NORSK KULTURRÅD

Saknr 16/439

Oslo, 09.03.2016

R 2/16

Referat fra møte i Norsk kulturråd
torsdag 25. februar 2016

Tid:
Sted:

torsdag kl. 10-17
Mølleparken 2

Til stede:

Hansen, Chung, Haraldseth, Noraker, Oterholm, Veiteberg, Gabrielsen, Utsi,
Maktabi.
Eia-Revheim, Fagerholt
Mohr, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Kulturminister Linda Hofstad Helleland (sak 8), 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.
Maria Utsi erklærte seg inhabil i sak 7 Overføring av knutepunktinstitusjoner til
Norsk kulturfond – framdrift og løsning for 2017. Utsi er direktør for Festspillene i
Nord-Norge, en av knutepunktinstitusjonene som er overført til Norsk kulturfond
fra 2016. Hun fratrådte under behandlingen.

2

Referater (O)

2.1

Rådsmøte 26.01.16 (R 1/16)
Saknr. 16/439 Referat fra R 1/16 var utsendt med merknadsfrist 12.02.16. Ingen
merknader var innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2

Arbeidsutvalgsmøte 02.02. 16 (AU 1/16)

Saknr. 16/609 Referat fra møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 02.02.16 var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

3

Orientering fra departementet (O)
Utgår.

4

Årsrapport Norsk kulturfond 2015 (V)
Saknr. 14/266 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Årsrapport for Norsk kulturfond 2015 vedtas med de kommentarer som kom fram i
diskusjonen på rådsmøtet og oversendes Kulturdepartementet til fristen 15. mars.

5

Budsjettsøknad Norsk kulturfond 2017 (V)
Saknr. 16/186 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen sammen med rådets leder og nesteleder, gis fullmakt til å
ferdigstille budsjettsøknad for Norsk kulturfond 2017 i tråd med de kommentarer
som kom fram i diskusjonen på møtet. Budsjettsøknaden oversendes
Kulturdepartementet til fristen 1. mars.

6

Årskonferansen 2016 (V)
Saknr. 16/2292 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar forslaget til tema for Kulturrådets årskonferanse 2016. Administrasjonen
tar med seg kommentarene som kom fram på møtet i det videre arbeidet med
konferansen, og vil holde rådet løpende orientert om utvikling av programinnhold og
organisering.

7

Overføring av knutepunktinstitusjoner til Norsk
kulturfond – framdrift og løsning for 2017 (V)
Saknr. 16/178 Notat fra administrasjonen var utsendt.

2

Vedtak:
Rådet vedtar forslag til fremdrift for oppdraget med å lage en eller flere nye ordninger
for de tidligere knutepunktinstitusjonene. Tilskuddet videreføres for 2017 på samme
nivå som 2016, med den prisomregning rådet fastsetter. Det tas forbehold om
Stortingets budsjettvedtak for 2017. Regional og lokal medfinansiering for 2017
forutsettes på samme nivå som i 2016. Forslag til nye retningslinjer legges frem for
rådet på R7/16 og gjøres gjeldende fra 2018. Rådet vil bli holdt løpende orientert om
det videre arbeidet med oppdraget.

8

Møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (O)
Kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde møte med rådets medlemmer 25.
februar kl. 14.00-15.00.

9

Høringssaker til Norsk kulturråd (V)
Saknr. 16/514. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet gir AU myndighet til å utarbeide høringssvar til innkomne høringer som
foreslått i vedlagte oversikt.

10

Musikk

10.1

Klage – saknr. 16/209 Klage på vedtaket på driftstilskudd til våre
organisasjoner (O)
Saknr. 16/209. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Klagen ble tatt til orientering.

10.2

Klage – saknr. 15/5663 Klage på vedtak om driftstilskudd Klassisk (V)
Saknr. 15/5663. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Vedtaket opprettholdes, klagen avslås.

3

11

Forskning og utvikling

11.1

Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 16/651 Referat fra møte 12.02.16 i Forsknings- og utviklingsutvalget .
Referatet ble tatt til orientering

11.2

Forsknings- og utviklingsutvalget – tilråding (V)
Saknr. 16/651 Tilråding fra møte 12.02.16 i Forsknings- og utviklingsutvalget .
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 11.2

11.3

Musikk og litteratur i tall 2014 – nye rapporter fra Rambøll (O)
Saknr. 14/32. Lenke til rapporten var utsendt.
Presentasjon av rapportene ved Rambøll.

11.4

Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
– ny publikasjon (O)
Saknr. 14/33. Muntlig orientering om publikasjonen.

12

Meldinger og orienteringer (O)

12.1

Ressurssituasjonen for råd og fagutvalg 2016 (O)
Muntlig orientering fra administrasjonen.

12.2

Kulturrådets oppdrag om vurdering av utflytting av
administrative oppgaver – status og framdrift (O)
Muntlig orientering fra administrasjonen.

12.3

Jubileum 2015 (O)
Saknr. 14/6889 Rapport fra Kulturrådets 50-årsjubileum var utsendt.
Rapporten ble tatt til orientering.

4

13

Eventuelt

13.1

Tilgjengeliggjøring av rådspapirene.
Rådet anmodet administrasjonen om å klargjøre saksdokumentene for
rådsmedlemmene seinest syv virkedager før rådsmøtene så langt dette er mulig.

5

VEDTAKSPROTOKOLL

Sak 11.2 R2/16 Forskning- og utvikling
Søker

Fylke

Saksnr

Sakstittel

Søknad

Tilråding

År

Konto Vedtak

5 Saker til
behandling
5.1 Norsk kulturråd

Oslo

14/32

Musikk-, litteratur- og den
visuelle kunstbransjen i tall

1 895 997

1 895 997

2016

1000

Kr 1 895 997 omdisponeres fra sak
03/00272 til sak 14/32 for videreføring
av prosjektet.

6

