Referat møte i faggruppen for den kollektive oppreisningen til
romanifolket/taterne.
Mandag 26. april 2021 kl. 10-15.
Til stede fra faggruppen:
Mari Møystad, konservator på Glomdalsmuseet
Holger Gustavsen, representant for Taternes landsforening
Lennart Karlsen, representant for Landsorganisasjonen for romanifolket
Jone Eilertsen, oppnevnt på fritt grunnlag
Forfall:
Pål Eriksen, Språkrådet
Til stede fra Kulturrådet:
Espen Hernes, spesialrådgiver
Gro Wærstad, sekretær for faggruppen
Møtet ble gjennomført digitalt. I forkant var faggruppen tilsendt følgende dokumenter:
-

Forskrift og retningslinjer for den kollektive oppreisningen.
Kommunal- og moderniseringdepartementets tilbakemelding fra 12. april på plan
for bruk av oppsparte midler.

Kulturrådet ønsket velkommen og informerte om at Sara Wilhelmsen trekker seg fra
faggruppen. Gruppen vil inntil videre fortsette med fem medlemmer.
Møtet fortsatte med en informasjonsrunde. Taternes Landsforening informerte om sitt
arrangement på Skammens sten på Ris kirkegård 7. mai. Kulturrådet orienterte om:
- Møte med Riksantikvaren om nasjonale minoriteters kulturminner og
Byantikvaren i Kristiansand om romanifolket/taternes kulturminner
- Møter med nasjonale minoritetsrepresentanter om Kulturrådets rapportering på
status for gruppenes immaterielle kulturarv
- Arbeid med strategi for folkemusikk
Plan for oppsparte midler
Kulturrådet orienterte om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga
tilbakemelding på planen 12. april, og at en er i gang med å forberede en fremdriftsplan.
Kulturrådet informerte også om at det i planen ved en feil var skrevet at oppsparte
midler i 2021 utgjorde kr. 20,509 mill. kroner. Den korrekte summen er 16,187 mill.
kroner.
Ny utlysning 2. juni - retningslinjer og kriterier
Faggruppen ga innspill, råd og synspunkter på hvordan Kulturrådet bør gå frem for å
utvikle rammene for den den kollektive oppreisningen på best mulig måte.
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Treffsikker veiledning og økt søkermangfold
Hoveddelen av møtet ble benyttet til å drøfte hvordan Kulturrådet bør gå frem for å sikre
god informasjon, tilgjengelig veiledning og flere søknader fra romanifolket/taterne.
Faggruppen ga tilbakemeldinger og innspill til aktiviteter for å nå flere søkere.
I etterkant har Kulturrådet fått tilsendt retningslinjene for søknadsbehandling i Stiftelsen
Romanifolket/Taternes Kulturfond og en oversikt over tildelinger.
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