R 7/21 Referat fra ekstraordinært møte
i Norsk kulturråd
onsdag 22. og torsdag 23. september 2021
Saksnr.: 21/47
Tid: kl 15.00-16.30
Sted: Mølleparken 2 og digitalt møte
Til stede: Hagen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Kuzovnikova, Joof, Sandmo, Horgen
Forfall: Ahvenniemi
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Elisabeth Pedersen, Hallfrid Velure (sak 20.2)
Den utsendte saklisten ble godkjent.

Habilitet
Rådets leder reiste spørsmålet om habilitet.
Maria Utsi stilte spørsmål om habilitet i sak 7 Kulturrådets ærespris 2021. Hun har inntil nylig
samarbeidet tett med Bernt Bjørn som sammen med Kristin Bjørn var nominert til prisen. Rådet
fant Utsi inhabil i valg av kandidat til Kulturrådets ærespris 2021. Hun fratrådte under
behandlingen av saken.

Referater (O)
2.1 Rådsmøte 16. og 17. juni (R5/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R5/21 var utsendt med merknadsfrist 23.08.21. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.
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2.2 Ekstraordinært rådsmøte 12. august (R6/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R6/21 var utsendt med merknadsfrist 01.09.21. Ingen merknader
innkommet.

Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Arbeidsutvalgsmøte 18. juni (AU4/21)
Saknr. 21/3058 Feil referat fra skriftlig møte i rådets arbeidsutvalg 18.06.21 (AU4/21) var
utsendt. Riktig referat vil bli sendt ut til R8/21.

2.4 Arbeidsutvalgsmøte 13. august (AU4/21)
Saknr. 21/3058 Referat fra skriftlig møte i rådets arbeidsutvalg 13.08.21 (AU5/21) var utsendt.

Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra departementet (O)
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Ny strategi for rådet og Norsk kulturfond 2021-2024 –
videre oppfølging (V)
Saknr. 19/3699 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Overordnet tiltaksplan, oppdatering av maler og mangfoldsplan vedtas med de innspill som
framkom i møtet. Sekretariatet tar innspill til kommunikasjonsplan med i det videre arbeidet.
Fagutvalgene bes om å utarbeide områdeplaner og tiltaksplaner i henhold til framlagt plan.

Kulturrådets ærespris 2021 (V)
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Saknr. 21/14949 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Karin Krog tildeles Kulturrådets ærespris for 2021.

Koronasituasjonen og Norsk kulturfond (V)
8.1 Kulturfondet og koronasituasjonen (O)
Saknr. 21/10507 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

8.2 Kulturfondet og koronasituasjonen – rapport for perioden 2020-2021 (V)
Saknr. 21/16038 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rapport om Kulturfondet og koronasituasjonen i perioden 2020-2021 vedtas med de innspill
som kom fram på møtet.

8.3 Nye stimuleringsmidler til styrking av Kulturfondet 2021 – forslag til
fordeling
Saknr. 20/345858 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Forslag til fordeling av regjeringens stimuleringsmidler til Norsk kulturfond på 60 mill. kroner
fordeles i henhold til vedlagte tabell 8.3.

Fordelingsbudsjett Norsk kulturfond 2021 – årlig justering
(V)
Saknr. 20/19963 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Hovedfordeling av Kulturfondet på fagkapitler i 2021 videreføres i tråd med rådets vedtak på
R1/21. Rådet gir fagutvalgene myndighet ut 2021 til å omdisponere midler mellom
tilskuddsordninger innenfor fagområdene der det er identifisert et behov. Rådet skal holdes
orientert i referatene fra fagutvalgene om slike omdisponeringer.
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Innspill til regjeringens arbeid med strategi for
folkemusikk og folkedans (V)
Saknr. 20/8834 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med seg de kommentarer til innspillet som kom fram i rådets diskusjon
på møtet og gis myndighet til å ferdigstille innspillet.

