
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3

(2008–2009) 

FOR BUDSJETTÅRET 2009 

Om endring av St.prp. nr. 1 om 
statsbudsjettet 2009 

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 7. november 2008,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Kap. 320 Allmenne kulturformål 

1.1 Forslag om omdisponering av midler 

Under kap. 324, post 70 Nasjonale institusjoner fo
reslås det å øke bevilgningsforslaget for 2009 med 
kr 983 000, jf. omtale under kap. 324 nedenfor. Vi
dere foreslås det å øke bevilgningsforslagene for 
2009 under kap. 326, post 76 Ibsenprisen m.m. med 
kr 500 000, jf. omtale under kap. 326 nedenfor, og 
kap. 328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket 
med kr 1 100 000, jf. omtale under kap. 328 neden
for. Den samlede merutgiften under ovennevnte 
poster utgjør kr 2 583 000. Beløpet kan dekkes ved 
reduksjon i bevilgningsforslaget for 2009 under 
kap. 320, post 79 Til disposisjon. 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be
vilgningsforslaget for 2009 under kap. 320, post 79 
Til disposisjon reduseres med kr 2 583 000. 

1.2 Presisering av tilskuddsmottaker 

I St. prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått et til
skudd til Studium Actoris og Folk i gata-festival un
der kap. 320, post 74 Tiltak under Norsk kulturråd 
på kr 626 000, jf. proposisjonens vedlegg 1. Tilskud
det skal i sin helhet gå til Studium Actoris. 

1.3 Prolongering av Kulturrådet 

Gjeldende forskrift om oppnevning og sammenset
ning av Kulturrådet fastsatt ved kgl.res. 27. august 
1965 § 2 bestemmer at rådet skal ha tretten med
lemmer med personlige varamedlemmer hvorav fi
re medlemmer oppnevnes av Stortinget og ni med
lemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding av 
Kultur- og kirkedepartementet. 

Løken-utvalget har i sin rapport «Forenklet, 
samordnet og uavhengig» foreslått at rådsmedlem
mene i sin helhet bør oppnevnes av Kultur- og kir
kedepartementet, eventuelt av Kongen etter forslag 
fra Kultur- og kirkedepartementet. Videre tilrår ut
valget at rådet bør ha 7–9 medlemmer og at rådsle
der ikke bør ha andre posisjoner der vedkommen
de er underlagt departementet. Det foreslås rulle
rende oppnevning av rådsmedlemmene. 

Kultur- og kirkedepartementet ønsker at disse 
forslagene vurderes og behandles nærmere, og vil 
legge fram en sak for Stortinget våren 2009. 

Funksjonstiden til det sittende Kulturrådet går 
ut 31.12.2008. I denne situasjonen er det naturlig at 
det sittende rådet blir bedt om å fortsette sitt virke i 
ytterligere 6 måneder, slik at eventuelle nye regler 
kan få anvendelse på det nye Kulturrådet. 

Kap. 320, 324, 326, 328, 334, 340, 341, 342 
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2 Kap. 324 Scenekunstformål 

2.1	 Tilskudd til nasjonale institusjoner 

2.1.1	 Forslag om redusert tilskudd til 
Nationaltheatret 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått et tilskudd 
til Nationaltheatret under kap. 324, post 70 Nasjona
le Institusjoner på kr 144 336 000, som er en økning 
på kr 8 950 000, hvorav kr 2 000 000 skal gå til tea
trets alternerende festivaler, Ibsenfestivalen og 
Samtidsfestivalen. Festivalmidlene skal også dekke 
administrative kostnader knyttet til Ibsenprisen. 
Det foreslås å redusere denne økningen med 
kr 250 000 til kr 1 750 000. Midlene benyttes i ste
det under kap. 326, post 76 Ibsenpris m.m., jf. om-
tale under kap. 326 nedenfor. 

2.1.2	 Forslag om økt tilskudd til Den Nationale 
Scene 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått et tilskudd 
til Den Nationale Scene i Bergen under kap. 324, 
post 70 Nasjonale institusjoner på kr 89 390 000. 
Det er behov for å øke tilskuddet til teatret med 
kr 1 233 000 til ytterligere styrking av driften og ak
tiviteten. 

2.1.3	 Forslag 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at bevilg
ningsforslaget for 2009 under kap. 324, post 70 
Nasjonale institusjoner økes med kr 983 000. 

2.2	 Tilskudd til Norsk teaterråd 

I St. prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått et til
skudd på kr 10 000 000 til Norsk teaterråd under 
kap. 324, post 78 Ymse faste tiltak, jf. proposisjo
nens vedlegg 2. Dette er en økning på kr 1 640 000 i 
forhold til 2008. Med det foreslåtte tilskuddet forut
setter departementet at manusdatabasen Dramas 
kan styrkes i 2009 med kr 400 000. 

3	 Kap. 326 Språk-, litteratur- og 
bibliotekformål 

3.1	 Forslag om økt tilskudd i forbindelse 
med Ibsenpris-utdeling 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått en bevilg
ning på kr 4 267 000 under kap. 326, post 76 Ibsen
pris m.m. Prisbeløpet er på kr 2 500 000. Kr 767 000 
skal dekke administrative kostnader for prisens 

komité og konsulent. Bevilgningen omfatter videre 
stipendier som skal tildeles ulike Ibsen-prosjekter 
verden over, samt reisestøtte, til sammen 
kr 1 000 000. Skien kommune har ansvar for tilde
lingen av stipendene. 

