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Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Norsk kulturråd 

Vi viser til Kultur- og likestillingsdepartementets tildelingsbrev av 10. januar, samt senere 
supplerende tildelingsbrev av 14. februar 2022 til Norsk kulturråd. 

 

1. Korrigert tildeling 

Med hjemmel i Stortingets vedtak i behandlingen av Prop. 51 S (2021-2022) Endringer i 
statsbudsjettet 2022, jf. Innst. 119 S (2021-2022), samt med bakgrunn i 
Finansdepartementets brev av 7. mars 2022 om overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 
til 2022, har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å korrigere tildelt bevilgning til 
Norsk kulturråd for 2022. Endringene framkommer av tabellene nedenfor.  

 

Utgifter   

(i 1000 kroner) 

 

Kap. Navn Post Navn 

Tildeling 2022, 
jf. brev av 14. 
februar d.å. 

Endring 
av tildelt 
bevilgning 

Ny tildelt 
bevilgning 

320 
Norsk 
kulturråd 01 Driftsutgifter 195 536 8 044 203 580 

320 
Norsk 
kulturråd 51 Fond for lyd og bilde 47 670 0 47 670 

320 
Norsk 
kulturråd 55 Norsk kulturfond 905 771 0 905 771 

320 
Norsk 
kulturråd 71 Statsstipend 7 350 0 7 350 

Norsk kulturråd 
Postboks 8052 Dep 
0031 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1173-32 

Dato 

17. mars 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

320 
Norsk 
kulturråd 72 

Kunstnerstipend m.m., kan 
overføres 258 850 26 139 284 989 

320 
Norsk 
kulturråd 73 

Garantiinntekter og 

langvarige stipend, 

overslagsbevilgning 162 457 0 162 457 

320 
Norsk 
kulturråd 74 

Tilskudd til organisasjoner og 
kompetansesentre m.m. 333 150 0 333 150 

320 
Norsk 
kulturråd 75 

Tilskudd til litteraturhus, 
kunstscener og kompanier 
m.m. 273 760 0 273 760 

325 
Allmenne 
kulturformål 01 

 
Driftsutgifter  2 000 2 000 

 
325 

Allmenne 
kulturformål 21 

 
Spesielle driftsutgifter  5 296 5 296 

325 
Allmenne 
kulturformål 71 Kulturell og kreativ næring 14 825 0 14 825 

325 
Allmenne 
kulturformål 77 

Stimuleringsmidler til kultur, 
frivillighet og idrett ifb. 
Covid-19 393 200 703 238 1 096 438 

328 Museer m.m.  78 
Forsikringsordning – innlånt 
kunst 8 200 0 8 200 

 
 

Inntekter 

(i 1000 kroner) 

 

Kap. Navn Post Navn 

Tildeling 2022, 
jf. brev av 14. 
februar d.å. 

Endring 
av tildelt 
bevilgning 

Ny tildelt 
bevilgning 

3320 
Norsk 
kulturråd 01 Ymse inntekter 4 540 0 4 540 

 
 
2. Kommentarer til endringer i tildelingen 

Kap. 325, post 01 Allmenne kulturformål, driftsutgifter 
 
Tildelt beløp på posten er iht. søknad om overført bevilgning fra 2021, jf. Norsk kulturråds 
brev av 27. januar d.å.  
 
Kap. 325, post 21 Allmenne kulturformål, spesielle driftsutgifter 
 
Tildelt beløp på posten er iht. søknad om overført bevilgning fra 2021, jf. Norsk kulturråds 
brev av 27. januar d.å.  
 
Kap. 325, post 77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19 
 



 

 

Side 3 
 

Endringen i tildelt bevilgning på posten omfatter både fordeling av midler til stimulering av 
kultursektoren gjennom eksisterende virkemiddelapparat, overførte midler til å dekke 
utbetalinger under kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2021 og midler til å dekke 
ekstrakostnader ved forvaltning av støtteordningene i 2022. Nedenfor følger en tabell som 
viser fordelingen av midlene på utgiftsformål: 
 
Fordeling av tildelte midler på utgiftsformål: 

(i 1000 kroner) 

 

Tildeling 2022, jf. brev av 
14. februar d.å. 

Endring av 
bevilgning 

Ny tildelt bevilgning 
 

 

Stimuleringsordning for kultursektoren 

 
300 000 

 
0 300 000 

Stimuleringsordning for kultursektoren, 
overført fra 2021 

  
364 597 

364 597 

Kompensasjonsordningen for 
kultursektoren, overført fra 2021 

  
184 847 

184 847 

Stimulering gjennom etablerte 
ordninger for kultursektoren:  

  

 

- Statens kunstnerstipend 

 
33 200 

 
0 33 200 

- Norsk kulturfond 

 
30 000 

 
30 000 

60 000 

- Norsk kulturfond, overført fra 
2021 

  
58 643 

58 643 

- Fond for lyd og bilde 

 
30 000 

 
10 000 

40 000 

- Fond for lyd og bilde, overført 
fra 2021 

  
28 151 

28 151 

Utgifter til forvaltning av ordningene 

  
27 000 27 000 

Samlet tildeling på posten 

 
 

