Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1635-40

1. juli 2021

Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Norsk kulturråd
- endringer i statsbudsjettet for 2021
Vi viser til Kulturdepartementets tildelingsbrev av 16. februar 2021 til Norsk kulturråd, samt
senere supplerende tildelingsbrev av 21. mai d.å.

1. Korrigert tildeling
Stortinget fattet 18. juni 2021 vedtak om endringer i inneværende års statsbudsjett (Revidert
nasjonalbudsjett), jf. Innst. 600 S (2020–2021), Prop. 195 S (2020–2021). Med hjemmel i
dette gjøres følgende korrigeringer i Norsk kulturråds budsjettrammer for 2021:
Utgifter
(i 1000 kr)

Kap/
post

Navn

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

51

Fond for lyd og bilde

55

Norsk kulturfond

71

Statsstipend

72

Tildeling
2021, jf. brev
av (enten
endelig
tild.brev eller
det siste
suppl.tild.brev

Endring av
bevilgning

Ny tildelt
bevilgning

194 232

2 000

196 232

44 970

0

44 970

875 590

0

875 590

10 640

0

10 640

Kunstnerstipend m.m. kan overføres

330 329

0

330 329

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

158 340

0

158 340

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

323 875

235

324 110

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Medie- og
kunstavdelingen

Saksbehandler
Elisabeth Pedersen
22 24 78 13

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m

76

Tilskudd til amatørteaterformål

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

71

Kulturell og kreativ næring

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

71

Vederlagsordninger

246 395

40

246 435

22 530

500

23 030

2 000

0

2 000

5 134

0

5 134

14 530

0

14 530

2 297 000

950 000

3 247 000

0

452

452

Inntekter

Kap.

Navn

Post

Navn

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

(i 1000 kr)
Tildeling 2021,
jf. brev av
(enten endelig
tild.brev eller
det siste
Endring av Ny tildelt
suppl.tild.brev) bevilgning bevilgning
4 451

0

2. Kommentarer til endringer i tildelingen
Kap. 320, 01 Driftsutgifter
Økt bevilgning gjelder 2 mill. kroner som følge av nye oppgaver knyttet til forvaltningen av
øremerkede tilskudd på Kulturdepartementets budsjett. Vi viser også til supplerende
tildelingsbrev nr. 1 av 21. mai d.å. og omtale under kap. 325, 01.
Kap. 320, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.
Økt bevilgning på 235 000 kroner gjelder korrigering av for lav tildeling i Saldert budsjett
2021.
Den øvrige økningen i bevilgningen på 35 000 kroner gjelder denne postens andel av
bevilgningen som tildeles museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner grunnet de
konsekvenser pandemien og smitteverntiltak har for institusjonenes aktivitet.
Kulturdepartementet har allerede sendt ut tilskuddsbrev og vil sørge for utbetalinger for alle
som mottar covidstøtte for andre halvår, og disse midlene stilles derfor ikke til disposisjon for
Norsk kulturråd.
Kap. 320, post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.
Økt bevilgning på 235 000 kroner gjelder korrigering av for lav tildeling i Saldert budsjett
2021.
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4 451

Den øvrige økningen i bevilgningen på 634 000 kroner gjelder denne postens andel av
bevilgningen som tildeles museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner grunnet de
konsekvenser pandemien og smitteverntiltak har for institusjonenes aktivitet.
Kulturdepartementet har allerede sendt ut tilskuddsbrev og vil sørge for utbetalinger for alle
som mottar covidstøtte i i andre halvår, og disse midlene stilles derfor ikke til disposisjon for
Norsk kulturråd.
Kap. 320, post 76 Amatørteaterformål
Økt bevilgning gjelder tilskudd på 500 000 kroner til Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter.
Kulturrådet bes utbetale tilskuddet til mottaker så snart som mulig. Dette ekstratilskuddet skal
benyttes til omsøkte nye tiltak. Rapportering av midlene kan inngå i den ordinære
rapporteringen.
Kap. 325, post 77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19
Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av tildelte midler på utgiftsformål og tidsperioder
som er lagt til grunn for tildelingen av midler i 2021:
(i 1 000 kroner)

