
under Stoltenberg-regjeringen, konkluderte med at
taperen i en periode med vekst i kultursatsing, var
lokalt kulturliv. Desto mer kritikkverdig er det at
endringen av fordeling av midler fra statlige penge-
spill, gjort gjeldende fra 2015, i særlig grad har gått ut
over nettopp lokal kultur og breddekultur.

Norsk idrett skal berømmes for dyktig lobbyarbeid i
forbindelse med idrettsmeldingen i 2012, som samlet

bred politisk støtte for forslaget
om å øke idrettens andel av
tippemidlene fra 46,5 til 64 pro-
sent, mens andelen til kultur-
formål ble justert ned fra 36,5 til
18 prosent. 

Kraftig kritikk fra kulturlivet
ble møtt med forsikringer fra kulturminister Anni-
ken Huitfeldt om at endringen ville føre til større og
mer forutsigbar kulturstøtte. Både regjering og et
bredt flertall på Stortinget lovet at kulturens
inntektstap fra spillmidlene skulle kompenseres på
statsbudsjettet. De løftene har vist seg å være lite
verdt.

Støtten til lokale kulturbygg, som ligger inn under
tippemidlene, er redusert med 65 prosent de siste fire
år. Musikkutstyrsordningen er også svekket. I Nord-
Trøndelag har potten til lokale kulturbygg krympet
med tre millioner på tre år. Det fører til at godkjente
prosjekt som bygging av amfi og scene ved Levanger
ungdomsskole og annen støtte til ungdomshus og
forsamlingshus er satt på vent. 

Når idrettsbygg får 28 ganger så mye spillmidler som
kulturbygg, preger det lokal og regional kulturpol-
itikk. Det gir mange ballbinger og få musikkbinger.
På statsbudsjettet er det gjerne de store, nasjonale
institusjonene som havner i første rekke. Lokal kul-
tur og breddekultur har blitt taperen etter endingen
av tippenøkkelen også. Slik bør det ikke fortsette.

Løftene har
vist seg å
være lite
verdt

Adresseavisen mener

Barn i 5. til 10. klasse har deltatt i tidenes første barnevalg i
Norge. Hadde de fått bestemt ville det blitt rødgrønt flertall og
Miljøpartiet De Grønne ville fått 14 stortingsrepresentanter.
Det er åpenbart slutt på den tiden da barna ønsket seg en blå
ballong. 

Rødgrønne barn
Lilleleder

Illustrasjon: KARL GUNDERSEN
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Nesten hvert fjerde frivillige årsverk er for idretten (SSB)
Medregnet verdien av frivillig arbeid var ideelle og frivillige organisasjo-

ners bruttoprodukt om lag 132 milliarder i 2016. Dette utgjorde 4,7 prosent 
av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge. Ulønnet arbeid stod for 
om lag 75 milliarder av dette.

Den lønnende sysselsettingen i organisasjonene tilsvarte i overkant av 
95 200 årsverk, en økning på 9,2 prosent fra 2015. Dette er en klar vekst i 
forhold til året før da økningene var på 1,2 prosent.

Ulønnet innsats er beregnet til i underkant av 148 000 årsverk for 2016. 
SSB har tidligere beregnet at det står i overkant av 1,7 frivillige årsverk bak 
hvert lønnet årsverk. 

Området med klart mest dugnadsinnsats er kultur og fritid inkludert 
idrett, med nær halvparten av de frivillige årsverkene. I tillegg hadde idrett 
alene i overkant av 34 100 frivillige årsverk, som tilsvarer om lag en fjerdedel 
av alle de frivillige årsverkene.