 
 

1 096 438 

 
Fordelingen av midlene er nærmere omtalt nedenfor: 
 
Tildelte midler til stimulering gjennom etablerte ordninger i 2022: 
 
Tildelingen på posten skal dekke utgiftene ved de midlertidige støtteordningene som er 
etablert for kultursektoren for å stimulere til gjennomføring av arrangementer innenfor 
smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter (stimuleringsordningen), til stimulering 
gjennom Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, og forvaltning 
av ordningene. Norsk kulturråd skal forvalte midlene i tråd med fastsatte og gjeldende 
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forskrifter for ordningene, og for øvrig i tråd med bevilgningsrammer og retningslinjer som er 
gitt i departementets tildelingsbrev.  
 
Vi viser til departementets tildelingsbrev av 14. februar d.å., der det ble fordelt hhv. 30 mill. 
kroner til ordningene under Norsk kulturfond og 30 mill. kroner til Fond for lyd og bilde.  
 
For å opprettholde og stimulere til aktivitet i kultursektoren i en gjenåpningsperiode, har 
departementet besluttet å øke den tildelte rammen med ytterligere 30 mill. kroner. Den økte 
tildelingen skal fordeles på arrangørstøtteordningene for musikk med 25 mill. kroner og 
tilsvarende for scenekunst med 5 mill. kroner. Videre økes tildelingen til Fond for lyd og bilde 
med 10 mill. kroner.  
 
Departementet ber det kollegiale organet Norsk kulturråd og styret for Fond for lyd og bilde 
fordele midlene til henholdsvis Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde på grunnlag av 
kunst- og kulturfaglig skjønn. Undersøkelser viser at det er musikk- og scenekunstfeltet som 
har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og at særlig populærmusikkfeltet har 
blitt hardt rammet. Departementet ber derfor Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å 
særskilt ivareta populærmusikkfeltet i fordelingen av den økte tildelingen. Departementet ber 
også om at søknadene til arrangørstøtteordningene i Norsk kulturfond skal behandles 
raskere enn vanlig. 
 
Departementet minner om at de tildelte midlene til stimulering gjennom etablerte ordninger 
for kultursektoren skal føres på kap. 325, post 77, og ikke på andre utgiftsposter på 
statsbudsjettet 
 
Overført bevilgning fra 2021: 
 
Departementet viser til brev fra Norsk kulturråd av 27. januar d.å. med forklaringer til 
statsregnskapet 2021. Tildeling av overført bevilgning er i tråd med Norsk kulturråds søknad 
om overføring av ubrukt bevilgning fra 2021, og skal nyttes til å dekke etterskuddsvise 
utbetalinger under kompensasjons- og stimuleringsordningene. Norsk kulturråd gis ikke 
anledning til å omdisponere midler mellom formålene eller å anvende overførte midlene til å 
øke rammen som er satt for stimuleringsordningen for kultursektoren for perioden fra 8. 
desember til og med 31. mars, jf. vårt brev av 14. februar 2021.  
 
Departementet viser videre til brev fra Norsk kulturråd av 10. mars d.å. med forslag om at det 
innføres ny rutine for tildeling av stipend av mindreforbruk i Statens kunstnerstipend. 
Departementet slutter seg til forslaget. 
 
Utgifter til forvaltning av ordningene: 
 
Av tildelingen framkommer det at det er satt av 27 mill. kroner til å dekke kostnader i Norsk 
kulturråd ved forvaltning av ordningene i 2022. I dette beløpet inngår også midler som er 
søkt overført fra 2021. Departementet legger til grunn at kostnader til forvaltning av 
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ordningene også skal kunne dekkes innenfor rammen av tildelte driftsbevilgning på kap. 320, 
post 01. Den tildelte bevilgningen på kap. 325, post 77 skal kun dekke ekstraordinære 
kostnader som ikke kan dekkes innenfor rammen av den ordinære driftsbevilgningen. 
Departementet minner om at utgifter som føres på kap. 325, post 77 også må dekke utgifter 
til merverdiavgift, i og med at det ikke er anledning til å benytte nettoføringsordningen (kap. 
1633, post 01) så lenge utgiftene belastes en tilskuddspost.  
 
3. Amatørteatertiltak 

Departementet viser til brev fra Norsk kulturråd av 9.mars d.å med forslag om gjennomgang 
av ordningen Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater med formål å forenkle 
retningslinjene og tydeliggjøre ordningens formål. Departementet slutter seg til forslaget om 
fremdriftsplan og innretting av gjennomgang.   
 
4. Forutsetninger 

Mål, forutsetninger og krav til rapportering i tildelingsbrevet av 10. januar gjelder 
også for de endrede budsjettrammene. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Karlsen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Hilde Lea Næss 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
Riksrevisjonen 
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