Visuell kunst
11.1 Arrangørutvalget for visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner,
arrangørstøtte visuell kunst og utstyrsstøtte til fellesverksteder og
gjestekunstordninger – vedtak (O)
Saknr. 21/3194 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 23.-25.08.2021 i Arrangørutvalget for
visuell kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

11.2 Arrangørutvalget for visuell kunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 11.2.1 og 11.2.2.

11.3 Faglig utvalg for visuell kunst – prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak,
kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling og prosjektstøtte kunstnere i
etableringsfasen - vedtak (O)
Saknr. 21/20 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 31.08.-02.09.21 i Faglig utvalg for visuell
kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

11.4 Faglig utvalg for visuell kunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 11.4.
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Musikk
12.1 Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak –
tilskudd til komposisjon og produksjon og andre musikktiltak - vedtak (O)
Saknr. 21/13 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 06.-08.09.21 og 10.09.21 i
Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

12.2 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilrådinger (V)
Utgår.

12.3 Musikkutvalget for turné og virksomhetstilskudd – tilskudd til turné,
virksomheter, ensembler og band - vedtak (O)
Saknr. 21/3521 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 30.-31.08.21 i Musikkutvalget for turnéog virksomhetstilskudd var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.4 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilskudd til
konsertarrangører - vedtak (O)
Saknr. 21/586 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 25.-26.08.2021 i Musikkutvalget for
arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.5 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 12.5.1 og 12.5.2

12.6 Utvalgsledermøte musikk (O)
Saknr. 21/4974 Referat fra Utvalgsledermøte musikk 14.09.21 var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering
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12.7 Norsk kulturfond – årsoppsummering musikk 2020 (O)
Saknr. 21/16078 Årsoppsummering for musikkområdet i Norsk kulturfond 2020 var utsendt.
Årsoppsummeringen ble tatt til orientering

Tverrgående ordninger
13.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 21/885 Referat fra møte 07.-09.09.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

13.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – vedtak (O)
Vedlegg: Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 07.-09.09.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger –– ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – tilrådinger (V)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 07.-09.09.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.3.

13.4 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – aspirantordningen – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 07.-09.09.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.5 Justering av retningslinjene for gjesteoppholdsstøtte for arenaer (V)
Saknr. 18/18919 Notat fra Faglig utvalg for tverrgående ordninger var utsendt.
Vedtak:

Justerte retningslinjer for gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler vedtas
med de kommentarer og justeringer som kom fram på møtet.
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Forskning og utvikling
14.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550 Muntlig orientering fra oppstartseminar for forskningsprosjektet Skapende
praksiser i musikk 08.-09.09.21 og notat med oppdatert oversikt over rådets pågående
kunnskapsprosjekter var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

Scenekunst
15.1 Faglig utvalg for scenekunst – formidling/gjestespill, scenekunstfaglige tiltak
og publikasjoner og forprosjekt scenekunst – vedtak (O)
Saknr. 21/765 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 25.-26.08.21 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt. Ved en inkurie var et tidligere medlem av Faglig utvalg for teater ført
opp med forfall til møtet. Referatet er justert i tråd med merknaden.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

15.2 Faglig utvalg for dans – fri scenekunst dans – vedtak (O)
Saknr. 21/4646 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 18.06.21 i Faglig utvalg for dans var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

15.3 Faglig utvalg for teater – fri scenekunst teater - vedtak (O)
Saknr. 21/4645 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 22.06.21 i Faglig utvalg for teater var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

15.4 Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater – fri scenekunst
kunstnerskap - vedtak (O)
Saknr. 21/4977 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 25.08.21 i Faglig utvalg for dans og
Faglig utvalg for teater var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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15.5 Norsk kulturfond – årsoppsummering scenekunst 2020 (O)
Saknr. 21/16050 Årsoppsummering for scenekunstområdet i Norsk kulturfond 2020 var
utsendt.
Årsoppsummeringen ble tatt til orientering.

