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Kulturløftet var de rødgrønne partienes første 
felles plattform på et helt politisk område. 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet lanserte Kulturløftet i mars 
2004 som et svar på regjeringen Bondeviks 
kulturmelding (St meld. Nr. 48 (2002-2003): 
Kulturpolitikk fram mot 2014). Det vellykkede 
resultatet av samarbeidet var en viktig 
inspirasjon for det rødgrønne samarbeidet.  
Kulturløftet ble en felles valgkampsak i 2005, 
og etter stortingsvalget ble Kulturløftet et 
viktig punkt i den nye regjeringens politikk. 

I Soria Moria-erklæringen heter det ”Re-
gjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom 
en opptrapping av kultursatsingen til en pro-
sent av statsbudsjettet innen 2014.” 

Kulturløftet er i rute. Denne rapporten tar for 
seg de 15 punktene i kulturløftet og opp-
summerer andre viktige områder der re-
gjeringen har gjennomført store satsinger og 
endringer. 

I løpet av stortingsperioden 2005-2009 er 
kultursatsingen økt med nærmere 2 milliarder 
kroner. Regjeringen har allerede gjennom-
ført de fl este punktene i løftet mange år før 
tiden. Samtidig står målet om opptrapping av
kultursatsingen til 1 prosent av statsbud-
sjettet i 2014 fast. Vi har derfor utformet enda 
mer ambisiøse mål for kultursatsingen i årene 
fram til 2014 i Kulturløftet II.

Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør sam-
funnet rikere og er avgjørende for menneskers
livskvalitet, felleskap og utvikling. Kunst og 
kultur har stor verdi i seg selv.   Samtidig har 
satsing på kultur stor betydning for andre
samfunnsmål som næringsutvikling, arbeids-
plasser og stedsutvikling, integrering og 
inkludering, helse, læring og kreativitet.

Også lokalt satses det på kultur. Kommunene 
velger å bruke økte overføringer til å styrke
lokalt kulturliv. Samlet har kommunene 
økt bevilgningene til kultur med nærmere 
2 mrd. kroner de siste fi re årene. I tillegg er 
tippenøkkelen endret, slik at kultur, frivillighet 
og idrett er tilført 1 milliard ekstra. Norsk 
kulturliv har dermed fått et formidabelt 
økonomisk løft i denne regjeringsperioden.

Kulturløftet handler imidlertid ikke bare om 
økonomiske bevilgninger. Det handler like 
mye om å gi kulturlivet og frivilligheten økt 
anerkjennelse og status og å tydeliggjøre det 
offentliges ansvar for kultursektoren. Målet 
er å sikre et mangfold av kulturaktiviteter 
og kulturtilbud som er tilgjengelig for alle. 
Kulturløftet er Norges største satsing på kultur 
noensinne. Vårt mål er at løftet får fortsette i 
årene som kommer.

FORORD

F
ot

o:
 H

en
ri

k
 K

re
il

is
h
ei

m



Kulturløftet 2005-2009
4

Politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet:
Statsråd: Trond Giske
Statssekretær: Halvard Ingebrigtsen
Statssekretær: Wegard Harsvik
Politisk rådgiver: Trine Synøve Lie Larsen



Kulturløftet 2005-2009

5
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Kulturløftet er i perioden 2005-2009 gjennom-
ført i samsvar med Soria Moria-erklæring-
en. Bærebjelken i Kulturløftet er målet 
om at kulturbudsjettet i 2014 skal utgjøre 
1 prosent av statsbudsjettet. Det er denne 
opptrappingen som gir grunnlag for alle de 
andre satsingene i Kulturløftet. Med den 
rødgrønne regjeringen er satsing innen 
kultur og frivillighet for første gang like
forpliktende og håndfast som satsingen på 
andre samfunnssektorer. 

I denne perioden er kultursatsingen økt 
med nær 2 milliarder kroner. Det innebærer
at kulturbevilgningenes andel av statens 
utgifter er økt fra 0,78 prosent i Bondevik-
regjeringens siste budsjettforslag  til 0,86 

prosent i 2009. Sentrale kulturmidler som 
kanaliseres utenfor Kultur- og kirkedeparte-
mentets budsjett har også økt, bl.a. gjennom 
overføring fra Norsk Tipping og Fond for 
utøvende kunstnere. I tillegg er det gjennom-
ført skatteendringer for frivilligheten og 
idretten som har gitt bedre økonomi og 
mindre byråkrati for mange lag og for-
eninger.

En kraftig satsing på kommuneøkonomien 
har også stor betydning for kulturlivet. Sær-
lig det frivillige kulturlivet er avhengig av en 
god kommuneøkonomi. I forrige periode 
førte en stram kommuneøkonomi til kutt i 
kulturbudsjettene og kulturtilbudet mange 
steder. 31 mrd. mer til kommunene i denne 

1. 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur i 2014
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perioden har gitt en stor økning i satsingen 
på kultur i kommunene. 

Det er likevel veksten i statsbudsjettet
som har vært motoren i satsingen
på kultur. Og veksten har økt gjennom
perioden. Realveksten i kultur-
budsjettet for 2009 er mer enn dobbelt så 
stor som den sammenlagte realveksten 
i kulturbudsjettet under de fi re årene til 
Bondevik regjeringen, korrigert for moms-
endringer. Det betyr at man måtte hatt 
åtte Bondevik-år for å fylle opp kultur-
økningen i 2009. 

Regjeringen har valgt å øke innsatsen på 
alle kulturfelt, både fordi opptrappingene
er så store at den gir rom for en bred 
satsing, og for å vise at alle deler av kultur-
livet er en del av Kulturløftet. Det betyr 
at alle kunstformer og sjangre er inklu-

dert. Det betyr også at både det profesjonelle 
kulturlivet og den brede frivilligheten har 
fått et løft. 

Det profesjonelle og frivillige kulturlivet 
henger nært sammen. Profesjonelle 
kulturarbeidere er ofte drivkreftene i det 
lokale kulturlivet, som dirigenter for kor 
og korps, instruktører i barneteater osv. 
Samtidig er det fra det brede frivillige kultur-
livet framtidas profesjonelle kultur-
arbeidere og kunstnere rekrutteres.

Økningene har gitt store satsinger innenfor 
et bredt spekter av kulturlivet, ikke minst 
ved at hele landet er med i satsingen.

