R 7/20 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
torsdag 29. oktober 2020
Saksnr.: 20/7
Tid: torsdag kl. 10-17
Sted: Mølleparken 2
Til stede: Hagen, Oterholm, Horgen, Otnæs, Ahvenniemi, Utsi, Kuzovnikova, Sandmo, Joof, Veiteberg
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Christine Hamnen

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 23. og 24. september (R6/20)
Saknr. 20/7 Referat fra R6/20 var utsendt med merknadsfrist 09.10.20. Ingen
merknader innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2 Arbeidsutvalgsmøte 16. oktober (AU8/20)
Saknr. 20/2555 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 16.10.20 var utsendt.
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Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra Kulturdepartementet (O)
Ekspedisjonssjef Christine Hamnen orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Budsjett 2021 (V)
6.1 Statsbudsjettet 2021 (O)
Prop 1S (2020-2021) og notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådsleder gis myndighet til å formulere et brev til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget der
rådet ber om et møte om Norsk kulturfond og forslag til statsbudsjett for 2021. Brevet sendes
til rådsmedlemmene for kommentar før oversendelse.

6.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2021 (V)
Saknr. 20/19963 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Avsetningen til Kulturfondets driftsstøtteordning for 2021 fastsettes til 40,045 mill. kroner og
fordeles på fagområdene i henhold til tabell 3, avsetningen til tilskuddsordningen for
musikkfestivaler i 2021 fastsettes til 161,311 mill. kroner og tilskuddsordningen for tidsskrift
og kritikk i 2021 fastsettes til 27,311 mill. kroner.
Rådet vedtar en justering på 2,3 % til tiltak på driftsstøtten 2021 som skal videreføres på
samme nivå som 2020 i henhold til retningslinjene for ordningen. Prinsipper for tildeling
formidles til fagutvalgene. Eventuelle overskytende midler fra rammen på fagområdene,
tilfaller fagutvalgene.
Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Endelig fordelingsbudsjett for 2021 vedtas på
R1/21.
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Kulturfondets sammensetning og profil (O)
Saknr. 20/29630 Notater fra administrasjonen var utsendt.
Notatetene ble tatt til orientering.

Budsjett 2022 (V)
8.1 Budsjettsøknad 2022 for Norsk kulturfond – innledende diskusjon og
prosess (V)
Saknr. 20/18446 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar framdriftsplanen med de endringer som framkom i møtet. Rådet ber fagområdene
om budsjettinnspill til R8/20. Administrasjonen tar rådets innspill med i det videre arbeidet
med budsjettsøknaden for Kulturfondet for 2022.

Tillegg til statsbudsjett 2020 - stimuleringsmidler til
midlertidig økning av eksisterende ordninger i Norsk
Kulturfond (V)
Sak 18/10760 Supplerende tildelingsbrev og notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Forslag til fordeling av regjeringens stimuleringsmidler til Norsk kulturfond på 50 mill. kroner
vedtas i henhold til vedlagte tabell 9. Fagutvalgene gis myndighet til å vurdere om deler av
stimuleringsmidlene bør overføres fra 2020 til 2021 for å styrke de samme ordningene i første
behandlingsrunde 2021. Rådet skal holdes orientert om bruken av midlene og eventuell
overføring av midlene til 2021 i referatene til rådsmøtet i desember.

Litteratur
10.1 Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet av Paul Bjerke,
Lars J. Halvorsen og Anemari Neple (red.) (O)
Saknr. 18/6563 Lenke til ny publikasjon var utsendt.
Muntlig orientering.
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10.2 Faglig utvalg for litteratur (O)
Saknr. 20/2694 Referat fra møte 16.09.20 i Faglig utvalg for litteratur var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Scenekunst
11.1 Faglig utvalg for teater, Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for
scenekunst (O)
Saknr. 20/13204 Referat og notat til rådet fra møte 14.10.20 i Faglig utvalg for teater, Faglig
utvalg for dans og Faglig utvalg for scenekunst var utsendt.
Referat og notat ble tatt til orientering.

11.2 Justert områdeplan for scenekunst (V)
Saknr. 20/16694 Utkast til justert områdeplan fra Faglig utvalg for teater, Faglig utvalg for
dans og Faglig utvalg for scenekunst var utsendt.
Vedtak:
Justert områdeplan for scenekunst vedtas.

Tverrgående ordninger
12.1 Justerte retningslinjer for ARENA – tilskuddsordning for bygg og
infrastruktur (V)
Saknr. 20/2691 Notat fra Faglig utvalg for tverrgående ordninger var utsendt.
Vedtak:
Forslag til justerte retningslinjer for ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur
vedtas.

Innspill til strategi om folkemusikk og folkedans (V)
Saknr. 20/8834 Invitasjon til innspill fra KUD og notat fra administrasjonen var usendt.
Vedtak:
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Det utarbeides et felles innspill fra rådet og fagadministrasjonen til regjeringens arbeid med
strategi for folkemusikk og folkedans. Forslag til innspill legges fram for rådet på rådsmøtet i
desember (R8/20).

Årshjul og møteplan for rådsmøter i 2021 (V)
Saknr. 20/28011. Notat fra administrasjonen med forslag til møteplan var usendt.
Vedtak:
Forslag til årshjul og møteplan for rådsmøter i 2021 vedtas med de justeringer som kom fram
på møtet.

Meldinger og orienteringer (O)
15.1 Pågående arbeid i fagadministrasjonen
Muntlig orientering.

Eventuelt
16.1 Informasjon til nye fagutvalgsmedlemmer
Rådsmedlemmene etterspurte administrasjonens arbeid med å utforme informasjonsmateriale
for nye fagutvalgsmedlemmer og påpekte viktigheten av at dette er på plass når nye fagutvalg
skal oppnevnes fra 2022. Rådet påpekte også at ved hver ny utvalgsperiode bør det arrangeres
seminar for medlemmer av råd, fagutvalg og vurderingsutvalg om fagfellevurderinger og
vurderinger av kunst- og kulturfaglig kvalitet.
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Tabell til sak 9 Regjeringens stimuleringsmidler til styrking av eksisterende ordninger i Norsk
kulturfond vedtatt på R/20
Scenekunst
Tilskuddsordning

Forprosjekt
scenekunst
Fri scenekunst –
prosjekt - teater og
dans

Forslag fordeling
(tall i hele 1000)

2 000
11 000 (fordeles
likt på teater og
dans)
13 000

Musikk
Tilskuddsordning

Musiker- og
ensemblestøtte
Bestillingsverk og
produksjonsstøtte for
musikk

Forslag
fordeling
(tall i hele
1000)
9 000
8 000
17 000

Litteratur
Tilskuddsordning

Innkjøpsordningen for
ny norsk
skjønnlitteratur
Innkjøpsordningen for
sakprosa for voksne
Innkjøpsordningen for
sakprosa for barn
Tegneserier
Litteraturproduksjon
Litteraturformidling

Forslag
fordeling
(tall i hele
1000)
6 200
3 000
1 000
1 000
800
3 000
15 000

Tidsskrift og kritikk
Tilskuddsordning

Tidsskrift og kritikk

Forslag
fordeling
(tall i hele
1000)
5 000
5 000

