
St.prp. nr. 26

(2003–2004) 

Om endring i bevilgninger under Kultur- og 
kirkedepartementets budsjett for 2003 

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 14. november 2003

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn 
m.m. og private kirkebygg

Økt tilskudd til private kirkebygg 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossam
funn utenfor Den norske kirke og private stiftelser 
og frivillige organisasjoner innenfor Den norske 
kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere 
egenfinansiering. Det blir gitt tilskudd pr. kvadrat
meter til nybygg, kjøp av lokaler eller utvidelse av 
lokaler. Det er regler for største og minste til
skuddsareal. 

Kultur- og kirkedepartementet mottok 45 søk
nader om tilskudd i 2002. 22 av søkerne var til
skuddsberettigede med til sammen 10 295 kvm. 
Med en kvadratmeterpris på kr 825 utgjorde dette 
et samlet tilskudd på 8,5 mill. kroner. Av dette be
løpet ble 3,9 mill. kroner utbetalt i 2003. Det er be
vilget 7,2 mill. kroner til private kirkebygg i 2003, jf. 
Innst. S. nr. 260 (2002–2003). Disponibelt beløp til 
nye prosjekter av inneværende års bevilgning er et
ter dette 3,3 mill. kroner. 

Kultur- og kirkedepartementet har i 2003 mot
tatt 58 søknader. Av disse er 29 søkere tilskuddsbe
rettiget med om lag 12 500 kvm. Med en kvadrat

metersats på kr 825 utgjør dette et samlet tilskudd i 
2003 på 10,3 mill. kroner. Som følge av dette er det 
behov for å øke bevilgningen i 2003 med 7,0 mill. 
kroner. 

Det foreslås at bevilgningen i 2003 under kap. 
310, post 75 Tilskudd til private kirkebygg økes 
med 7,0 mill kroner. 

2 Kap. 320 Allmenne kulturformål 

Reduksjon av bevilgningen til nasjonale kulturbygg 

Jf. omtalen under kap. 323 nedenfor. 
Det foreslås at bevilgningen i 2003 under kap. 

320, post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, 
reduseres med kr 1 700 000. 

3 Kap. 321 Kunstnerformål 

Økte midler til stipend basert på gjennomført 
kunstutdanning 

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning til-
deles alle studenter som er berettiget til studiefi-

Kap. 310, 320, 321, 323, 334, 3323, 3334 
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nansiering fra Statens lånekasse for utdanning og 
som uteksamineres fra de utdanningsinstitusjon
ene som omfattes av forskrift om stipend basert på 
gjennomført kunstutdanning. Stipendet er på 
kr 21 280 for hvert år i det normerte studieløpet for 
den respektive utdanning. Studenter som tar avkor
tet utdanningsløp kan også på nærmere vilkår og 
etter særskilt søknad tildeles avkortet stipend. 

Det er bevilget 11,1 mill. kroner til ovennevnte 
stipend i 2003 under post 72 Stipend basert på gjen
nomført kunstutdanning, overslagsbevilgning. Antall 
stipend vil variere fra år til år ut fra det antall søkere 
som etter forskriftene vil ha rett til stipend. Medio 
oktober 2003 kan de samlede stipendutgiftene i 
2003 anslås til 13,5 mill. kroner. Dette er 2,4 mill. 
kroner ut over bevilgningen for 2003. 

Det foreslås at bevilgningen i 2003 under kap. 
321, post 72 Stipend basert på gjennomført kunstut
danning, overslagsbevilgning, økes med 2,4 mill. 
kroner. 

4 Kap. 323 Musikkformål 

Kompensasjon til utleier ved flytting av 
Rikskonsertene til nye lokaler 

Staten ved Rikskonsertene leier lokaler av Chris
tian C. Mohn. Ved inngåelse av leieavtalen innbetal
te staten i sin tid kr 1 251 000 i leieboerinnskudd. 
Beløpet er utleiers sikkerhet for at staten tilbake
leverer lokalene i den stand de var ved inngåelse av 
leieavtalen. 