Kulturbevilgning 2006 2009

757

mill. kr

(økning i mill. kroner)

700

800
757

Bondevik

500

600

460

512
Stoltenberg

300

400

273

200

300

84

0

100

2006 2007 2008 2009



Kulturløftet 2005-2009

9

Hovedsatsinger på kulturbudsjettet 2005-2009 (økning i mill. kroner)

Musikk 313

Scenekunst 430

- Dans (om lag) 106

- Opera (om lag) 113

- Teater (om lag) 211

Billedkunst, arkitektur og offentlig rom 54

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 64

Kunstnerformål 60

Litteratur, språk og bibliotek 164

Muséer 280

Arkivformål 62

Film og dataspill 157

Frivillighetssentraler 27

Frifond 43

Andre frivillighetstiltak 54

Frivillighet Norge 3

Konsert på Keiservarden i Bodø med Leif Ove Andsnes. Foto: Bjørn Erik Olsen
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2. Innføring av kulturlov

Kulturloven trådte i kraft 1. august 2007. 
Kulturloven er en generell lov som stadfester 
statens, fylkeskommunens og kommunens 
ansvar for kulturvirksomhet og gjør det til 
en plikt å sikre at fl est mulig har adgang til 
et mangfoldig kulturtilbud. Det er konkreti-
sert ulike typer tiltak og virkemidler som de 
ulike forvaltningsnivåene kan ta i bruk for å 
oppfylle lovens intensjoner. Det står fast at 
virkemidler, ressursbruk og organisatoriske 
løsninger skal være gjenstand for politiske 
drøftinger og prioriteringer. Loven vil bidra 
til å sikre kulturens stilling i samfunnet i 
fremtiden, uansett økonomisk og politisk 
utvikling.

Departementet har i 2009 bevilget prosjekt-
tilskudd til Norsk kulturforum som – i sam-
arbeid med bl.a. Kommunenes Sentralfor-
bund – vil gjennomføre informasjons- og 
veiledningsarbeid om kulturloven.

 

Kommunenes utgifter til kultur (2005 2008)
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Tittel: Marriage, 2004. Foto: Anders Sune Berg 



Kulturløftet 2005-2009

13

Kulturløftet innebærer en økning i kultur-
satsingen på nær 2 mrd. kroner. I hoved-
sak går dette til økt aktivitet i kulturlivet. 
Dette betyr en kraftig bedring av levekår 
blant kunstnere og kulturarbeidere fordi det 
skaper fl ere oppdrag både for fast ansatte og 
frilansere.

Telemarksforskning-Bø fi kk høsten 2006 opp-
draget med å gjennomføre en stor levekårs-
undersøkelse blant kunstnere. Departe-
mentet har i alt satt av 2 millioner kroner til 
arbeidet. Rapporten ”Kunstnernes aktivitet, 
arbeids- og inntektsforhold, 2006” ble ferdig-
stilt i juni 2008, og rapporten ble sendt på 
høring. 

Samlet antall kunstnere i Norge anslås å 
være ca. 19 000. Ulikheten i kunstneres inn-
tekter er stor, men rapporten viser at det for 
svært mange er vanskelig å livnære seg som 
kunstner. Nærmere en tredjedel utfører 
ikke-kunstnerisk arbeid i tillegg.

Tilstrømningen til kunstneryrkene er langt 
høyere enn de kunstneriske markedene kan 
absorbere, og tilstrømningen øker i rike 
land. Kunstnernes inntekter av kunstnerisk 
arbeid er betydelig lavere enn inntektene til 
yrkesaktive ellers. Kunstnerpolitisk støtte 
bidrar i noen grad til å kompensere for lave 
kunstneriske inntekter fra markedet. Andre 
inntekter, enten kunstnerisk tilknyttede eller
ikke-kunstneriske inntekter, har langt mer 
å si for å kompensere for lave kunstneriske
inntekter. Kvinneandelen øker i de fl este 
kunstnergrupper.

Ikke alle som ønsker det kan forvente å 
kunne livnære seg som kunstnere. Samtidig
er det viktig å sikre anstendige levekår 
innenfor kulturlivet. Mange kulturarbeidere 
er selvstendig næringsdrivende. Samtidig 
er inntekstnivået ofte mye lavere enn andre 
selvstendig næringsdrivende. Særlig kan 
dette slå ut i dårligere mulighet til å kunne 
sikre seg grunnleggende velferdsgoder som 
fødelspermisjon og sykepenger.

Departementet arbeider nå med å følge opp 
rapporten. Som ledd i dette arbeidet ble det 
opprettet 15 nye arbeidsstipend for 2009, 
og arbeidsstipendets størrelse ble økt med 
10 000 kroner til 186 000 kroner. En videre 
satsing på Kulturløftet 2 vil også bety mye 
for kunstneres levekår.

Det fi nnes gode eksempler på prosjekter 
som er initiert av kulturlivet selv som kan 
være med på å bedre kunstneres levekår. 
Rambøll Management har på oppdrag 
fra Norsk Skuespillerforbund og Norske 
Dansekunstnere utarbeidet ”Utredning 
om opprettelse av en skuespiller- og en 
danserallianse i Norge etter svensk modell”
(mars 2009). Utredningen er støttet av 
Kultur- og kirkedepartementet. I utred-
ningen foreslås det å opprette en skue-
spiller- og danserallianse som skal gi faste
ansettelsesforhold til erfarne og etablerte
skuespillere og dansere. Alliansen skal 
innebære aktiv arbeidsformidling og 
kompetanseutvikling for de ansatte. 

3. Bedre levekår for kunstnere

• Mange oppdrag 

 gjennom Kulturløftet

• Stor levekårsundersøkelse

 gjennomført

• Redusert byråkrati 

 og skjemavelde

Viktigste tiltak:
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Kilde: Telemarksforsking-Bø, rapport nr 241 2008, 
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006.

Inntekt fra kunstnerisk arbeid (gjennomsnitt og median), i tusen kroner (2006-tall)

Kunstnergruppe Kunstnerisk inntekt 

(gjennomsnitt)

Kunstnerisk inntekt 

(median)

Kunstneriske fotografer 61,9 7,0

Billedkunstnere 86,4 38,3

Kunsthåndverkere 109,4 82,7

Dansekunstnere 140,1 116,5

- dansere 148,9 123,0

- koreografer 110,8 94,7

Kunstkritikere 146,6 81,2

Diverse andre kunstnergrupper 149,9 48,0

Komponister 168,2 158,5

Faglitterære frilansere 196,4 126,9

Folkekunstnere 197,3 171,1

Musikere, sangere og dirigenter 209,5 193,0

Skjønnlitterære forfattere 216,6 164,1

Dramatikere 225,5 161,6

Filmkunstnere 227,0 211,1

Oversettere 233,1 233,9

Designere og illustratører 235,2 196,0

Scenografer m.m. 240,3 262,7

Sceneinstruktører 250,3 276,7

Skuespillere og dukkespillere 263,3 265,7

Interiørarkitekter 274,9 306,3

Populærkomponister 329,6 134,9

Alle 191,1 154,5



Kulturløftet 2005-2009

15Foto: ScanStockphoto.com



Thorir Sæmundsson og Randolf Walderhaug i ”Gubben og katten”, Teatret Vårt. Foto: Fred Jonny Hammerø 
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Regjeringens ønsker en sterk satsing på 
kulturskolene. Målet er at tilbudet skal 
bygges ut og at kulturskolene skal være 
for alle. Alle barn i Norge som ønsker 
det, skal få tilbud om plass i kulturskolen 
med rimelig egenbetaling. For skoleåret 
2007-2008 er det 107 337 elever i kultur-
skolene, som er en økning på ca 2 000 elever 
siden skoleåret 2006-2007.