Stimulerings- og kompensasjonsordningene
Eksisterende ordninger

Overført
fra 2020

Januarjuni
2021

Julioktober
2021

Samlet
tildeling

1 000 747

1 069 000

1 000 000

3 069 747

82 353

50 000

132 353

Utgifter til forvaltning av ordningene
Samlet tildeling

45 000
1 083 100

1 119 000

1 000 000

3 247 100

Overført bevilgning fra 2020:
Departementet viser til supplerende tildelingsbrev av 21. desember 2020, der fordelingen av
tildelte midler til Norsk kulturråd på utgiftsformål og –perioder for 2020 fremgikk. Av den
samlede tildelingen utgjorde mindreforbruket i ordningene som Norsk kulturråd forvalter 1
100,5 mill. kroner. Dette beløpet er søkt overført til 2021 for å dekke utgifter til etterbetalinger
av søknader og aktiviteter som gjelder budsjettåret 2020. Departementet er etter dette gjort
kjent med at det vil være et mindreforbruk knyttet til tidligere tildelte midler under
stimuleringsordningen. I tildelingen i supplerende tildelingsbrev av 21. mai 2021 ble det tatt
hensyn til dette, slik at det beløpet som er lagt til grunn i overføringen fra 2020 utgjør 1 083,1
mill. kroner. Av dette er 1 000,7 mill. kroner stilt til disposisjon for å dekke utbetalinger av
tilskudd til kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020, mens 82,4 mill. kroner skal
dekke utbetalinger av tilskudd til stimulering gjennom eksisterende ordninger. Kulturrådet har
utover dette ikke fullmakt til å disponere overført bevilgning fra 2020 til andre formål enn det
som framkommer av departementets tildelingsbrev av 16. februar og 21. mai d.å.
Januar - juni 2021:
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Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020–2021) ble det bevilget 1 065 mill. kroner til
tiltak for å stimulere til økt aktivitet og omstilling i kultursektoren innenfor de begrensninger
som smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19 setter. På grunn av usikkerheten knyttet
til smittesituasjonen skal deler av midlene nyttes til å gi kompensasjon for inntektsbortfall ved
avlyste og utsatte arrangementer, jf. Innst. 14 S (2020–2021). Av den samlede bevilgningen
til stimulerings- og kompensasjonsordningene er 819 mill. kroner tildelt til ordningene som
Norsk kulturråd forvalter.
Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 å øke bevilgningen til
kompensasjons- og stimuleringsordningene med 950 mill. kroner til kultur, jf. Prop. 195 S
(2020–2021). Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandling av Innst. 600 S
(2020-2021). 400 mill. kroner av økningen skal nyttes til stimuleringsordningen i første halvår
2021.
Juli - oktober 2021:
Ved Stortingets behandling av Prop. 79 S (2020–2021) ble stimulerings- og
kompensasjonsordningene for kultursektoren forlenget til å vare ut august 2021, og med en
bevilgningsramme på 350 mill. kroner. Disse midlene ble inkludert i tildelingen i supplerende
tildelingsbrev av 21. mai 2021, hvorav 325 mill. kroner er forutsatt nyttet til
stimuleringsordningen.
Departementet viser til at regjeringen i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett foreslo å
ytterligere forlenge støtteordningene for kultursektoren ut oktober, jf. Prop. 195 S (2020–
2021). Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandling av Innst. 600 S (20202021). Av økningen på 950 mill. kroner, jf. omtale ovenfor, er 400 mill. kroner satt av til
kompensasjons- og stimuleringsordningene i perioden september til oktober, mens 150 mill.
kroner er forutsatt satt av til å dekke eventuelle økte utgifter i kompensasjonsordningen i
perioden juli-oktober. Av de 400 mill. kroner som er satt av til perioden september og
oktober, skal 150 mill. kroner gå til stimuleringsordningen. Videre har departementet besluttet
å overføre 100 mill. kroner fra stimuleringsordningen i første halvår til stimulering i julioktober 2021. Dette gir samlet 575 mill. kroner til stimuleringsordningen i perioden julioktober 2021. Det fremkommer videre av Prop. 195 S (2020-2021) at Kulturrådet fremover vil
måtte være mer restriktiv i tildelingen av stimuleringsmidler, ettersom behovet for stimulering
vil avta etter hvert som samfunnet gjenåpnes.
Utgifter til forvaltning av ordningene
I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2021 er det anført at utgifter til forvaltning
av ordningene skal kunne dekkes av bevilgningene på posten, jf. Prop. 195 S (2020–2021).
45 mill. kroner av tildelte midler satt av til dette. Med bakgrunn i at disse utgiftene her vil
måtte føres på en tilskuddspost, gjør departementet oppmerksom på at utgifter til
merverdiavgift i disse tilfellene ikke kan belastes nettoføringsordningen (kap. 1633, post 01).
Departementet vil fram mot nysaldering ha dialog med Kulturrådet om utgiftene til forvaltning
av ordningene.
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3. Mulige likestillingseffekter av Covid-19
Alle departementer skal redegjøre for likestillingsmessige konsekvenser av covid-19 og
iverksette tiltak innenfor egen sektor, jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 537 (2019-2020).
Rapporteringen skal fremgå av Prop. 1 S for 2022.
Vi viser i denne forbindelse til endelig tildelingsbrev for 2021 og at det skal rapporteres på
dette særskilt innen 1. august d.å.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef
Elisabeth Pedersen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Riksrevisjonen
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