R 5/19 Referat fra møte i
Norsk kulturråd
onsdag 30. oktober 2019
Saksnr.: 19/23
Tid: onsdag kl. 10-16
Sted: Mølleparken 2
Til stede: Hansen, Oterholm, Gabrielsen, Otnæs, Utsi, Kuzovnikova, Sandmo
Forfall: Joof, Veiteberg, Eia-Revheim
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Hilde Lea Næss

Den utsendte saklisten ble godkjent.

Habilitet
Rådets leder reiste spørsmål om noen av rådets medlemmer anså seg inhabile i saker som skulle
behandles.

Ingen habilitetssaker ble meldt.

Referater (O)
2.1 Rådsmøte 25. og 26. september (R4/19)
Saknr. 19/23 Referat fra R4/19 var utsendt med merknadsfrist 23.10.19. Ingen
merknader innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2 Arbeidsutvalgsmøte 2. oktober (AU10/19)
Saknr. 19/73 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 02.10.19 var utsendt.
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Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Arbeidsutvalgsmøter 8. og 18. oktober (AU11/19 og AU12/19)
Saknr. 19/73 Referat fra skriftlige møter i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 08. og 18.10.19 var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra Kulturdepartementet (O)
Seniorrådgiver Hilde Lea Næss orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Direktør Kristin Danielsen orienterte.

Budsjett 2020 (V)
5.1 Statsbudsjettet 2020 (O)
Lenke til regjeringens nettside for kulturbudsjettet 2020 var utsendt.
Muntlig orientering.

5.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2020 (V)
Saknr. 19/11715 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar 2,4 % økning for alle fagavsetninger i Kulturfondet i 2020.
Avsetningen til Kulturfondets driftsstøtteordning for 2020 fastsettes til 193,910 mill. kroner og
fordeles på fagområdene i henhold til vedlagte tabell 1, avsetningen til tilskuddsordningen for
musikkfestivaler i 2020 fastsettes til 156,341 mill. kroner* og tilskuddsordningen for tidsskrift
og kritikk i 2020 fastsettes til 25,607 mill. kroner.
Rådet vedtar en økning på 2,4 % til tiltak på driftsstøtten 2020 som skal videreføres på samme
nivå i henhold til retningslinjene for ordningen. Prinsipper for tildeling formidles til
fagutvalgene. Eventuelle overskytende midler fra rammen på fagområdene, tilfaller
fagområdene for videre disponering.
Gjenstående midler til rådets disposisjon (kto 9000) i 2020 øremerkes ny forsøksordning som
følger opp rådets tematisering av utenforskap på årskonferansen 2019.
Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
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Endelig fordelingsbudsjett for 2020 vedtas på R1/20.
*Rådet har i tillegg på R4/19 bevilget 1,5 mill. kroner til musikkfestivalordningen 2020 av
gjenstående midler fra perioden 1999-2009, og 1,348 mill. kroner overføres til
musikkfestivalordningen fra den tidligere kirkemusikkordningen fra 2020. Den totale rammen
for musikkfestivalordningen i 2020 er dermed 159,189 mill. kroner.

Budsjett 2021 (V)
6.1 Budsjettsøknad 2021 for Norsk kulturfond – innledende diskusjon og
prosess (V)
Saknr. 19/1668 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar rådets innspill med i det videre arbeidet med budsjettsøknaden for
Kulturfondet for 2021.

Litteratur
7.1 Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk
kulturråds innkjøpsordninger for litteratur (V)
Saknr. 19/10251 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å velge tilbyder og inngå kontrakt om logistikkhåndtering av
og informasjon om bøker som kommer inn under innkjøpsordningene for litteratur 2020 (–
2023).

7.2 Prolongering av oppnevningsperioden for Faglig utvalg for litteratur til
31.01.20 (V)
Saknr. 18/623 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Oppnevningen av Faglig utvalg for litteratur for perioden 2018-2019 prolongeres til 31.01.20.
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7.3 Justering av retningslinjene for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur (V)
Saknr. 19/4194 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur vedtas.
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre tilsvarende endringer i retningslinjene for de øvrige
innkjøpsordningene og justere betalingstabellene i tråd med de endringene prøveprosjektet
medfører.

Oppdrag fra Kulturdepartementet om å analysere og
vurdere Kulturrådets samlede forvaltningspraksis og
organisering (V/O)
Saknr. 17/18193 Eksterne rapporter og analyse av virksomhetens samlede forvaltningspraksis
og organisering fra direktør til Kulturdepartementet var utsendt.
Rapporter og anayse ble tatt til etterretning.

Forskning og utvikling
9.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Orientering fra FoU-utvalgets møte 24.10.19. Skriftlig referat fra møtet distribueres som vanlig
til rådet på R6/19.
Muntlig orientering.

Høringssaker
10.1 Høringssvar til ny språklov (V)
Saknr. 19/6907 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådets AU gis myndighet til å godkjenne utkast til felles høringssvar fra rådet og
fagadministrasjonen til ny språklov.

Årshjul og møteplan for rådsmøter i 2020 (V)
Saknr. 19/11724. Notat fra administrasjonen med forslag til møteplan var utsendt.
Vedtak:
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Rådet vedtok årshjulet og møteplanen for 2020 med de forslag til justeringer som kom fram på
møtet.

Meldinger og orienteringer (O)
12.1 Årskonferansen 2019
Muntlig orientering.

12.2 Æresprisen 2019
Muntlig orientering.

12.3 Bokmessen i Frankfurt
Muntlig orientering.

12.4 Pågående arbeid i fagadministrasjonen
Muntlig orientering.

Eventuelt
Ingen saker.

5