Kulturskolen er en av de viktigste arenaene 
for å gi alle barn en likeverdig mulighet til 
kulturaktivitet og til å utvikle sine kunst-
neriske ferdigheter. Dette er av stor be-
tydning for at kultur også skal være 
tilgjengelig for barn og unge, det øker barn 
og unges kreativitet og skapekraft, og det 
skaper gode oppvekstvilkår. Samtidig
er kulturskolen den viktigste rekrutterings-
arenaen for framtidens kunstnere og kultur-
arbeidere. 

I forrige periode ble det statlige øremerkede 
tilskuddet til kulturskolene avviklet av 
Bondevikregjeringens partier Høyre, Krf og 
Venstre, med støtte fra Frp. De rødgrønne 
partiene stemte mot. Samtidig ble maks-
prisen i kulturskolene også fjernet. Kom-
binert med stram kommuneøkonomi var 
resultatet av disse vedtakene kraftig 
prisvekst i mange kulturskoler. Samtidig 
økte køene.

En kraftig forbedring av kommune økono-
mien i denne stortingsperioden har gjort at 
fl ere kommuner har kunnet holde prisene 
nede. I mange kommuner har det også vært 
en vekst i antall plasser i kulturskolene. 
Likevel er køene fortsatt lange, og prisene 
mange steder for høye. 

Motstanden mot nye statlige pålegg overfor 
kommunene er stor. Likevel er det vanskelig 
å se for seg at målet om kulturskole for alle 
barn som ønsker det skal nås uten at noen 
statlige virkemidler tas i bruk. Regjeringen 
arbeider med ulike modeller for å få til en 
slik satsing og realisere målet. Kunnskaps-
departementet, som har det nasjonale 
ansvaret for kulturskolene, leder dette 
arbeidet. Målet om kulturskoleplass for 
alle barn som ønsker det, vil bli videreført i 
Kulturløftet 2 fram mot 2014.

4. Kulturskole for alle barn som ønsker det

• Kraftig forbedret 

 kommuneøkonomi

• Samarbeid mellom Kultur-, 

 Kunnskaps- og Kommunal-

 departementet

• Statlige virkemidler

 vurderes

Viktigste tiltak:



Kautokeino-opprøret. Foto: Norsk fi lminstitutt 
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Kulturløftet fra 2004 var den første konkreti-
seringen av de store ambisjonene for norsk 
fi lm. 25 langfi lmer i året og 25 prosent
markedsandel for norske fi lmer på kino 
var blant målene de rødgrønne partiene 
satte opp. Kulturløftet innebar det endelige 
gjennomslaget for fi lmen som fullverdig og 
likeverdig kunstområde. Filmsatsingen har 
vært fulgt opp med konkrete bevilgninger og 
tiltak hvert eneste år i regjeringsperioden.

Siden regjeringsskiftet høsten 2005 er 
budsjettrammene til fi lm- og medieformål 
økt med 157 mill. kroner, hvorav økningen
til produksjon alene utgjør 113,5 mill. 
kroner. Dette står i skarp kontrast til forrige 
periode da bevilgningene til fi lm faktisk ble 
redusert. 

Samtidig har Film & Kino overtatt en rekke 
oppgaver som styrker fi lmsektoren med 
ytterligere om lag 20 mill. kroner, blant 
annet til cinematekene, fi lmfestivaler og 
arbeid blant barn og unge.

Ambisiøse mål i stortingsmelding 
om fi lm

St.meld.nr.22 (2006-2007) Veiviseren for det 

norske fi lmløftet ble lagt fram våren 2007. 
Meldingen er den bredeste og største 
gjennomgangen av norsk fi lm siden 
1980-tallet, og den setter offensive og kon-
krete mål for den statlige fi lmpolitikken: 

5. Støtte opp om den norske fi lmsuksessen

Bevilgning til film (2005 2009)
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Viktigste tiltak:
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  Styrket produksjon

 • gjennomsnittlig minst 25 langfi lmer  
 i året, av dette fem dokumentarer  
 og fem barne- og ungdomsfi lmer

 • et sterkt produksjonsmiljø, med økt  
 talentutvikling, profesjonalitet og   
 kontinuitet i alle deler av produksjonen

 • en økonomisk solid bransje  
 gjennom effektive og målrettede   
 tilskuddsordninger, økte private 
 investeringer og økte markedsinntekter

  Solid publikumsoppslutning

 • minst 3 mill. besøkende på norske 
 fi lmer, tilsvarende 25 pst. av 
 kinomarkedet

 • 15 pst. norsk andel av dvd-
 markedet og klikkefi lmmarkedet

 • eksport av norsk fi lm og tv-drama 
 doblet innen 2010

Bevilgninger til fi lm 2005 2006 2007 2008 2009

Totalt 446 201 494 093 528 748 558 708 603 150

Til regional fi lmvirksomhet 14 416 18 165 23 696 26 696 37 296

Kinobesøk på norske filmer (2006 2009)
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  Kvalitet og mangfold

 • et mangfold i uttrykksform, produk-
 sjonskostnad og målgrupper basert 
 på sterke fi lmmiljøer i alle landsdeler

 • 40 pst. kvinner/menn i nøkkel-
 posisjoner innen 2010

 • norske kort- og langfi lmer, dokumen-
 tarer og tv-drama skal konkurrere om
  viktige internasjonale priser

  Filmkultur for alle

 • sikre den norske fi lmarven og gjøre 
 den tilgjengelig på alle plattformer

 • et bredt fi lmtilbud i fjernsyn, biblio-
 teker og digitale kinoer i hele landet

 • en sterk posisjon blant barn og unge 
 som fi lmpublikum og fi lmskapere, 
 både i skole og fritid

Dette vil regjeringen oppnå ved hjelp av 
følgende virkemidler:

  Enklere og mer effektiv fi lmforvaltning 

Regjeringen vil at mer penger skal gå 
direkte til kunstnerne og at mindre penger 
skal brukes til byråkrati. På fi lmområdet er 
dette fulgt opp ved at tidligere Norsk fi lm-
fond, Norsk fi lmutvikling og Norsk fi lm-
institutt fra 1. april 2008 ble slått sammen til 
et nytt Norsk fi lminstitutt. Endringene har 
gitt en bedre samordning og en mer effek-
tiv ressursutnyttelse, i tillegg til at det er en 
forenkling for brukerne.

