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INFORMASJON TIL STEDLIG REPRESENTANT 
Takk for du hjelper oss med å samle opplysninger om ditt kulturlokale! 

 

Kartlegging av kulturlokaler 
 

Om prosjektet 

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende 

kulturliv over hele landet. Dessverre er dette mangelvare, spesielt for de lokale frivillige 

kulturorganisasjonene. Selv om mange kommuner har god oversikt over sine 

kulturlokaler, så er savnet etter en uttømmende og landsomfattende kartlegging stort. 

Kulturalliansen har derfor, i samarbeid med Norsk musikkråd og Musikkutstyrsordningen, 

tatt initiativ til et prosjekt som muliggjør gjennomføringen av dette. 

Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som 

eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Med det nye 

kartleggingsverktøyet skal de viktigste opplysningene om lokalene registreres og sees i 

sammenheng.  

Databasen som er opprettet består av kartlegginger av rom, lokaler, arenaer og hus som brukes 

i kultursammenheng, både til øvelse, undervisning, produksjon, forestillinger og framvisning.  

Kartleggingen fanger ikke bare opp de mest sentrale opplysninger om lokalene, men også 

brukernes egne oppfatninger av lys- og lydforhold, lager, ventilasjon og tilgang. Brukerne har i 

tillegg mulighet til å forklare hva de er spesielt fornøyde eller misfornøyde med. 

Et annet mål er at vi over tid legger grunnlaget for kunnskap om tilgang og behov for 

utbedringer, og at opplysningene blir en nyttig kilde i kulturpolitikken for frivillige aktører, 

politikere og rammesettere. Innsikten bør også for mange være et godt utgangspunkt for å søke 

tilskudd fra for eksempel Musikkutstyrsordningen og Desentralisert ordning for tilskudd til 

kulturbygg. 

 

Personvern 

Dette er en forkortet versjon av personvernerklæringen som er tilgjengelig på  

www.kulturalliansen.no/lokaler/personvernerklaring. 

Prosjektet er initiert av Kulturalliansen, og gjennomføres i samarbeid med 

Musikkutstyrsordningen og Norsk musikkråd. Gjennom prosjektet skal opplysninger tilknyttet 

kulturarenaer i hele Norge registreres i en nasjonal database, dette for å skaffe innsikt og 

kunnskap om lokalenes egnethet.  

Prosjektansvarlige har ansvaret for at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med 

gjeldende personopplysningslov og tilhørende forskrifter. Prosjektansvarlige behandler kun de 

opplysningene som er nødvendige for å ivareta formålet med prosjektet. For stedlig 

representant gjelder dette personnavn og rolle/funksjon. Denne informasjonen sikres gjennom 

passordbeskyttet tilgangskontroll, hvor de lagres med begrenset tilgang. Informasjonen slettes 

10 år etter ferdigstilt prosjekt. 
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Den registrerte part kan kreve innsyn i sine personopplysninger, og kan på et hvert tidspunkt 

kreve å få dem rettet eller slettet. 

Stedlig representant samtykker muntlig til behandlingen av personopplysningene ved befaring 

av lokalet. Dersom personen ikke ønsker sitt personnavn registrert, registreres kun 

rolle/funksjon. 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting eller sletting kan sendes skriftlig 

til: 

Kulturalliansen 

c/o Musikkutstyrsordningen 

Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

arenakartlegging@kulturalliansen.no 

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om prosjektet?  

Kontakt prosjektleder Kaja Langø Aasmoe på kaja@kulturalliansen.no 

 

Lenker 

kulturalliansen.no/lokaler   Prosjektinformasjon og personvernerklæring 

musikkutstyrsordningen.no   Tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler 

anleggsregisteret.no/kulturanlegg  Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg 

tilgjengelighetsmerket.no Sertifisering for kulturarrangører som har god 

tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 

 

 

Om initiativtakerne 

Kultural l iansen Norsk musikkråd Musikkutstyrsordningen 
En sammenslutning av 34 nasjonale 
frivillige kulturorganisasjoner, som 
arbeider for å sette fokus på felles 
utfordringer og problemstillinger. 

Et samarbeidsnettverk og en 
interesseorganisasjon for 
musikklivet i Norge, som arbeider 
for at flere skal få oppleve og utøve 
musikk. 

Den nasjonale tilskudds- og 
kompetanseordningen for teknisk 
utstyr, akustikk og lokaler, som 
arbeider for å sikre gode vilkår for 
øving og framføring av musikk og 
scenekunst. 

 


