NORSK KULTURRÅD

Saknr 15/12

Oslo, 06.01.2016

R 5/15

Referat fra møte i Norsk kulturråd
torsdag 29. oktober 2015

Tid:
Sted:

torsdag kl. 13-16
Mølleparken 2

Til stede:

Slettholm, Bjerkestrand, Fagerholt, Haraldseth, Noraker, Olsen, Oterholm,
Samuelsen, Chung.
Reppen
Mohr, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Mette Hagen

Forfall:
Fra adm.:
Fra dept:

Den utsendte saklisten ble godkjent.

1

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

2

Referater (O)

2.1

Rådsmøte 24. september (R 4/15)
Vedlegg: Saknr 15/12 Referat fra R4/15 var utsendt med merknadsfrist 21.10.15.
Ingen merknader innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2

Arbeidsutvalgsmøte 12. oktober (AU 6/15)
Vedlegg: Saknr 15/150 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg
12.10.15.
Referatet ble tatt til orientering. Rådets høringssvar til NOU 2015:8 var vedlagt
referatet. Rådsmedlemmene understreket viktigheten av at administrasjonen sender

utkast til høringssvar til medlemmene i tide til at de kan få vurdert og kommet med
innspill og endringsforslag.

3

Orientering fra departementet (O)
Seniorrådgiver Mette Hagen orienterte.

4

Strategi for Norsk kulturråd fra 2015 - områdeplaner (V)
Saknr 14/6703 Notat fra administrasjonen og fagutvalgenes utkast til
områdeplaner som del av strategien for Norsk kulturråd fra 2015 var utsendt.
Vedtak:
Forslag til områdeplaner for samtlige fagområder i Kulturfondet
vedtas. Rådet vil årlig gjennomgå og ta opp områdeplanene til vurdering.

5

Statsbudsjett 2016 (O)
Muntlig orientering.

6

Norsk kulturfond - fordelingsbudsjett 2016 (V)
Saknr 15/10142 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Avsetningen til Kulturfondets driftsstøtteordning for 2016 fastsettes til
160,107 mill kr, avsetningen til støtteordningen for musikkensembler 2016
fastsettes til 43,764 mill kr og avsetningen til støtteordningen for
musikkfestivaler 2016 fastsettes til 46,772 mill kr. Prisjustering på 1,9 prosent
gis til samtlige fagkapitler i Kulturfondet i 2016. Rådsleder gis myndighet til å
endre prisjusteringen etter at regjeringens tilleggsproposisjon legges fram 30.
oktober. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Endelig
fordelingsbudsjett for 2016 vedtas på R1/16.

7

Musikk

7.1

Orientering om gjennomgang av tilskuddsordninger på musikk –
tilpasning, samordning og forenkling (O)

2

Saknr 15/10696 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

7.2

Nye retningslinjer for Bestillingsverk og musikkproduksjon justering av innretning på tilskuddsordninger på musikk (V)
Saknr 15/10696 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Forslag til nye retningslinjer for Bestillingsverk og produksjonsstøtte musikk
vedtas.

7.3

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte - vedtak (O)
Saknr 15/2182 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 25.09.15 i Musikkutvalget
for innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

8

Forskning og utvikling

8.1

Forsknings- og utviklingsutvalget - vedtak (O)
Saknr 15/4154 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 20.10.15 i Forsknings- og
utviklingsutvalget.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

8.2

Nye publikasjoner fra FoU – Arena, kunst og sted (O)
Muntlig orientering.

9

Meldinger og orienteringer (O)

9.1

Rådsmøtet 14. og 15. desember og utdeling av Kulturrådets
ærespris 2015 legges til Bodø (O)
Muntlig orientering.

3

9.2

Oppsummering og evaluering av rådsperioden 2012-2015 på
desembermøtet (O)
Muntlig orientering.

10

Eventuelt

4