15.6 Regjeringens Strategi for scenekunst 2021-2025 (O)
Lenke til strategien:
https://www.regjeringen.no/contentassets/87b472c7b7fc465fbc5535c7800d4662/strategi-forscenekunst-2021-2025.pdf

Kulturvern
16.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 21/3236 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 27.08.21 i Faglig utvalg for kulturvern
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

Litteratur
17.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 20/2694 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 08.09.21 i Faglig utvalg for litteratur var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

17.2 Faglig utvalg for litteratur – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 17.2.

Saker som behandles i flere fagutvalg
18.1 Saker som behandles i flere fagutvalg – samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt med tilrådinger over saker som behandles i flere fagutvalg der fagutvalgene er
samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i vedtaksprotokollene
for de respektive fagområdene.
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18.2 Saker som behandles i flere fagutvalg – ikke samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt og samlet legg med tilrådinger for saker som behandles i flere fagutvalg der
fagutvalgene ikke er samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i
vedtaksprotokollene for de respektive fagområdene.

18.3 Revidering av saksbehandlingsløp for saker som behandles i flere fagutvalg
(V)
Saknr. 21/16047 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Det innføres en forsøksordning med nytt behandlingsløp for saker med SFU-karakter f.o.m.
desember-fristen 2021 t.o.m. desember-fristen 2022. Rådet gir i denne perioden
administrasjonen myndighet til å gjennomføre ny saksbehandling ihht. til hovedtrekkene
presentert i notatet. Forsøksperioden skal følges av en evaluering til R1 2023.

Heving av revisjonsgrensen for mottakere av tilskudd fra
Norsk kulturfond – justering av et utvalg retningslinjer (V)
Saknr. 21/16046 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar å heve revisjonsgrensen fra kr 200 000 til kr 400 000 på ordninger som er
omfattet i notatet. Administrasjonen gis myndighet til å endre retningslinjene i tråd med
foreslåtte kriterier. Endringen har virkning fra og med behandlingen av søknader til
søknadsfristen 2. desember 2021.

Meldinger og orienteringer (O)
20.1 Aktuelle saker om Kulturrådet i media og saker fra rådsmøtet for
offentligheten
Muntlig drøfting.

20.2 Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet - Ting, tillit og tid
Muntlig presentasjon av ny museumsmelding ved seniorrådgiver Hallfrid Velure i
Kulturdepartementet og saknr. 21/xxx Notat fra administrasjonen om de samiske museenes
infrastrukturbehov.
Lenke til meldingen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-2320202021/id2840027/
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20.3 Gjenoppbygging av kultursektoren – oppdrag til Norsk kulturråd
Presentasjon av delrapport juni 2021 og orientering om status og framdrift for oppdraget.
Lenke til delrapport juni 2021: https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/gjenoppbyggingav-kultursektoren-publikasjon

20.4 Kulturrådets årskonferanse 2021
Muntlig orientering.

Eventuelt
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Tabell 8.3 Nye stimuleringsmidler til midlertidig økning av eksisterende
ordninger i Norsk kulturfond 2021 – vedtatt av rådet på R7/21
Scenekunst
Tilskuddsordning

Fordeling (tall i hele tusen)

Forprosjekt scenekunst

3 000

Fri scenekunst prosjektstøtte
teater og dans

12 000

15 000

Musikk
Tilskuddsordning

Fordeling
(tall i hele 1000)

Turne- og virksomhetsstøtte
2 000
Komposisjon og produksjon

1 500

Andre musikktiltak

500

Arrangørstøtte

6 000

Publiseringsstøtte

5 000

Innspillingsstøtte for fonogram

2 000
17 000

Visuell kunst
Tilskuddsordning

Fordeling
(tall i hele 1000)

Prosjektstøtte institusjoner
5 500
Prosjektstøtte utstillinger

3 500

Prosjektstøtte kunstnere i
etableringsfasen

500

Kunstfaglige publikasjoner og
manusutvikling

1 500

11 000

Litteratur
Tilskuddsordning

Fordeling
(tall i hele 1000)

Automatisk innkjøpsordning
skjønnlitteratur voksne
1 500
Automatisk innkjøpsordning
skjønnlitteratur barn og unge

1 000

Innkjøpsordningen for sakprosa
for voksne

2 500

Innkjøpsordningen for sakprosa
for barn

1 500

Innkjøpsordningen for
tegneserier

1 000

Litteraturformidling

1 000

Litteraturproduksjon tegneserier

500
9 000

Tverrgående ordninger
Tilskuddsordning

Fordeling
(tall i hele 1000)

