R 3/21 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
onsdag 24. mars og torsdag 25. mars 2021
Saksnr.: 21/47
Tid: onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 09-16
Til stede: Hagen, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Kuzovnikova, Joof, Horgen, Sandmo, Ahvenniemi, Birkeland
Forfall: Oterholm
Fra adm.: Danielsen, Komissar, Aune, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Elisabeth Pedersen
Sted: Mølleparken 2 for Hagen, Komissar og Aune, øvrige deltok digitalt
Sakene 1-10 ble behandlet på dag 1, øvrige saker på dag 2
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 1. og 2. februar (R1/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R1/21 var utsendt med merknadsfrist 17.02.21. Det var kommet inn en
merknad om dissens fra rådsmedlem Peder Horgen i sak 8 Budsjettsøknad for Norsk
kulturfond 2022. Dissensen var tatt inn i utsendt referat.
Referatet ble tatt til orientering.
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2.2 Arbeidsutvalgsmøte 22. februar (AU1/21)
Saknr. 21/3058 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 22.02.21 (AU1/21) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra departementet (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Ny strategi for rådet og Norsk kulturfond (V)
Saknr. 19/3699 Notat fra administrasjonen og oppsummering fra rådets strategiseminar på
R1/21 var utsendt.
Vedtak:
Rådets arbeidsutvalg tar med seg rådsmedlemmenes innspill og kommentarer i det videre
arbeidet med å ferdigstille en ny strategi for rådet og Norsk kulturfond for perioden 20212023. Endelig utkast til strategi vedtas på rådets møte i juni (R4/21).

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet – prosess for
overføring av tiltak til andre ordninger fra 2022 (O)
Saknr. 18/6550 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

Satsingsområdet Nye stemmer, uttrykk og estetiske
praksiser 2021-2023 (V)
Saknr. 20/7821 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar fordeling av midlene bevilget til saknr 20/7821 på R9/20 i tråd med framlagte
forslag.
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Koronasituasjonen og Norsk kulturfond (O)
9.1 Kulturfondet og koronasituasjonen (O)
Saknr. 20/8567 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

Tverrgående ordninger
10.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 21/885 Referat fra møter 11.02 og 09.-11.03.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

10.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 09.-11.03.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

10.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – tilrådinger (V)
Saknr. 21/885 Tilråding fra møte 09.-11.03.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Vedtak:

Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 10.3.

10.4 Mangfoldspilot på tverrgående ordninger 2021-2022 (O)
Sak 20/31366 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

10.5 Omgjøring av tilskuddsordningen tverrfaglige tiltak – retningslinjer for to
nye tverrfaglige ordninger (V)
Saknr. 18/19021 Notat fra Faglig utvalg for tverrgående ordninger var utsendt.
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Vedtak:
Tilskuddsordningen tverrfaglige tiltak vedtas lagt ned i sin nåværende form.
Forslag til retningslinjer for ny tilskuddsordning for tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte og ny
tilskuddsordning for tverrfaglig kulturvirksomhet (arena, arrangør og arrangementer) vedtas
med de kommentarer og justeringer som kom fram på møtet.
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige tekniske endringer i retningslinjenes del 2
(vilkår for tilskuddsmottaker ved bevilgning) i forkant av første utlysning i september, ved
behov.

Forskning og utvikling
11.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550 Referat fra møte 16.03.21 i Forsknings- og utviklingsutvalget og samlet
oversikt over og status for rådets kunnskapsprosjekter var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

11.2 Kunst og sosiale fellesskap 2021-2023 (V)
Saknr. 20/6484 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Kr 2 000 000 omdisponeres fra gjenstående midler i fondet i perioden frem til 2014 til sak
20/6484 Kunst og sosiale fellesskap (2021–2023).