For å effektivisere fi lmforvaltningen ytter-
ligere ble også arbeids- og ansvars-
fordelingen mellom staten og Film & Kino 
endret. 

Støtte til regionale filmsentre og fond (2005 2009)
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Film & Kino har overtatt hovedansvaret 
for tiltak rettet mot barn og unge. I tillegg 
skal tilskudd til fi lmfestivaler fi nansieres av 
Norsk kino- og fi lmfond og administreres 
av Film & Kino. Film & Kino har også over-
tatt ansvaret for fi nansiering av teksting av 
norske fi lmer på kino for hørselshemmede, 
synstolkning på dvd og tilskudd til cinema-
tekene.

  Mer målrettede tilskuddsordninger

Regjeringen har som mål å legge til rette 
for at den norske fi lmbransjen kan bli mer 
profesjonell, ha mer kontinuitet og større 
fokus på talentutvikling. Eksisterende 
tilskuddsordninger beholdes, men det er 
gjennomført et arbeid med å justere ordning-
ene slik at de blir mer effektive og mål-
rettede. Nytt regelverk er nå godkjent av 
ESA og vil tre i kraft 1. januar 2010. 

Kinosuksess for norske fi lmer 

Regjeringens ambisiøse mål er at det skal 
produseres minst 25 langfi lmer i året, inklu-
dert minst fem dokumentarfi lmer og fem 
barne- og ungdomsfi lmer.

Målet om 25 langfi lmer i året er i ferd med 
å nås. Økning i bevilgningene til produksjon 
resulterte i 23 nye norske spillefi lmer i 2008. 
I 2009 vil sannsynligvis 25 norske fi lmer ha 
premiere.

Et annet sentralt mål for den nye fi lm-
politikken er at 25 pst. av alle kinobilletter 

som selges i Norge skal være til norske 
fi lmer. Det skal selges 3 millioner billetter til 
nors-ke fi lmer. Videre skal norske produk-
sjoner ha 15 pst. av DVD- og klikkefi lm-
markedet, og eksporten av norsk fi lm og 
tv-drama skal dobles innen 2010.

Publikumsoppslutningen om norske fi lmer 
har økt betydelig de senere årene. Besøket 
på norske fi lmer var på kino var i 2008 det 
nest beste siden midt på 1970-tallet. Det ble 
solgt ca. 2,7 millioner billetter til norske fi l-
mer, noe som tilsvarte et besøk på 22,5 pst.

Filmproduksjon over hele landet
Det er et mål å få hele landet med i fi lm-
produksjon. Det fi nnes stor vilje til å satse på 
fi lm i distriktene. Private aktører, kommuner 
og fylkeskommuner bidrar med stadig større 
midler til fi lmproduksjon. Filmmeldingen 
klargjør fordelingen mellom staten og de 
regionale aktørene. Siden regjeringsskiftet i 
2005 har bevilgningene til de regionale fi lm-
virksomhetene økt med 22,9 mill. kroner. 
I 2009 har Film & Kino avsatt ytterligere 
3 mill. kroner til de regionale fi lmsentrenes 
arbeid rettet mot barn og unge.

Oslo vil alltid være en viktig fi lmby. 
Regjeringsskiftet  høsten  2005  fi kk  stanset  
Bondevikregjeringens vedtak om å selge 
fi lmparken på Jar. Filmåret 2008 viser 
også at vi er i ferd med å lykkes med fi lm-
satsingen over hele landet. Spillefi lmene 
som ga publikumsrekord kom fra alle 
landsdeler. 



Kulturløftet 2005-2009

23

Samtidig spiller de regionale fi lmsentrene 
en viktig rolle i å bygge opp under produk-
sjonen av kortfi lm og dokumentarfi lm i hele 
landet. En kraftig økning i bevilgningene til 
de regionale fi lmsentrene og fi lmfondene 
har ført til langt bedre rammer for denne 
satsingen.

Film- og videogramloven

I 2006 la regjeringen fram forslag til 
endringer i fi lm- og videogramloven. 
Endringene innebar bl.a. opphevelse av den 
såkalte ”voksensensuren” på kino, og hadde 
til hensikt å bringe loven i samsvar med det 
nye grunnlovsvernet av ytringsfriheten. Det 
ble også lagt fram et forslag som sikrer at det 
fremdeles er straffbart å vise pornografi ske 
fi lmer på kino i Norge. I tillegg ble ord-
ningen med kommunal konsesjon for video-
omsetning innskrenket. I et høringsnotat 
lagt fram våren 2009 har departementet nå 
foreslått å oppheve konsesjonsordningen, 
med henvisning til at den ikke lenger har 
noen vesentlig kulturpolitisk eller kontroll-
politisk funksjon. 

Dataspill

St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill

Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk, 
men også ut i fra et økonomisk perspektiv 
er mediet viktig. Dataspill har større om-
setning enn kino, og i 2006 ble det omsatt 
dataspill for 190 mrd. kroner på verdens-
markedet. Utviklere av norske spill om-
satte for over 100 mill. norske kroner i 2006. 

Under 1 pst. av spillene som omsettes i 
Norden har nordisk språk og innhold. 
Samtidig har 96 pst. av barn mellom 3 og 13 
år tilgang til en maskin de kan spille på. 

St. meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill inne-
holder blant annet forslag til tilskudd til 
lansering av norske spill og styrking av ord-
ningen for å få utviklet fl ere norske spill. For 
å øke tilgangen til norske dataspill vil re-
gjeringen også vurdere en utlåns- og inn-
kjøpsordning gjennom folkebibliotekene.

Andre tiltak som foreslås i meldingen:

  Videreføre nordisk dataspillprogram
  Kartlegge kompetansebehovet

 i bransjen
  Styrke kunnskapen om ”avhengighet”

 av dataspill
  Styrke kunnskapen om problem-

 skapende bruk av dataspill
  Styrke arbeidet for å sikre opphavs-

 rettighetene

I 2008 ble det bevilget 7 mill. kroner til 
dataspill. I 2009 er summen 10 mill. kroner.



