Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO

Deres ref
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14. februar 2022

Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Norsk kulturråd
Vi viser til Kulturdepartementets tildelingsbrev av 10. januar 2022 til Norsk kulturråd.

1. Korrigert tildeling
Stortinget har behandlet Prop. 51 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2022, jf. Innst.
119 S (2021-2022). Med hjemmel i dette har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å
gjøre følgende endringer i Norsk kulturråds budsjettrammer for 2022:

1.1.1 Utgifter
(i 1000 kroner)
Tildeling 2022, jf.
brev av 10. jan. d.å.
Kap. 320 Norsk kulturråd
post 01 Driftsutgifter
post 71 Statsstipend
post 74 Tilskudd til organisasjoner og
kompetansesentre m.m.
post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og
kompanier m.m.
Kap. 325 Allmenne kulturformål
post 71 Kulturell og kreativ næring
Kap. 328 Museer m.m.
post 78 Forsikringsordning – innlånt kunst
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Endring

Ny tildelt
bevilgning

195 536
7 350
333 150

195 536
7 350
333 150

273 760

273 760

14 825

14 825

8 200

8 200

Avdeling
Medie- og
kunstavdelingen

Saksbehandler
Hilde Lea Næss
22 24 78 47

Kap. 325 Allmenne kulturformål
Post 77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og
idrett ifb. covid-19

393 200

393 200

1.1.2 Inntekter
Tildeling 2022, jf.
brev av 10. jan. d.å.
Kap. 3320 Norsk kulturråd
post 01 Ymse inntekter

Endring

4 540

Ny tildelt
bevilgning
4 540

2. Kommentarer til endringer i tildelingen
Kap. 325, post 07 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19
Tildelingen på posten skal dekke utgiftene ved de midlertidige støtteordningene som er
etablert for kultursektoren for å stimulere til gjennomføring av arrangementer innenfor
smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter (stimuleringsordningen) og til stimulering
gjennom Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Norsk kulturråd
skal forvalte midlene i tråd med fastsatte og gjeldende forskrifter for ordningene, og for øvrig i
tråd med bevilgningsrammer og retningslinjer som er gitt i departementets tildelingsbrev.
Fordeling av tildelte midler på utgiftsformål:
(i 1000 kroner)

Stimuleringsordning for kultursektoren

300 000

Stimulering gjennom etablerte ordninger for kultursektoren
-

Statens kunsterstipend

33 200

-

Norsk kulturfond

30 000

-

Fond for lyd og bilde

30 000

Samlet tildeling på posten

393 200

Formålet med stimuleringsordningen for kultursektoren er blant annet å stimulere til
gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige
myndigheter som følge av covid-19. Tildelingen til ordningen gjelder for perioden 8.
desember 2021–31. mars 2022.
Enkelte aktører, herunder blant annet rettighetshavere, komponister, billedkunstnere og
filmprodusenter, faller utenfor ordningene som er innrettet mot arrangørleddet.
Stimuleringsmidlene til Statens kunstnerstipend skal brukes på 100 midlertidige ettårige
arbeidsstipender, og baserer seg på forrige søknadsfrist med tildeling i løpet av mars 2022.
Stimuleringsmidlene til Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde fordeles av henholdsvis
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rådet for Norsk kulturfond og styret for Fond for lyd og bilde. De kollegiale organene fordeler
selv midlene på sine ordninger, innenfor det overordnede formålet med bevilgningen.

3. Forutsetninger
Mål, forutsetninger og krav til rapportering i tildelingsbrevet av 10. januar gjelder
også for de endrede budsjettrammene.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hilde Lea Næss
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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