
St.prp. nr. 24

(2004–2005) 

Om endring i bevilgninger under
Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004 

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 12. november 2004 

godkjent i statsråd samme dag. 


(Regjeringen Bondevik II)


ordningen har hjemmel i lov, jf. lov 13. juni 1969 
1 Kap. 305 Lotteritilsynet nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, og lov 

12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. 
Reduksjon av driftsbevilgningen til Lotteritilsynet Det blir gitt tilskudd pr. medlem. Tilskuddssat-
Lotteritilsynets kontrollansvar for gevinstauto- sen blir beregnet på grunnlag av budsjetterte 
mater blir endret fra 2005. Samarbeidsavtalen utgifter og medlemstall i Den norske kirke. 
med Juster vesenet er på denne bakgrunn avviklet Det er bevilget 101,8 mill. kroner til oven
og ulike kostnader, bl.a. til kjøp av tjenester redu- nevnte tilskuddsordning i 2004 under post 70 Til-
seres. Ovennevnte forhold har også innvirkning skudd til tros- og livssynssamfunn, overslags
på utgiftsnivået i 2004 og innebærer at Lotteritil- bevilgning. De samlede utgiftene til tilskuddsord
synets utgifter i 2004 reduseres. ningen kan for 2004 anslås til 106,8 mill. kroner. 

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. Dette er 5,0 mill. kroner ut over bevilgningen for 
305, post 01 Driftsutgifter reduseres med 4,0 mill. 2004. 
kroner. Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 

310, post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 
overslagsbevilgning, økes med 5,0 mill. kroner. 

2 Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn 
m.m. og private kirkebygg Økt tilskudd til private kirkebygg 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi tros-
Økt tilskudd til tros- og livssynssamfunn samfunn utenfor Den norske kirke og private stif-
Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn telser og frivillige organisasjoner innenfor Den 
skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med 
norske kirke og tros- og livssynssamfunnene uten- lavere egenfinansiering. Det blir gitt tilskudd pr. 
for Den norske kirke ved at disse får en tilsvarende kvadratmeter til nybygg, kjøp av lokaler eller 
bevilgning pr. medlem som statskirken. Tilskudds- utvidelse av lokaler. Det er regler for største og 
Kap. 305, 310, 320, 321, 325, 3305 



2 St.prp. nr.  24	 2004–2005 
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004 
minste tilskuddsareal. Det gis tilskudd først når 
brukstillatelse eller tinglyst skjøte foreligger. 5 Kap. 325 Samordningstiltak for 

Kultur- og kirkedepartementet har i 2004 mot- arkiv, bibliotek og museer 

tatt 25 tilskuddsberettigede søknader om til-
Midler til ekstraordinære sikringstiltak ved museene skudd. Disse utgjør 12 200 kvm. Med en kvadrat

metersats på kr 825 utgjør dette et tilskudd i 2004 Den 22. august 2004 opplevde Munchmuseet et 
på 10,1 mill. kroner. I tillegg er det behov for fatalt ran av de verdenskjente maleriene Skrik og 
0,5 mill. kroner til dekning av tilskudd knyttet til Madonna. Ingen av kunstverkene har kommet til 
klagesaker fra 2003, som er blitt innvilget i 2004. rette. Dagen etter ba Kultur- og kirkedepartemen-
Samlet bevilgningsbehov i 2004 blir etter dette tet sitt eget fagorgan, ABM-utvikling – Statens 
10,6 mill. kroner. Dette innebærer at det er behov senter for arkiv, bibliotek og museum, om å vur
for å øke bevilgningen i 2004 med 1,8 mill. kroner. dere trusselbildet og konsekvenser for sikker-
Beløpet kan dekkes ved tilsvarende reduksjon, jf. heten i museumssamlinger. 
omtale under kap. 321, post 75 nedenfor. Ranet har introdusert et trusselbilde som set-

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. ter andre krav til sikkerhetstiltak enn det som til 
310, post 75 Tilskudd til private kirkebygg økes nå har vært vurdert som normalt, dvs. tiltak mot 
med 1,8 mill kroner. brann, tyveri og innbrudd. I lys av det som 

skjedde i Munchmuseet, har ABM-utvikling, 
sammen med eksterne spesialister på sikkerhets
tiltak og i kontakt med politiet, kartlagt behovet 