Katzenjammer på Rockefeller. Foto: Knut Utler 
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Satsing på musikk er en sentral del av 
Kulturløftet og er fulgt opp på bred front i de 
fi re årene som er gått. Musikkfeltet er samlet
økt med 318,2 mill. kroner hvorav 50,7 mill.
kroner til ordninger under Norsk kultur-
fond. Økningen er kommet hele feltet til 
gode. Orkestrene og rikskonsertene har fått 
en kraftig økning. Samtidig er det lagt stor 

vekt på å styrke festivalene, det frie feltet, få 
til en bedre geografi sk fordeling av midlene 
og økt likeverd mellom sjangerne. 

Satsing på kor og korps
Frifond, som støtter en rekke frivillige 
aktiviteter innenfor kulturlivet, også på 
musikkområdet, er økt kraftig gjennom 

6. Satsing på norsk musikk

1) Rikskonsertene fi kk i 2006 11 mill. kroner – kommunenes 

egenbetaling for skolekonserter. I 2009 fi kk Rikskonsertene 

17,5 mill. kroner i økning over statsbudsjettet bl.a. til dekning 

av bortfall av bevilging til skolekonserter av spilloverskuddet 

fra Norsk Tipping for 2009.

2) I tillegg ble tilskudd husleie Oslofi lharmonien i 2009 

overført fra post 78 til post 70 med 2,5 mill. kroner. 

Beløp inkludert orkesteravtale Bergen Filharmoniske Orkester.

3) I tillegg kommer den delen av driftstilskuddet til Kristian-

sand Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble som til 

2008 ble dekket av Forsvarsdepartementet er fra 2008 videre-

ført av Kultur- og kirkedepartementet med 10 mill. kroner. 

Beløp inkludert orkesteravtale Trondheim Symfoniorkester og 

Stavanger Symfoniorkester.

Økning til musikkfeltet i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Rikskonsertene 1) 13,1 10,1 4,7 17,5 45,4

Nasjonale orkestre 2) 6,0 10,2 13,4 13,2 42,8

Regionale orkestre 3) 7,3 10,2 11,3 21,5 50,3

Knutepunktfestivaler 6,7 3,6 7,0 8,7 26,0

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge 0,3 2,5 2,0 4,8

Folkemusikk og folkedans 2,0 1,9 4,9 8,8

Jazz 5,6 3,0 1,5 10,1

Ordninger under Norsk kulturfond
(tilskuddsordninger til: arrangør, musikere, innkjøp av 
skolekorpsinstrumenter, musikkensembler, musikk-
festivaler, kirkemusikk, innkjøpsordninger for utstyr, 
kompetansesentra for rytmisk musikk og innkjøpsor-
dning for musikk)

17,5 3,5 8,5 21,2 50,7

Diverse andre formål 
(over 50 tiltak, herunder Rockeforbundets forsøksor-
dning med klubbstøtte, turne- og arrangørstøtte for 
rock, fl ere mindre ensembler innen fl ere musikkgenre, 
landsomfattende organisasjoner, musikkverkstedsord-
ningen m.m.)

9,6 20,0 13,8 35,9 79,3

SUM 68,1 63,1 60,6 126,4 318,2

• Budsjettøkning på 

 318 mill. kroner

• Likeverd mellom sjangerne

 - stortingsmelding om 

 rytmisk musikk

• Økt satsing over 

 hele landet

Viktigste tiltak:
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perioden. Samtidig er det innført en forsøks-
ordning for profesjonalisering av kor med 
totalt 4 mill. kroner.

En ordning for kjøp av musikkinstrumenter 
for skolekorps ble etablert i 2006 med 2,5 
mill. kroner. Ordningen er deretter utvidet 
med 2,5 mill. kroner årlig og utgjør i 2009 
hele 10 mill. kroner, helt i tråd med målet i 
Kulturløftet.

Økt satsing og stortingsmelding om 
rytmisk musikk

Likeverd mellom musikksjangrene er 
et svært viktig mål i den rødgrønne re-
gjeringens kulturpolitikk. Det rytmiske 
feltet (jazz, rock og folkemusikk) er samlet
økt med 47,5 mill. kroner i perioden. En 

tilsvarende satsing på disse musikkformene 
har aldri funnet sted. Dette er et stort 
økonomisk løft. Men først og fremst er det 
et statusløft, et signal om at ingen musikk-
former skal sitte ”med lua i handa”. Alle 
musikksjangere skal ha sin likeverdige 
plass i kulturpolitikken.

Derfor la regjeringen fram Stortingsmelding
nr. 21 (2007-2008) – Samspill - Et løft for ryt-

misk musikk, som sannsynligvis er verdens 
første i dokument i sitt slag. Her tar re-
gjeringen til orde for likeverdighet mellom 
ulike musikksjangre, og å endre forskjells-
behandlingen mellom musikksjangrene 
som til tider har kommet til uttrykk i kultur-
politikken.

Kommunenes utgifter til kultur (2005 2008)
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Den kraftige satsingen på norsk musikk 
i denne perioden bidrar til å oppnå målet 
i stortingsmeldingen om at det rytmiske 
feltet skal anerkjennes på linje med andre 
musikkformer.

I tråd med stortingsmeldingen er det fra 2009 
etablert tre sjangeruavhengige ordning-
er for rytmisk musikk: 

  Tilskuddordning for musikere med 
 10 mill. kroner basert på en styrking på 
 2,1 mill. kroner og omdisponering av
 midler som for 2008 ble fordelt under 
 turné- og arrangørstøtte for rock og 
 populærmusikk.

  Tilskuddsordning for arrangører med 
 10 mill. kroner basert på en styrking 
 på 4,7 mill. kroner og omdisponering 
 av tidligere midler til turné- og arran-
 gørstøtte for rock og organisasjonene.

  Tilskuddsordning for utstyr med 36,5 
 mill. kroner basert på tidligere midler 
 til Musikkutstyrsordningen og til 
 NorgesNettet samt en økning på 
 10 mill. kroner.

Nasjonale scener og regionale kom-
petansesentra for rytmisk musikk 

Arbeidet med etablering av nasjonale 
scener for hhv. jazz, folkemusikk, folkedans 
og joik i Oslo ble iverksatt i 2006. Det er i 
perioden lagt inn 11,9 mill. kroner til dette 
formålet fordelt med 7,4 mill. kroner til 
jazzscenen og 4,5 mill. kroner til scenen for 
folkemusikk, joik og folkedans. 

I 2009 er det bevilget 3 millioner kroner til 
etablering av regionale kompetansesentra 
for rytmisk musikk. I tillegg er avsetningen 
til regionale jazzsentra økt . 

