R 4/20 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
tirsdag 31. mars og onsdag 1. april 2020
Saksnr.: 20/7
Tid: tirsdag kl. 10-16, onsdag kl. 09-15
Sted: Mølleparken 2
Til stede: Hagen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Kuzovnikova, Joof, Horgen, Sandmo, Ahvenniemi, Maktabi (dag 2
fra kl 12.45)
Forfall: Oterholm (dag 2 fra kl 12)
Utvalgsledere: Habbestad (sak 10.1), Strømodden (sak 15.3), Orning (sak 16.1)
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Hilde Lea Næss
Sakene 1-5, 7-11 og 14 ble behandlet på dag 1, øvrige saker ble behandlet på dag 2
Den utsendte saklisten ble godkjent.

Habilitet
Rådets leder reiste spørsmål om noen av rådets medlemmer anså seg inhabile i saker som
skulle behandles.
Camara Lundestad Joof tok opp spørsmålet om habilitet i sak 14.3 Dispensasjonssøknad fra
hovedregelen fra Det norske samlaget, da hun utgir sine bøker på Det Norske Samlaget.
Dispensasjonssøknaden gjelder forlagets mulighet til å søke produksjonsstøtteordningen på
litteratur om tilskudd til å dekke ekstra produksjonskostnader knyttet til
tegneserier/illustrasjoner til barnebøker. Lundestad Joofs utgivelser omfatter ikke tegneserier
eller illustrasjoner til barnebøker. Rådet fant på dette grunnlag Lundestad Joof habil.

Referater (O)

NORSK KULTURFOND | ARTS COUNCIL NORWAY
Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway | Tel: +47 21 04 58 00 | post@kulturradet.no | www.kulturradet.no | Org.nr 971527412

2.1 Rådsmøte 25. februar (R2/20)
Saknr. 20/7 Referat fra R2/20 var utsendt med merknadsfrist 11.03.20. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.2 Skriftlig rådsmøte 23. mars (R3/20)
Saknr. 20/7 Referat fra skriftlig rådsmøte 24.03.20 (R3/20) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Arbeidsutvalgsmøte 19. mars (AU2/20)
Saknr. 20/2555 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 19.03.20 (AU2/20) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra departementet (O)
Seniorrådgiver Hilde Lea Næss orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Direktør Kristin Danielsen orienterte.

Koronasituasjonen og Norsk kulturfond (V)
5.1 Orientering om koronasituasjonen og behov for tiltak (V)
Saknr. 20/3883 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet tar fagadministrasjonens orientering til etterretning.
Rådet gir fagadministrasjonen myndighet fram til 30. juni til å behandle søknader om
utsettelse, endring og/eller omdisponering av midler til prosjekter og tiltak rammet av
koronasituasjonen som har mottatt tilskudd fra Kulturfondet. Fagadministrasjonen utarbeider
overordnete prinsipper for behandling av endringssøknader som godkjennes av rådets
arbeidsutvalg. Rådet skal orienteres om hovedtrekk ved behandlingen av endringssøknader på
R5/20.
Rådet ser med særlig bekymring på festivalenes situasjon i lys av koronakrisen og vil
oversende et brev til Kulturdepartementet der alvoret og behovet for avklaring understrekes.
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5.2 Ekstraordinær utlysing av midler fra Kulturfondet (V)
Saknr. 20/3882 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet gir AU myndighet til å vedta retningslinjer for ekstraordinær utlysning i tråd med de
kommentarer og forslag til endringer som kom fram i møtet. AU gis også myndighet til å
oppnevne nytt fagutvalg for 2020 med ansvar for å vurdere søknader til utlysningen.
Administrasjonen gis fullmakt til å avklare endelig fordeling av midler fra fagavsetningene til
ordningen i samarbeid med rådsmedlemmer og utvalgsledere og i tråd med rådets diskusjon
på møtet.

Strategi for Kulturrådet og Norsk kulturfond (O)
Saknr. 19/3699 Rådets strategi vedtatt på R2/19 som utgangspunkt for diskusjon var utsendt.
Rådsmedlemmene kom med innspill og diskuterte overordnete og strategiske saker rådet bør
ha et særlig fokus på i tida framover. Innspill og diskusjon følges opp på rådets junimøte
(R5/20).

Gjennomgang av driftsstøtteordningen i Norsk kulturfond
– oppfølging av intern evaluering (V)
Saknr. 18/6550 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av løsninger for de
gjenværende virksomhetene på andre ordninger i fondet frem mot R5/20, i tråd med de
kommentarer som kom fram i møtet.
Rådet viderefører Kulturfondets driftstøtteordning inntil videre.