3 Kap. 320 Allmenne kulturformål for ekstraordinære strakstiltak i museer som sor
terer under Kultur- og kirkedepartementet. De 

Økt tilskudd til Hålogaland Teater. ekstraordinære strakstiltakene skal gjøre det van-
Det er bevilget 81 mill. kroner til nasjonale kultur- skeligere å gjennomføre ran i de aktuelle muse
bygg i 2004, hvorav 31,4 mill. kroner til Håloga- enes åpningstid. Tiltakene gjelder både over
land Teater, under post 73 Nasjonale kulturbygg, våkingsutstyr og fysiske tiltak og skal sikre utvalgte 
kan overføres. Som følge av at bevilgningsbe- kunstverk/klenodier av spesielt høy verdi/symbol-
hovet i 2004 til ovennevnte prosjekt er økt, fore- verdi. 
slår regjeringen å øke tilskuddet til Hålogaland Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 
Teater i 2004 med 30 mill. kroner, jf. omtale under 325, post 73 Prosjekt og utviklingstiltak økes med 
kap. 320, post 73 i St.prp. nr. 1 (2004-2005). 5 mill. kroner. 

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 
320, post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, 
økes med 30 mill. kroner. 

6	 Kap. 3305 Inntekter fra spill 
og lotterier 

4	 Kap. 321 Kunstnerformål Reduksjon i gebyrinntektene 

Inntektsbevilgningen i statsbudsjettet for 2004 
Reduksjon av bevilgningen til vederlagsordninger under post 02 Gebyr forutsatte en viss nedgang i 
Jf. omtale under kap. 310, post 75 ovenfor. tallet på oppstilte gevinstautomater i forhold til 

Bevilgningen under post 75 Vederlagsord- 2003. Det viser seg nå at tallet på oppstilte auto
ninger dekker utgiftene til bibliotekvederlag, vis- mater blir høyere enn forutsatt. Dette innebærer 
ningsvederlag, utstillingsstipend og TONO-veder- økte inntekter. De samlede gebyrinntektene i 
lag for framføring av musikk innenfor Den norske 2004 øker med om lag 10 mill. kroner. 
kirke og øvrige trossamfunn. Gjeldende avtaler Det foreslås at inntektsbevilgningen i 2004 
for ovennevnte ordninger innebærer at utgiftene i under kap. 3305, post 02 Gebyr økes med 10 mill. 
2004 blir noe lavere enn forventet. kroner. 

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 
321, post 75 Vederlagsordninger reduseres med 
1,8 mill. kroner. 
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Kultur- og kirkedepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor
tinget om endring i bevilgninger under Kultur- og 
kirkedepartementets budsjett for 2004. 

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 kirkedepartemen
tets budsjett for 2004 i samsvar med et vedlagt forslag. 



4 St.prp. nr.  24 2004–2005 
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004 
Forslag 

til vedtak om endring i bevilgninger under 
Kultur- og  kirkedepartementets budsjett 2004 

I 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

305 Lotteritilsynet 
01 Driftsutgifter reduseres med .............................................................................. 4 000 000 

fra kr 56 742 000 til kr 52 742 000 
310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg 

70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn................................................................. 5 000 000 
fra kr 101 758 000 til kr 106 758 000 

75 Tilskudd til private kirkebygg forhøyes med ....................................................  1 806 000 
fra kr 8 780 000 til kr 10 586 000 

320 Allmenne kulturformål 
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med ....................................... 30 000 000 

fra kr 81 000 000 til kr 111 000 000 
321 Kunstnerformål 

75 Vederlagsordninger reduseres med................................................................... 1 806 000 
fra kr 97 607 000 til kr 95 801 000 

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer 
73 Prosjekt og utviklingstiltak forhøyes med ......................................................... 5 000 000 

fra kr 16 291 000 til kr 21 291 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

3305 Inntekter fra spill og lotterier 
02 Gebyr forhøyes med ............................................................................................ 10 000 000 

fra kr 46 220 000 til kr 56 220 000 
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