Opplevelsessenter for pop 
og rock – Rockheim

Det nasjonale senteret for pop og rock skal 
være i det gamle mellageret på Brattørkaia 
i Trondheim. Senteret skal formidle norsk 
pop- og rockhistorie. Utstillingene baseres 
på interaktivitet og ny formidlingsteknologi. 
Hjemmesiden til senteret består av en vir-
tuell utgave av selve museet og en rockipedia, 
som er en kunnskapsdatabase bestående 

Opplevelsessenteret for pop og rock - Rockheim. Illustrasjon: Pir II Arkitektkontor AS
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av biografi er, videoer, bilder og lignende 
fra norsk pop- og rockhistorie. Til sammen 
er investeringen i utstillinger og innhold på 
90 mill. kroner. I tillegg er bevilgningene til 
utvikling og planlegging av senteret økt med 
22,5 mill. kroner siden 2005. 

Rikskonsertene

Driftsrammen for Rikskonsertene er i perio-
den 2006–2009 økt med 45,4 mill. kroner. 
Dette er inkludert kommunenes egen-
betaling for skolekonserter, og delutfasing 
av bevilging til skolekonserter av spille-
overskuddet fra Norsk Tipping, slik at 
skolekonsertordningen i sin helhet skal 
fi nansieres over statsbudsjettet fra 2010. 
Økningen i 2007–2008 var på tilnærmet 15 
mill. kroner til blant annet styrking av den 
offentlige konsertvirksomheten og til sats-
ingen ”Hele Norge Synger”. Økingen for 
2009 er på 17,5 mill. kroner til utfasing av 
”tippemidler” og som kompensasjon for 
pris- og lønnsstigning.

Orkestrene

Tilskuddet til de syv symfoniorkestrene som
mottar statlig tilskudd fra departementet
er samlet økt med 88,1 mill. kroner i 
perioden 2006–2009.  Aldri før har orkestrene 
fått sine rammer så sterkt forbedret i løpet 
av en stortingsperiode. Økningen fordeler 
seg med 41,1 mill. kroner til de to nasjonale
orkestrene og 47 mill. kroner til de fem 
region-/landsdelsorkestrene. 

Tilskuddet til Oslofi lharmonien er økt med 
21,9 mill. kroner til videreutvikling av orkes-
terets kunstneriske kvalitet og til sikring av 
orkesterets internasjonale posisjon. Bergen 
Filharmoniske Orkester har fått en samlet 
økning på 19,2 mill. kroner. 

Tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester 
er styrket med 12,3 mill. kroner i 2007, 2008 
og 2009. Trondheim Symfoniorkester har 
innledet et samarbeid med TrondheimSolis-
tene for å utvide besetning og produksjon. 
Stavanger Symfoniorkester ble styrket med 
14,8 mill. kroner i samme periode for å reali-
sere kyrkjelydprosjektet.  

Den delen av driftstilskuddet til Kristiansand 
Symfoniorkester og Det Norske Blåseensem-
ble som til og med 2007 ble dekket av Fors-
varsdepartementet, er fra 2008 videreført av 
Kultur- og kirkedepartementet med 10 mill. 
kroner. I tillegg har disse orkestrene fått en 
styrking av rammetilskuddet i perioden. 

Like før sommeren 2009 ble det inngått en 
ny tariffavtale mellom musikerne i Trond-
heim Symfoniorkester, Bergen Filharmon-
iske Orkester og Stavanger Symfoniorkester 

Tromsø Symfoniorkester

Foto: Catharina Roos Syversen og Charles Garden
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og arbeidsgiverforeningen Spekter. De nye 
avtalene gjør arbeidstidsbestemmelsene 
mye mer fl eksible blant annet når det 
gjelder gjennomsnittsberegninger, helge-
arbeid, oppdeling av orkestrene og turnéer.

Samtidig kompenseres alle rettigheter til 
innspilt materiale, slik at rettighetene over-
føres til orkestrene. Som kompensasjon får 
musikerne en lønnsøkning på 33 000 kroner 
hver. Dette er den største omleggingen av 
orkestrenes arbeidsform noen gang, og vil 
utløse svært mye mer av orkestrenes krea-
tive potensiale.

Nordnorsk symfoniorkester

For å få et løft for orkestermusikken i 
regionen er det etablert et nordnorsk 
symfoniorkester basert på de profesjonelle
musikermiljøene i Nord-Norge. I 2008 ble 
det avsatt 1,5 mill. kroner til arbeidet, og i 

2009 bevilget departementet 6,5 mill. kroner. 
Orkesteret spilte sin første konsert 1. august 
i år, under Nordland Musikkfestuke i Bodø.
Norge er det eneste landet i verden som 
starter et nytt symfoniorkester. Andre steder 
står orkestre i fare for nedskjæringer. Denne 
etableringen betyr også at Nord-Norge er 
en likeverdig del av norsk orkestersatsing. 
Orkesteret vil være en unik mulighet til å 
profi lere Nordområdene internasjonalt. 

Bodø Sinfonietta og Tromsø Symfoni-
orkester er gått inn i en felles organisatorisk 
enhet som grunnstamme i det nye orkest-
eret. I tillegg skal orkesteret bygge på For-
svarets Musikkorps Nord-Norge, landsdels-
musikerne i Nord-Norge og andre relevante 
samarbeidspartnere. 

Tilskuddet for 2009 til Tromsø Symfoni-
orkester, Landsdelsmusikerordningen i 

Nye knutepunktinstitusjoner 2005-2009

 • Festspillene i Elverum

 • ULTIMA - Oslo Contemporary 
Music Festival

 • Norsk Litteraturfestival - Sigrid 
Undset-dagene

 • Notodden Blues Festival

 • Øyafestivalen

 • Stiftelsen Horisont/Mela

 • Peer Gynt-stemnet

 • Riddu Riddu
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Nord-Norge og Bodø Sinfonietta er økt med 
hhv. 1,2 og 1,5 mill. kroner som en del av 
styrkingen av orkestermusikken i regionen. 

Ungdomssymfonikerne

Ungdomssymfonikerne fi kk fast plass på 
kulturbudsjettet fra 2008 med en direkte 
støtte på 2 mill. kroner. Ungdomssymfoni-
kerne har tidligere måttet søke Kulturrådet 
om støtte.  Det var første gang på 35 år at de 
har fått fast støtte. Støtten ble økt fra 1,7 mill. 
kroner til 2 mill. kroner i 2008.

Det er i perioden 2006–2009 gitt knutepunkt-
status til seks nye festivaler. Notodden Blues 
Festival ble knutepunkt for blues i 2007. 
Stiftelsen Horisont/Mela ble knutepunkt-
festival for mangfold i 2008, og Øyafesti-
valen ble knutepunktfestival for rock samme 
år. Riddu Riððu Festivála fi kk knutepunkt-
status fra 2009. 