Tidsskrift og kritikk
12.1 Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk - vedtak (O)
Saknr 19/19686 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 15.03.21 i Faglig utvalg for tidsskrift og
kritikk var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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12.2 Klage på vedtak fra tidsskriftet Minerva (V)
Saknr. 20/15007. Tilråding fra Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk var utsendt.
Vedtak:
Klagen tas til følge. Kr 512 000 bevilges til tidsskriftet Minerva for 2021 (koststed 2503).

Scenekunst
13.1 Faglig utvalg for scenekunst – formidling/gjestespill, scenekunstfaglige tiltak
og forprosjekt scenekunst – vedtak (O)
Saknr. 21/765 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 24.-26.02.21 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

13.2 Faglig utvalg for scenekunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.2.

13.3 Faglig utvalg for teater – tilleggsbevilgninger - vedtak (O)
Saknr. 21/4645 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 04.03.21 i Faglig utvalg for teater var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

13.4 Faglig utvalg for dans – tilleggsbevilgninger – vedtak (O)
Saknr. 21/4646 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 04.03.21 i Faglig utvalg for dans var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

13.5 Faglig utvalg for teater, Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for
scenekunst (O)
Saknr. 21/3590 Referat fra felles møte 04.03.21 i Faglig utvalg teater, Faglig utvalg for dans og
Faglig utvalg for scenekunst var utsendt.
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Referatet ble tatt til orientering.

Kulturvern
14.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 21/3236 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 01.-02.03.21 i Faglig utvalg for kulturvern
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

14.2 Faglig utvalg for kulturvern – tilrådinger (V)
Saknr. 21/3236 Samtlige tilrådinger var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere
fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.2.

Litteratur
15.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 20/2694 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 03. og 04.03.21 i Faglig utvalg for
litteratur var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

15.2 Faglig utvalg for litteratur – tilrådinger (V)
Saknr. 20/2694 Samtlige tilrådinger var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere
fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 15.2.

15.3 Evaluering av forsøksordning med kulturfondsbøker til skolebibliotek (O)
Muntlig orientering.

Visuell kunst
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16.1 Arrangørutvalget for visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner – vedtak
(O)
Saknr. 21/3194 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 22.-23.02.2021 i Arrangørutvalget for
visuell kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

16.2 Arrangørutvalget for visuell kunst – tilrådinger (V)
Utgår.

16.3 Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen arrangørstøtte visuell kunst
(V)
Saknr. 21/5826 Notat fra Arrangørutvalget for visuell kunst var utsendt.
Vedtak:
Nye retningslinjer for ordningen Arrangørstøtte visuell kunst gjeldene fra 01.05.21 vedtas.

16.4 Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen utstyrsstøtte for
fellesverksteder (V)
Saknr. 21/6138 Notat fra Arrangørutvalget for visuell kunst var utsendt.
Vedtak:
Nye retningslinjer for ordningen Utstyrsstøtte for fellesverksteder og gjestekunstnerordninger
gjeldene fra 01.05.21 vedtas.

16.5 Faglig utvalg for visuell kunst –prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak,
kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling, prosjektstøtte kunstnere i
etableringsfasen og kunstnerassistent - vedtak (O)
Saknr. 21/20 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 23.-25.02.21 i Faglig utvalg for visuell
kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

16.6 Faglig utvalg for visuell kunst – tilrådinger (V)
Utgår.
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16.7 Bevilgning til Kunsthall Grenland 2021 i henhold til Stortingets
budsjettvedtak(V)
Saknr. 21/2956 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar at bevilgningen til Kunsthall Grenland på kr 250 000 for 2021 i henhold til
Stortingets budsjettvedtak for 2021 dekkes av midler på koststed 7402 Driftsstøtte visuell kunst.

Musikk
17.1 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilskudd til bestillingsverk og produksjonsstøtte samt andre musikktiltak vedtak (O)
Saknr. 21/13 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 01.-02.03.21 og 08.-09.03.21
Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

17.2 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilrådinger (V)
Saknr. 21/13 Samtlige tilrådinger var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere
fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 17.2.