For å kunne benytte lokalene har det vært nød
vendig å tilpasse og bygge om rom. Det er derfor 
avtalt at staten skal innbetale til utleier en kompen
sasjon på kr 1 500 000 i prisnivå 30. juni 1999 for at 
staten ved utflytting ikke tilbakestiller lokalene. 
Leieboerinnskuddet skal tilbakebetales av utleier 
samtidig med leietakers innbetaling av kompensa
sjonssummen. 

Leieavtalen er sagt opp med virkning fra 1. janu
ar 2004. Dette innebærer at beløpene må overføres 
i løpet av 2003. I prisnivå desember 2003 vil oven
nevnte kompensasjon utgjøre kr 1 700 000. Beløpet 
kan dekkes ved tilsvarende reduksjon under kap. 
320, post 73. 

Det foreslås at bevilgningen i 2003 under kap. 
323, post 01 Driftsutgifter økes med kr 1 700 000. 

5 Kap. 334 Film- og medieformål 

Jf. omtalen under kap. 3334 nedenfor. 
Det inntektsuavhengige vederlaget fra TV2 skal 

disponeres av Norsk filmfond til audiovisuelle pro
duksjoner. Det foreslås derfor at det blir bevilget et 
beløp tilsvarende det inntektsuavhengige vederla
get under kap. 334 Film- og medieformål, ny post 
51 Audiovisuelle produksjoner med kr 25 852 000. 

6 Kap. 3323 Musikkformål 

Jf. omtalen under kap. 323 ovenfor. 
Det foreslås en bevilgning i 2003 under kap. 

3323, ny post 90 Tilbakebetaling av leieboerinn
skudd på kr 1 251 000. 

7 Kap. 3334 Film- og medieformål 

I § 2–2 i konsesjonsvilkårene for TV2 for perioden 
1. januar 2002 – 31. desember 2009, fastsatt av Kul-
tur- og kirkedepartementet 15. oktober 2001, er det 
bl.a. bestemt at TV2 hvert år skal betale et inntekt
suavhengig vedelag. Det inntektsuavhengige ve
derlaget er fastsatt til 25 mill. kroner og skal betales 
hvert år pr. 1. juli. Vederlaget skal justeres for en
dringen i konsumprisindeksen. Justert for endrin-
gen i konsumprisindeksen i perioden oktober 2001 
– juni 2003 blir det inntektsuavhengige vederlaget
for 2003 kr 25 852 000. 

Det foreslås at vederlaget blir inntektsført un
der kap. 3334 Film- og medieformål, ny post 71 Inn
tektsuavhengig vederlag fra TV2. 

Kultur- og kirkedepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepar
tementets budsjett for 2003. 
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Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets 
budsjett for 2003 i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endring i bevilgninger under Kultur- og 
kirkedepartementets budsjett 2003 

I 
Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkbygg 
75 Tilskudd til private kirkebygg forhøyes med ................................................. 7 000 000 

fra kr 7 200 000 til kr 14 200 000 
320 Allmenne kulturformål 

73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, nedsettes med ..................................... 1 700 000 
fra kr 61 424 000 til kr 59 724 000 

321 Kunstnerformål 
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning, 

forhøyes med ...................................................................................................... 2 400 000 
fra kr 11 117 000 til kr 13 517 000 

323 Musikkformål 
01 Driftsutgifter forhøyes med .............................................................................. 1 700 000 

fra kr 104 131 000 til kr 105 831 000 
334 Film- og medieformål 

51 (ny) Audiovisuelle produksjoner bevilges med ...................................................... 25 852 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

3323 Musikkformål 
90 (ny) Tilbakebetaling av leieboerinnskudd bevilges med ...................................... 1 251 000 

3334 Film- og medieformål 
71 (ny) Inntektsuavhengig vederlag fra TV2 bevilges med ....................................... 25 852 000 
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