I perioden 2006–2009 er tilskuddet til 
knutepunktinstitusjoner økt med 31,7 
mill. kroner. St. meld. nr. 10 (2007–2008) 
Knutepunkt. Kriterium for knutepunktstatus 

og vurdering av gjennomføring av knutepunkt-

oppdraget ble behandlet av Stortinget våren 
2008. Meldingen omhandler blant annet for-
slag til presisering av knutepunktoppdraget 
og forslag til evaluering av institusjonene. 

Landsdelsmusikerordningen i 
Nord-Norge

Tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen
i Nord-Norge ble økt med 2,5 mill. 
kroner i 2007 til blant annet en styrking
av Festspillene Turné. Fra 2008 ble til-
skuddet til Festspillene Turné, inkludert 
turnémidler til frie grupper, overført fra 
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 
til Festspillene i Nord-Norge for å oppnå 
bedre samordning og ressursutnyttelse. 

Økning til knutepunktinst. i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Festspillene i Bergen 1,20 0,50 2,60 1,50 5,80

Festspillene i Elverum 1,60 0,06 0,07 0,30 2,00

Festspillene i Nord-Norge (FINN) 0,10 0,30 3,50 0,50 4,40

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 0,04 0,60 0,60 0,80 2,00

Molde Internasjonale Jazzfestival 0,08 0,20 0,20 0,50 0,90

Notodden Blues Festival 1,50 0,06 0,50 2,10

Øyafestivalen 1,50 0,06 0,10 1,70

Olavsfestdagene i Trondheim 0,09 0,20 1,20 1,50 3,00

Riddu Riddu 1,50 1,50

Stiftelsen Horisont/Mela 3,00 1,00 4,00

ULTIMA - Oslo Contemporary 3,50 0,10 0,20 0,50 4,30

SUM 6,70 4,90 11,40 8,70 31,70
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For 2009 er tilskuddet til ordningen økt med 
2 mill. kroner.

Omfattende Edvard Grieg-markering

Edvard Grieg-markeringen ble gjennom-
ført i 2007 med et samlet statlig tilskudd på 
6 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner som et 
øremerket tilskudd til Stiftelsen Harmonien.
I tillegg har en rekke enkelttiltak fått økt sin 
støtte. 

Innkjøpsordning, festivaler og 
ensemblestøtte
Innkjøpsordningen for musikk under Kultur-
rådet, tidligere innkjøpsordningen for fono-
gram, er økt med 7 mill. kroner og utvidet 
til å omfatte innkjøp og distribusjon av digi-
talisert musikk. Digitaliseringsmeldingen 
beskriver hvordan denne satsingen kan for-
sterkes og utvides, samtidig som opphavs-
rettighetene ivaretas. Departementet har 
hatt et nært samarbeid med organisasjonene 
på musikkområdet for å ivareta musikere, 
komponister og andre rettighetshaveres 
interesser. 

Tilskuddsordningen for musikkfestivaler er 
styrket med 10 mill. kroner. Samtidig har en 
rekke festivaler fått fast støtte, og er dermed 
tatt ut av ordningen. Det betyr at det i tillegg 
til økningen er frigjort fl ere millioner ekstra. 
Det betyr at mange fl ere festivaler har fått 
støtte, og at mange festivaler har fått økte mi-
dler. Blant festivalene som har fått fast støtte 
er Øyafestivalen, Notodden Blues, Kammer-
musikkfestivalene i Risør, Stavanger, Oslo 
og Trondheim og Melafestivalen. 

Ensemblestøtten er styrket med 9 mill. kro-
ner. Flere ensembler har fått fast årlig støtte.
Dette har frigjort penger slik at nye en-
sembler har fått økt støtte.



Camilla Spidsøe Cohen og Lene Meland i ”Ambra”, Carte Blanche og Iceland Dance Company. Foto: Carina Musk-Andersen 
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Dansen har sitt eget punkt i Kulturløftet. 
Det var et bevisst og viktig valg av de tre 
rødgrønne partiene. Dansen har til tider 
vært en kunstform som ikke har fått den opp-
merksomhet og behandling den fortjener. 
Et viktig mål i Kulturløftet har derfor vært et 
eget løft for dansen, både i økonomiske ram-
mer og i status. Mange i Norge er opptatt 
av dans, både profesjonell dans og dans som 
fritidsaktivitet. De siste årene har vi sett en 
enorm oppblomstring av danseinteressen. 
Kulturløftets satsing har gitt dansen i Norge 
langt bedre rammebetingelser. Dans er også 
et eget tema i St.meld. nr. 32 (2007-2008) 
Bak kulissene, som er omtalt i neste kapittel.

Tilskuddsordning for dans

Under Norsk kulturfond er det fra 2006 etab-
lert en egen tilskuddsordning for dans med 

en bevilgning på 16 mill. kroner, som er økt 
til 20,3 mill. for 2009. Tilskuddsordningen 
har som mål å stimulere og styrke utvikling 
og produksjon av dans. Det skal legges sær-
lig vekt på bredde og mangfold.  Profesjo-
nelle koreografer og dansere, produksjons-
miljøer, produsenter og profesjonelle en-
heter innen dans kan søke. Det gis prosjekt-
tilskudd til enkeltproduksjoner eller fl ere 
produksjoner for en tidsavgrenset periode, 
maksimalt over fi re år. 

Nasjonalballetten

Nasjonalballetten er landets største for-
midler av klassisk ballett, og repertoaret 
deres omfatter også samtidsdans. Publikums-
oppslutningen etter åpningen av Operaen 
viser at Nasjonalballetten når bredt ut med 
oppføringer av høy kunstnerisk kvalitet. 

7. Et løft for dansekunsten

Økning til dansekunst i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Tilskuddsordningen for dans 5,0 0,6 1,7 2,0 9,3

CODA 0,3 0,7 1,0

Dansens Hus 5,5 7,4 9,2 2,0 24,2

PRODA (Gratis Daglig Trening) 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9

Oslo Danse Ensemble (ODE) 0,1 0,1 0,2

Rom for dans 1,5 1,5

Danseinformasjon (Senter for dansekunst) 0,7 0,1 0,1 0,5 1,4

Stellaris Danseteater AS 1,6 0,3 1,1 1,0 3,9

Carte Blanche 1,1 1,4 1,0 1,5 5,0

Nasjonalballetten 1) 9,0 14,0 19,9 16,1 58,9

SUM 23,3 24,0 33,1 25,8 106,3

1) Estimert til 40% av Den Norske Opera og Balletts budsjett.