Etter prisutdelingen på Nationaltheatret skal 
Skien kommune arrangere en faglig konferanse i 
Skien, hvor utdeling av de internasjonale stipendie
ne inngår som del av programmet. Det foreslås et 
tilskudd til konferansen på kr 500 000. 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be
vilgningsforslaget for 2009 under kap. 326, post 76 
Ibsenpris m.m. økes med kr 500 000. 

4	 Kap. 328 Museums- og andre 
kulturvernformål 

4.1	 Forslag om økt tilskudd til Nordnorsk 
kunstmuseum 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått et tilskudd 
til Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø under kap. 
328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket på 
kr 12 569 000. Museet har behov for å utvide utstil
lingslokalene med et moderne, interaktivt informa
sjonssenter, aktivitetsrom, samt et video- og pro
sjektrom. Dette kan realiseres i nåværende byg
ning ved å ta i bruk lokaler som hittil har vært be
nyttet av andre. For å muliggjøre dette samt for å 
styrke institusjonens kapasitet for utstillingsvirk
somhet i hele landsdelen, foreslås tilskuddet til mu
seet økt med ytterligere kr 1 100 000. 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be
vilgningsforslaget for 2009 under kap. 328, post 70 
Det nasjonale museumsnettverket økes med 
kr 1 100 000. 

5	 Kap. 334 Film- og medieformål 

5.1	 Forslag om omdisponering av midler 

Tilskudd til lansering av norsk film i utlandet ble 
før omorganiseringen på filmområdet forvaltet av 
(det tidligere) Norsk filminstitutt og er blitt bevil
get under kap. 334, post 01 Driftsutgifter. Norsk 
filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling 
ble fra 1. april 2008 slått sammen til et nytt Norsk 
filminstitutt. Det nye filminstituttet forvalter alle til
skudd til filmproduksjon, herunder også tilskudd til 
lansering av norsk film i utlandet. På bakgrunn av 
at all annen filmstøtte nå bevilges under kap. 334, 
post 50 Norsk filmfond, foreslår departementet at 
midler til lansering av norsk film i utlandet flyttes 
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fra kap. 334, post 01 driftsutgifter til post 50 Norsk 
filmfond. 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be
vilgningsforslaget for 2009 under kap. 334, post 50 
Norsk filmfond økes med kr 1 000 000 og at bevilg
ningsforslaget for 2009 under kap. 334, post 01 
Driftsutgifter reduseres med tilsvarende beløp. 

6 Kap. 340 Den norske kirke 

6.1 Forslag til omdisponering av midler 

Merutgiftene som følge av lønnsoppgjøret i 2008 vi
ser seg å slå noe annerledes ut i 2009 enn den bud
sjettmessige kompensasjonen som ble innarbeidet 
i St.prp. nr. 1 (2008-2009) under kap. 340, 341 og 
342. Dette innebærer at bevilgningsbehovet i 2009 
under kap. 340, post 01 Driftsutgifter øker med 
kr 1 600 000 og at bevilgningsbehovet i 2009 under 
kap. 341, post 01 Driftsutgifter og kap. 342, post 01 
Driftsutgifter samlet reduseres med tilsvarende be
løp. 

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be
vilgningsforslaget for 2009 under kap. 340, post 01 
Driftsutgifter økes med kr 1 600 000. 

7 Kap. 341 Presteskapet 

7.1 Forslag til omdisponering av midler 

Jf. omtale under kap. 340 ovenfor. 
Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be

vilgningsforslaget for 2009 under kap. 341, post 01 
Driftsutgifter reduseres med kr 700 000. 

8 Kap. 342 Nidaros domkirke m.m. 

8.1 Forslag til omdisponering av midler 

Jf. omtale under kap. 340 ovenfor. 
Kultur- og kirkedepartementet foreslår at be

vilgningsforslaget for 2009 under kap. 342, post 01 
Driftsutgifter reduseres med kr 900 000. 

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 av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 i samsvar med 
et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om 
statsbudsjettet 2009 

I 
I statsbudsjettet for 2009 blir det bevilget under følgende kapitler: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

320 Allmenne kulturformål 
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 01 .............................................................. 27 417 000 

mot tidligere foreslått kr 30 000 000 
324 Scenekunstformål 

70 Nasjonale institusjoner ........................................................................................... 749 154 000 
mot tidligere foreslått kr 748 171 000 

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 
76 Ibsenpris m.m. ........................................................................................................ 4 767 000 

mot tidligere foreslått kr 4 267 000 
328 Museums- og andre kulturvernformål 

70 Det nasjonale museumsnettverket ....................................................................... 742 191 000 
mot tidligere foreslått kr 741 091 000 

334 Film- og medieformål 
01 Driftsutgifter ............................................................................................................ 134 554 000 

mot tidligere foreslått kr 135 554 000 
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 ............................................................. 327 381 000 

mot tidligere foreslått kr 326 381 000 
340 Den norske kirke 

01 Driftsutgifter ............................................................................................................ 154 479 000 
mot tidligere foreslått kr 152 879 000 

341 Presteskapet 
01 Driftsutgifter ............................................................................................................ 813 604 000 

mot tidligere foreslått kr 814 304 000 
342 Nidaros domkirke m.m. 

01 Driftsutgifter ............................................................................................................ 50 398 000 
mot tidligere foreslått kr 51 298 000 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. November 2008 
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