R 6/16 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
torsdag 27. oktober 2016
Tid: torsdag kl. 10-17
Sted: Mølleparken 2
Til stede: Hansen, Chung, Haraldseth, Noraker, Oterholm, Veiteberg, Gabrielsen, Utsi, Eia-Revheim (til kl 12.30),
Fagerholt
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Antoaneta Hansteen
Den utsendte saklisten ble godkjent.

1

Habilitet
Rådsleder reiste spørsmål om noen av rådets medlemmer anså seg for inhabile i saker som
skulle behandles.
Maria Utsi erklærte seg inhabil i sak 6 Overføring av knutepunktinstitusjoner til Norsk
kulturfond og sak 7.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2017. Utsi er direktør for
Festspillene i Nord-Norge, en av de tidligere knutepunktinstitusjonene som er overført til
Kulturfondet fra 2016. Hun fratrådte under behandlingen av sakene.

2

Referater (O)

2.1 Rådsmøte 22. september (R 5/16)
Saknr. 16/439 Referat fra R5/16. Referatet var utsendt med merknadsfrist 14.10.16. Ingen
merknader innkommet. Godkjent referat var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2 Arbeidsutvalgsmøte 10. oktober (AU 6/16)
Saknr. 16/609 Referat fra møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 10.10.16.
Referatet ble tatt til orientering.
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Orientering fra departementet (O)
Seniorrådgiver Antoaneta Hansteen orienterte.

4

Institusjoner og frie prosjektmidler i norsk kulturpolitikk
(O)
Saknr. 16/10153 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

5

Driftsstøtteordningen i Norsk kulturfond (V)
Saknr. 16/9997 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med de innspill som kom fram på rådets møte i arbeidet
med budsjettsøknad for 2018 og den videre forvaltningen av driftstøtteordningen.

6

Overføring av knutepunktinstitusjonene til Norsk
kulturfond (V)
Saknr. 16/178 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar rådets innspill og kommentarer med i det videre arbeidet
med å utforme løsninger gjeldende fra 2018 for de tidligere
knutepunktinstitusjonene som er overført til Kulturfondet.

7

Budsjett 2017

7.1 Statsbudsjettet 2017 (O)
Muntlig orientering.

7.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2017 (V)
Saknr 16/10152 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:

2

Rådet vedtar ingen prisjustering for fagavsetninger og tidligere
knutepunktinstitusjoner i Kulturfondet i 2017. Avsetningen til Kulturfondets
drifsstøtteordning for 2017 fastsettes til 179,930 mill. kroner, avsetningen til
tilskuddsordningen for musikkfestivaler i 2017 fastsettes til 50,308 mill. kroner
og tilskuddsordningen for musikere og ensembler i 2017 fastsettes til 65,204
mill. kroner. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Endelig
fordelingsbudsjett for 2017 vedtas på R1/17.

8

Visuell kunst

8.1 Arkiv for videokunst – rapport (O)
Saknr. 15/2072 og saknr. 13/15179 Rapport m/vedlegg og notat fra administrasjonen. Utskrift
av rapporten var utsendt.
Rapporten ble tatt til orientering.

9

Forskning og utvikling

9.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 16/651 Referat fra møte 07.10.16 i Forsknings- og utviklingsutvalget var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

10 Kunst- og kulturkritikken – oppnevning av utvalg (V)
Saknr 16/6778 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Jorunn Veiteberg (utvalgsleder), Eirik Vassenden og Daniela Floman oppnevnes
som medlemmer til utvalg i anledning utlysningen Kunst- og kulturkritikken.
Rådet gir myndighet til administrasjonen i samråd med utvalgsleder å utnevne
ytterligere to utvalgsmedlemmer.

11 Meldinger og orienteringer (O)
11.1 Justeringer i eSak – innføring av ny skjemaløsning (O)
Muntlig orientering.

11.2 Kulturrådets ærespris 2016 (O)
Muntlig orientering.
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11.3 Høringssvar – Nye forskrifter om tilskudd til produksjon og formidling av
audiovisuelle verk (O)
Muntlig orientering.

12 Eventuelt
Rådets leder ba om å få referatført at sakspapirene fra administrasjonen til R6/16 var godt
gjennomarbeidet og ga et solid grunnlag for rådets diskusjoner og vedtak på møtet.
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