17.3 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilskudd til musikere og
musikkensembler - vedtak (O)
Saknr. 21/35210 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 17.-19.02.21 i Musikkutvalget for
musiker- og ensemblestøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

17.4 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilrådinger (V)
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Utgår.

17.5 Utvalgsledermøte musikk (O)
Saknr. 21/4974 Referat fra Utvalgsledermøte musikk 10.03.21 var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

17.6 Justerte retningslinjer for arrangørstøtte musikk (V)
Saknr. 21/4986 Notat fra Utvalgsledermøte musikk var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for arrangørstøtte musikk vedtas.

17.7 Justerte retningslinjer for tilskuddsordning for musikkfestivaler (V)
Saknr. 21/6125 Notat fra Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for tilskuddsordning for musikkfestivaler vedtas.

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.

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.

Meldinger og orienteringer (O)
19.1 Oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt om gjenoppbygging av
kultursektoren etter koronaepidemien
Muntlig orientering.
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19.2 Pågående arbeid i fagadministrasjonen med delegert forvaltning av nye
poster 74, 75 og 76 på statsbudsjettet
Muntlig orientering.

19.3 Aktuelle saker om Kulturrådet i media og saker fra rådsmøtet for
offentligheten
Muntlig drøfting.

Eventuelt
Ingen saker.
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Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 25.3.2021

02.12.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 10.3 – R3/21 - ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

397162

ARRAN - JULEVSAME
Árran kunstmagasin GUOVDASJ LULESAMISK Oppføring av nytt
SENTER
kunstmagasin (senere
utstillingsareal)

Side 1 av

Sjanger

1

Kulturvern

Bostedsfylke
Nordland

Beslutning
BEVILGNING

Søkt
1 050 000

Vedtatt

År

1 050 000 (2021)

Vedtak
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).

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 25.3.2021

02.12.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.2 – R3_21 - SFU Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner 2021-1

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

396824

UNIMA NORGE

Agnar og Jane Mykle og
Norsk Dukketeater

Figurteater

Side 1 av

1

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
150 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Avslaget gis på
foreliggende grunnlag.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 25.03.2021

02.12.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 14.2 – R3/21 – Kulturvern - prosjektstøtte

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

397263

Norsk senter for folkemusikk Arkivformidling;
og folkedans
formidlingspilot

Side 1 av

Sjanger
Kulturvern

2

Bostedsfylke
Trøndelag

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
100 000

Vedtatt

År

100 000 (2021)

Vedtak

Norsk kulturfond
2

Vedtak R9-20 Kulturvern PKV

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

380715

ODILLES FORETAK
ODILLE BLEHR

Madonnaprosjektet - en
Kulturvern
forestilling om Dagny Juel

Side 2 av

Sjanger

2

17.11.2020

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
200 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Norsk kulturfond

Dato: 25.3.2021

Søknadsfrist 02.12.2020
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 15.2 - R3/21 - Litteraturformidling

1

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

398092

Myklehelg - 2022

Litteraturarrangem

UNIMA NORGE

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning

Søkt

BEVILGNIN

150 000
0

Side 1 av

1

Vedtatt

År

Vedtak

0 (2022) Tilskuddet er
øremerket honorarer
35 000 (2021)
til forfattere.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 26.3.2021

02.12.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 17.2 – R3/21 - andre musikktiltak

1

2

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

397249

NORSK SENTER FOR
FOLKEMUSIKK OG
FOLKEDANS

Arkivformidling:
Formidlingspilot - 2021,
2022

Folkemusikk/tradis

397275

Lykourgos Porfyris

Songs of Chaos - 2021

Side 1 av

1

Populærmusikk

Bostedsfylke
Trøndelag

Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

BEVILGNIN
G

Søkt

Vedtatt

År

100 000

100 000 (2021)

100 000

0 (2022)

200 000

100 000 (Totalt)

72 176

70 000 (2021)

Vedtak
Tilskuddet er bevilget
for 2021.