Barne- og ungdomskultur i Kulturfondet – rapport 2019
(O)
Saknr. 20/3823 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

Forskning og utvikling
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9.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550 Referat fra møte 20.03.20 i Forsknings- og utviklingsutvalget var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Tidsskrift og kritikk
10.1 Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk (O)
Saknr 19/19686 Referat fra møte 02.03.20 i Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Scenekunst
11.1 Faglig utvalg for scenekunst – formidling/gjestespill, scenekunstfaglige tiltak
og forprosjekt scenekunst – vedtak (O)
Saknr. 20/2659 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 16.-18.03.20 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering

11.2 Faglig utvalg for scenekunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 11.2.

11.3 Tilleggsbevilgning til utredning av fri scenekunst og formidling (V)
Saknr. 19/19759 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
200 000 kroner bevilges til kunnskapsprosjektet Fri scenekunst og formidling, hvorav 100 000
kroner hentes fra konto 2602 – Formidling/gjestespill og 100 000 kroner bevilges fra
omdisponible midler på scenekunstområdet.

11.4 Justerte retningslinjer for fri scenekunst - kunstnerskap (V)
Saknr. 18/18937 Notat fra administrasjonen var utsendt.
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Vedtak:
Forslag til justerte retningslinjer vedtas.

Tverrgående ordninger
12.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 20/2691 Referat fra møte 11. og 12.03.20 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering

12.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – vedtak (O)
Saknr. 20/2691 Vedtaksprotokoll fra møte 11. og 12.03.20 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

12.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger - ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 12.3

12.4 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglige tiltak – vedtak (O)
Saknr. 20/2691 Vedtaksprotokoll fra møte 11. og 12.03.20 i Faglig utvalg for rom for kunst og
tverrfaglige tiltak var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

Kulturvern
13.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 20/2761 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 05. og 06.03.20 i Faglig utvalg for
kulturvern var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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13.2 Faglig utvalg for kulturvern – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.2.

Litteratur
14.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 18/1975 Referater og vedtaksprotokoller fra møter 15.01.20 og 04.03.20 i Faglig utvalg
for litteratur var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

14.2 Faglig utvalg for litteratur – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.2.

14.3 Dispensasjonssøknad fra hovedregelen fra Det Norske Samlaget (V)
Saknr. 18/3600 Søknad fra Samlaget og notat fra administrasjonen var utsendt
Vedtak:
Det Norske Samlaget får generell dispensasjon frå § 2 i retningslinene for Tilskotsordninga for
litteraturproduksjon i perioden 2020-2021. Dispensasjonen gjeld kun eventuelle løyvingar
øyremerkt honorar til illustratør/teikneserieskapar.
Eventuelle andre dispensasjonar frå hovudregelen vil bli vurdert frå sak til sak.

Visuell kunst
15.1 Arrangørutvalget for visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner og
utstyrsstøtte til fellesverksteder - vedtak (O)
Saknr. 20/8 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 23. og 24.03.20 i Arrangørutvalget for
visuell kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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15.2 Arrangørutvalget for visuell kunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 15.2.

15.3 Faglig utvalg for visuell kunst – prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak,
kunstfaglige publikasjoner, utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen
og kunstnerassistentordningen - vedtak (O)
Saknr. 20/390 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 04.-06.03.20 i Faglig utvalg for visuell
kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

15.4 Faglig utvalg for visuell kunst – tilrådinger (V)
Utgår.

Musikk
16.1 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilskudd til bestillingsverk og produksjonsstøtte samt andre musikktiltak vedtak (O)
Saknr. 20/14 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 02.-04.03.20 i Musikkutvalget for
bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

16.2 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.2.1 og 16.2.2.
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16.3 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilskudd til musikere og
musikkensembler - vedtak (O)
Saknr. 20/2666 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 02. og 03.3.20 i Musikkutvalget for
musiker- og ensemblestøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

16.4 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilskudd til
musikkarrangører – vedtak (O)
Saknr. 20/144 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 11. og 12.03.20 i Musikkutvalget for
arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

16.5 Justerte retningslinjer for tilskuddsordning for musikkfestivaler (V)
Saknr. 20/3839 Notat fra Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for tilskuddsordning for musikkfestivaler vedtas.

Saker som behandles i flere fagutvalg
17.1 Saker som behandles i flere fagutvalg – samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt med tilrådinger over saker som behandles i flere fagutvalg der fagutvalgene er
samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i vedtaksprotokollene
for de respektive fagområdene.
Vedtaksprotokoll for saknr. 366632 Risk Verkstedserie 2020 var sendt ut som del av sak 11.1 i
forkant av møtet. Saken er derfor ikke tatt med i protokollene over vedtak fattet på rådsmøtet i
tabell 11.2.

17.2 Saker som behandles i flere fagutvalg – ikke samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt og samlet legg med tilrådinger for saker som behandles i flere fagutvalg der
fagutvalgene ikke er samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i
vedtaksprotokollene for de respektive fagområdene.

Meldinger og orienteringer (O)
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18.1 Pågående arbeid i fagadministrasjonen
Muntlige orientering.

Eventuelt
Rådet pekte på at det hersker usikkerhet blant kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet om
hvilke regler som gjelder for utbetaling av honorar fra tilskudd fra Norsk kulturfond grunnet
koronasituasjonen. Fagadministrasjonen viste til at det jobbes løpende med tekstene om
koronasituasjonen på Kulturrådets nettsider, og at en oppdatert tekst om hvilke regler som
gjelder for tilskudd fra Kulturfondet vil bli lagt ut seinest fredag 3. april.
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