R 2/18 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
Torsdag 22. februar 2018
Saksnr.: 18/29
Tid: torsdag kl. 10-17.00
Sted: Mølleparken 2
Til stede: Hansen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Sandmo, Birkeland, Holmberg
Forfall: Eia-Revheim, Khan, Gabrielsen, Kuzovnikova
Fra adm.: Komissar, adm. for øvrig etter behov

Den utsendte saklisten ble godkjent.

1

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

Helena Holmberg tok opp spørsmålet om habilitet i sak 9.1 Klage på vedtak - DansiT,
Dansekunst i Trondheim og Midt-N – 2018-2020 fra Dansekunst i Trondheim (DansiT).
DansiT arrangerer Multiplié dansefestival og både samarbeider med og leier i den anledning
lokaler av Kunsthall Trondheim hvor Holmberg er direktør. Rådet fant Holmberg inhabil i
saken. Hun fratrådte under behandlingen.
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Referater (O)

2.1 Rådsmøte 25. januar (R 1/18)
Saknr. 18/29 Referat fra R1/18 var utsendt med merknadsfrist 14.02.18. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.
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2.2 Arbeidsutvalgsmøte (skriftlig møte) 30. januar (AU1/18)
Saknr. 18/262 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 30. januar var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Arbeidsutvalgsmøte 5. februar (AU2/18)
Saknr. 18/262 Referat fra møte i Norsk kulturråds arbeidsutvalg 5. februar var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

3

Orientering fra departementet (O)
Utgår.

4

Årsrapport Norsk kulturfond 2017 (V)
Saknr. 16/186 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen sammen med leder og nestleder gis fullmakt til å ferdigstille årsrapport for
Norsk kulturfond 2017 i tråd med de kommentarer som kom fram i diskusjonen på møtet.
Årsrapporten oversendes Kulturdepartementet til fristen 15. mars.

5

Budsjettsøknad Norsk kulturfond 2019 (V)
Saknr. 17/18193 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Budsjettsøknad 2019 for Kulturfondet vedtas med de endringer som framkom i møtet.

6

Årskonferansen 2018 (V)
Saknr. 18/261 Notat fra administrasjonen og innspill til tema fra rådsleder var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar foreslått tema og sted for årskonferansen 2018. Administrasjonen tar rådets
innspill med i det videre arbeidet med konferansen.
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7

Innspill til ny kulturmelding (V)
Saknr. 17/7052 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med rådets innspill i det videre arbeidet. AU gis fullmakt til å ferdigstille
innspillet som oversendes Kulturdepartementet innen påske.

8

Forskning og utvikling

8.1 Forsknings- og utviklingsutvalget - vedtak (O)
Saknr. 17/517 Referat fra skriftlig møte 23.01.17 og møte 20. og 21.11.17 i Forsknings- og
utviklingsutvalget var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

8.2 Kunst, kultur og kvalitet (O)
Saknr. 14/33 Muntlig orientering om konferansen i Bergen 8. februar som markerte slutten for
forskningssatsingen. Tre nye publikasjoner ble delt ut på møtet: Jan Fredrik Hovden og Øyvind
Prytz (red.), Kvalitetsforhandlinger – Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Øyvind
Prytz (red.), Når kunsten tar form – Essay om kvalitet og Knut Ove Eliassen, Jan Fredrik
Hovden og Øyvind Prytz (eds.), Contested Qualities – Negociating Value in Arts and Culture.

9

Scenekunst

9.1 Klage på vedtak – DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-N – 2018-2020
Saknr. 17/8306 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Klagen avslås. Bevilgning på 850 000 kr for 2018 opprettholdes. Kulturrådets administrasjon
følger opp dialogen med søker.

10 Rom for kunst og tverrfaglige tiltak (O)
10.1 Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak – tverrfaglige tiltak vedtak (O)
Saknr. 17/3493 Vedtaksprotokoll – klagesak – fra møte 22.-23.11.17 i Faglig utvalg for rom
for kunst og tverrfaglige tiltak var utsendt.

3

Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

11 Musikk
11.1 Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte (O)
Saknr. 17/3390 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 10. og 11.01.18 i Musikkutvalget for
innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

11.2 Oppnevning av varamedlem til Faglig utvalg for musikk (V)
Saknr. 18/39 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Jenny Hval oppnevnes som varamedlem for Faglig utvalg for musikk i perioden 2018-2019.

12 Høringssak (V)
12.1 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Saknr. 18/1871 Notat fra administrasjonen, høringsbrev og ekspertutvalgets rapport var
utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med rådets innledende innspill i det videre arbeidet med et høringssvar.

13 Meldinger og orienteringer (O)
13.1 Orientering om forlik mellom Norsk kulturråd og Nyhetstjenester AS
Saknr. 16/6756 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

13.2 Dagsseminar for rådsmedlemmene
Muntlig orientering.
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14 Eventuelt
Ingen saker.
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