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Varsel om endring i statlige føringer for fordeling av spillemidler til Den
kulturelle skolesekken i 2020
Vi viser til tildelingsbrev av 15. januar og brev av 16. mai 2019 om tilskudd av spillemidlene til
Den kulturelle skolesekken.
Kulturdepartementet har, i samråd med Kunnskapsdepartementet, besluttet at alle
spillemidlene til Den kulturelle skolesekken i 2020 skal fordeles videre fra Kulturtanken til
fylkeskommunene. Formålet er å forenkle den statlige forvaltningen av ordningen og bygge
opp under fylkeskommunenes ansvar for kulturoppgaver, jf. Meld. St. 8 (2018-2019)
Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.
I viderefordelingen av spillemidler til fylkeskommunene i 2020 skal det gis en statlig føring
om at direktekommuneordningen inntil videre skal videreføres som i dag. Det legges videre
opp til at tilskuddet til direktekommunene i 2020 skal opprettholdes på samme nivå som i
2019. I likhet med andre kommuner skal direktekommunene motta tilskudd fra og rapportere
til fylkeskommunen, som er ansvarlig overfor Kulturtanken for viderefordeling av tilskudd.
Kulturtanken har i oppdrag å utarbeide nye fordelingsnøkler for spillemidlene til DKS, jf.
resultatmål for 2019. Dette arbeidet gjennomføres som planlagt, men med en forutsetning
om at andelen av spillemidlene som er avsatt til direktekommunene skal videreføres i 2020.
Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune i DKS-ordningen
vil omtales i barne- og ungdomskulturmeldingen. Organisasjoner, institusjoner og andre er
invitert til å komme med skriftlige innspill til arbeidet innen 1. oktober, og det vil være et åpent
innspillsmøte onsdag 25. september, jf. regjeringen.no/bukm. Fylkeskommunene er invitert til
et eget møte om arbeidet med meldingen fredag 27. september. Vi vil også invitere
direktekommunene til et møte med Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i løpet
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av høsten, for å gi de mulighet til å komme med innspill. Videre oppfølging av modellen for
fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken og direktekommuneordningen vil bli
vurdert på bakgrunn av innspillene vi mottar.
Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Håvard Bjerke
seniorrådgiver
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