Gjesteoppholdsstøtte
500
Tverrfaglige prosjekter

3 000

Tverrfaglig kulturvirksomhet

3 500
7 000

Kulturvern
Tilskuddsordning
Prosjektstøtte kulturvern

Fordeling (tall i hele 1000)
1 000

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 1.10.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 11.2.1 – vedtatt på R7/21 – Visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

1

409441

SPIKERSUPPA
LYDGALLERI

Spikersuppa Lydgalleri - Visuell kunst annet
Arrangementer Januar 2022

Oslo

BEVILGNIN
G

45 000

40 000 (2022)

2

409759

Felipe Ribeiro Pena

Felipe Ribeiro Pena Perimetral 2021

Oslo

BEVILGNIN
G

90 000

50 000 (2021)

Side 1 av

Sjanger

1

Billedkunst

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak
Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 30.9.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 11.2.2 – vedtatt på R7/21 – Visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

409849

AKSEL HØGENHAUG

Halden Eksperimentelle
Visuell kunst annet
KunstSenter Performanceprogrammerin
g høst 2021

Side 1 av

Sjanger

1

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
30 000

Vedtatt

År

30 000 (2021)

Vedtak

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 7.10.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 11.4 – R7/21 - prosjektstøtte visuell kunst - utstillinger

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

407071

Vilde Valerie Bjerke Torset Vilde Bjerke Torset SCRYPTH 2021-2022

Visuell kunst annet

Bostedsfylke
Utlandet

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt

1

År

9 500

20 000 (2021)

14 400

0 (2022)

23 900

Side 1 av

Vedtatt

20 000 (Totalt)

Vedtak

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 27.9.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 12.5.1 – R7/21 - Arrangørstøtte musikk - ikke-samstemt SFU

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

409753

AKSEL HØGENHAUG

Halden Eksperimentelle
KunstSenter - Høst 2021

Flere sjangre

Side 1 av

1

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
42 764

Vedtatt

År

40 000 (2021)

Vedtak

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 27.9.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 12.5.2 – R7/21 - arrangørstøtte musikk - samstemt SFU

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

409440

SPIKERSUPPA
LYDGALLERI

Spikersuppa Lydgalleri - 1. Flere sjangre
Januar 2022 - 7. Mars 2022

Side 1 av

Sjanger

1

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
45 000

Vedtatt

År

40 000 (2022)

Vedtak
Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 24.9.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Vedtaksprotokoll ARENA etter R7/21

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

409875

Felipe Ribeiro Pena

Perimetral - Forprosjekt

Visuell kunst

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNING

Søkt
80 000

Vedtatt

År

70 000 (2021)

Vedtak
Tilskuddet er
øremerket researcharbeid i private og
offentlige samlinger
samt honorarer til
eksterne konsulenter
(eiendom og
organisasjonsutvikling)
.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
tiltaket avlyst, utsatt
eller endret som følge
av koronasituasjonen,
finner du informasjon
om hvordan du skal
forholde deg til dette
på våre nettsider
(www.kulturradet.no).

Side 1 av

2

Norsk kulturfond
2

Vedtaksprotokoll ARENA etter R7/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

409452

TRONDHJEMS
KUNSTFORENING

Trondhjems Kunstforening Visuell kunst
(TKF) - Brannsikring av
arenaen

Side 2 av

Sjanger

2

Bostedsfylke
Trøndelag

24.8.2021
Beslutning
AVSLAG

Søkt
1 485 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Norsk kulturfond

Dato: 28.9.2021

Søknadsfrist 02.06.2021
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 17.2 - R7/21 - Litteraturformidling

Prosj.nr. Søker
1

407051

Prosjekttittel

Sjanger

Vilde Valerie Bjerke Torset Scrypth - 2021-2022

Annen type

Bostedsfylke
Utlandet

Beslutning
AVSLAG

Søkt
9 500
14 400
23 900

Side 1 av

1

Vedtatt

År

Vedtak

0 (2021) Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
0 (2022)
innenfor den aktuelle
0 (Totalt) budsjettrammen.

