R 8/21 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
torsdag 28. oktober 2021
Saksnr.: 21/47
Tid: torsdag kl. 10-17
Sted: Mølleparken 2 og digitalt møte
Til stede: Hagen, Oterholm, Horgen, Otnæs, Ahvenniemi, Kuzovnikova, Sandmo (sakene 1-X), Veiteberg
Forfall: Utsi, Joof
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Elisabeth Pedersen
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 22. og 23. september (R7/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R7/21 var utsendt med merknadsfrist 14.10.21. Ingen
merknader innkommet.

Referatet ble tatt til orientering.
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2.2 Arbeidsutvalgsmøte 18. juni (AU4/21)
Saknr. 21/3058 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 18.06.21 var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra Kulturdepartementet (O)
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Budsjett 2022
6.1 Statsbudsjettet 2022 (O)
Prop. 1S (2021-2022) var utsendt.
Forslag til statsbudsjett 2022 ble tatt til orientering.

6.2 Norsk kulturfond – fordelingsbudsjett 2022 (V)
Saknr. 21/25669 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Avsetningen til Kulturfondets tilskuddsordning for musikkfestivaler i 2022 fastsettes til 164,513
mill. kroner, tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk i 2022 fastsettes til 27,653 mill. kroner,
innkjøpsordningen for ny skjønnlitteratur – voksne automatisk i 2022 fastsettes til 56,411 mill.
kroner og innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur – barn og unge automatisk i 2022
fastsettes til 32,37 mill. kroner.
Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Endelig fordelingsbudsjett for 2022 vedtas på
R1/22.

6.3 De automatiske innkjøpsordningene for skjønnlitteratur i Norsk kulturfond
– tak på avkortninger i 2022 (V)
Saknr. 21/385 Notat fra administrasjonen var utsendt.

2

Vedtak:
Maks avkortning i forlagsutbetalingen for den automatiske innkjøpsordningen for
skjønnlitteratur for voksne for 2022 settes til 22 %.
Betalingstabellene fra 2021 for de skjønnlitterære ordningene beholdes uendret for 2022.
Minimumsrammen for de automatiske innkjøpsordningene for skjønnlitteratur økes med den
prosentvise justeringen rådet vedtar.

6.4 Spillemidler til kulturformål 2021 – tilskudd til tre ordninger i Kulturfondet
innenfor scenekunstfeltet (V)
Saknr. 19/16668 Brev fra Kulturdepartementet var utsendt.
Vedtak:
Fordeling av spillemidler 2021 til tre ordninger i Norsk kulturfond vedtas av rådet på et
ekstraordinært rådsmøte.

Budsjett 2023 (V)
7.1 Budsjettsøknad 2023 for Norsk kulturfond – innledende diskusjon (V)
Saknr. 21/17308 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar rådets innspill med i det videre arbeidet med budsjettsøknaden for
Kulturfondet for 2023. Rådet vedtar framdriftsplanen, med de endringer som framkom i møtet.
Rådet ber fagområdene om budsjettinnspill til R9/21.

Nye fagutvalg for perioden 2022-2023 – premisser for
oppnevning (V)
Saknr. 21/16968 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Veiledende kriterier for utvalgssammensetning for perioden 2022–2023 vedtas med de
endringer som framkom i møtet.
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Kulturrådets kunnskapsplan 2022 – innspill fra fagutvalgene
(V)
Saknr. 21/12388 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med seg de innspill og kommentarer som kom fra på møtet i det videre
arbeidet med Kulturrådets kunnskapslan for 2022.

Tiltaksplan for Kulturrådets andre satsingsområde: større
ytringsrom – friksjonsfylte fellesskap (V)
Saknr. 21/25668 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet tar notat og plan til etterretning og administrasjonen følger opp og justerer etter innspill
og kommentarer i diskusjonen.

Tverrgående ordninger
11.1 Ny forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser (V)
Saknr. 21/25670 Notat fra Faglig utvalg for tverrgående ordninger var utsendt.
Vedtak:
Retningslinjer for forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser vedtas.
Fremdrifts- og tiltaksplan for piloteringstiltak knyttet til forsøksordningen tas til etterretning.
Rådet gir administrasjonen mandat til å oppdatere retningslinjene for den eksisterende
aspirantordningen slik at den blir i tråd med relevant innhold fra forsøksordningens
retningslinjer.

11.2 Gjenstående midler på fagområdet allmenne kulturformål –
mangfoldspiloter 2021-2022 (V)
Saknr. 20/31366 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
2,4 millioner kroner fra saknr. 20/31366 bevilges til saknr. 21/25670 Etablering av ny
forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser. Bevilgningen benyttes til utlysning av
6 stipender á kr 400 000 i en forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser.
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Årshjul og møteplan for rådsmøter i 2022 (V)
Saknr. 21/25726. Notat fra administrasjonen med forslag til møteplan var utsendt.
Vedtak:
Forslag til årshjul og møteplan for rådsmøter i 2022 vedtas med de justeringer som kom fram
på møtet.

Meldinger og orienteringer (O)
13.1 Aktuelle saker om Kulturrådet i media og saker fra rådsmøtet for
offentligheten
Muntlig drøfting.

13.2 Pågående arbeid i fagadministrasjonen
Muntlig orientering.

Eventuelt
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