• 106 millioner 

 mer til dans

• Egen tilskuddsordning 

 for frie dansegrupper

• Dansens Hus er etablert 

Viktigste tiltak:
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Den Norske Opera & Ballett har fått en 
økning på 147 mill. kroner under den 
rødgrønne regjeringen. Om lag 40 pst. av 
Den Norske Opera & Balletts driftsbudsjett
 går til Nasjonalballetten.

Dansens Hus

Frie dansegrupper og dansemiljøet for øvrig 
har i mange år arbeidet for å realisere en 
egen scene for samtidsdans. Det var der-
for en viktig milepæl som ble nådd vinteren 
2008 da Dansens Hus, som siden 2003 har 
vist sine forestillinger på ulike steder i Oslo, 
kunne innvie egne lokaler. Tilskuddet til 
Dansens Hus er økt med 24,1 mill. kroner i 
perioden 2006-2009 og for 2009 er det gitt et 
tilskudd på 30,1 mill. kroner.

Dansens Hus skal gi samtidsdansen et nasjo-
nalt løft og øke interessen gjennom presen-
tasjon av forestillinger på et høyt kunstner-
isk nivå og med stor bredde i sjanger og 
repertoarvalg. Dansens Hus vil bli en viktig 
gjestespillscene for frie grupper innen dans.

Tilskuddet til CODA Oslo International 
Dance Festival er for 2009 økt med 0,7 
mill. kroner. For 2009 er det videre lagt 
inn 1,5 mill. kroner til Rom for dans til bl.a. 
videreføring av utviklingsprosjekter for barn 
og unge under veiledning av profesjonelle 
dansere. 

Tilskuddet til Danseinformasjonen, PRODA 
profesjonell dansetrening, Stellaris Dans-
Teater og Nordnorsk landsdelsscene for 
dans er styrket i perioden. 

Dansekunst + 106,3 mill. kroner
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SirkusSmulene. Foto: Anita Hillestad 
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Scenekunst er et av de store områdene i 
kulturbudsjettet, og har også vært et om-
råde som har fått en kraftig økning under 
den rødgrønne regjeringen. Satsingen på 
scenekunstformål, inkludert opera og dans, 
er i perioden 2006-2009 økt med totalt 430,2 
mill. kroner. For budsjettåret 2009 utgjorde 
den samlede økningen til scenekunstformål 
alene 144 mill. kroner, herav 40 mill. kroner 
til Den Norske Opera. Tabellen under viser 
hvordan økningen er fordelt.

Stortingsmelding om scenekunst

I juni 2008 ble St.meld. nr. 32 (2007-2008) 
Bak kulissene lagt fram. Meldingens hoved-
fokus er tilgjengelighet til og fi nansiering 
av scenekunsten (teater, dans og opera)
i Norge der målet er et profesjonelt 
scenekunsttilbud i alle fylker. I meldingen 
presenteres et bredt spekter av tiltak med 
sikte på å øke kvaliteten på hele scenekunst-
feltet landet rundt og gi et bedre tilbud til 
publikum.

8. Økt satsing på scenekunst og faste grupper

Økning til scenekunst i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Riksteateret 3,1 4,8 2,6 11,3 21,8

De nasjonale teatrene 6,0 11,8 20,8 20,1 58,7

De regionale teatrene 17,4 17,5 17,6 23,0 75,5

Knutepunktinstitusjon (Peer Gynt-stemnet) 1,0 0,1 1,1

Dans (utenom Nasjonalballetten) 7,9 8,0 10,5 6,6 33,0

Den Norske Opera og Ballett 22,5 34,9 49,7 40,2 147,3

Region- og distriksopera 4,4 3,4 6,0 11,0 24,8

Ordninger under Norsk kulturfond
(basisfi nansiering av fri scenekunst, tilskuddsordnin-
ger for fri scenekunst, dans, koreografi , scenetekst, 
andre tiltak scenekunst, gjestespill, scenekunst og 
ny teknologi og tilskuddsordningen for nynorsk og 
samisk dramatikk)

5,0 7,0 4,3 12,0 28,3

Diverse scenekunstformål 
(nærmere 40 tiltak, bl.a. Grenland Friteater, Akershus 
teater, Østfold teater, Brageteatret, Nordic Black Thea-
tre, Den Unge Scenen m.m.)

3,8 8,6 7,7 19,6 39,7

SUM 70,1 96,0 120,2 143,9 430,2

Økning til dans, herunder Nasjonalballetten som er estimert til 40% av Den Norske Opera og Balletts budsjett, 

er også vist i tabell på side 35 under kapittel 7 – Et løft for dansekunsten

• 430 millioner mer 

 til scenekunst

• Full gjennomgang av

  scenekunst i stortings-

 melding 32 (2007-08)

• Ny opera åpnet 

 for hele folket

Viktigste tiltak:
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Tilskuddordninger til scenekunstformål 
under Norsk kulturråd

Avsetningene til scenekunst under Norsk 
kulturråd er styrket betydelig i regjerings-
perioden. Dette gjelder tilskuddsordningen 
for fri scenekunst og tilskuddsordningen 
for dans. Tilskuddsordningen for basis-
fi nansiering av frie scenekunstgrupper 
innen dans og annen scenekunst ble opp-
rettet i 2007 for å gi større grad av økonomisk 
forutsigbarhet. Den ble økt med 5,7 mill. 
kroner i 2009 til i alt 12 mill. kroner. Tilskudds-
ordningen for ny norsk dramatikk og annen 
scenetekst, herunder oppfølgingsstøtte for 
dramatikere i skrivefase og tilskudd til gjeste-
spill, er styrket. For 2009 er det lagt inn 
2 mill. kroner i støtte til etablering av Drama-
tikkens Hus.

Nasjonale teater

Bevilgningene til de nasjonale teaterinstitu-
sjonene er økt med 58,7 mill. kroner i peri-
oden 2006-2009. 

Nationaltheatret, Det Norske Teatret og 
Den Nationale Scene har dokumentert 
ekstraordinære og langsiktige behov for
investering-  og vedlikehold i teaterbygg og 
teknisk utstyr. De tre teatrene fi kk i 2007 et 
samlet ekstraordinært tilskudd til formålet 
på 7 mill. kroner. For 2008 er det lagt inn 
3 mill. kroner til både Nationaltheatret og 
Det Norske Teatret og 1 mill. kroner til Den 
Nationale Scene som en fast del av drift-
srammen. Dette er bidrag til å dekke 
kostnader ved å lånefi nansiere nødvendige
utbedrings- og investeringsbehov. 

Scenekunst + 430 mill. kroner
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Til Nationaltheatret og Det Norske Teatret 
ble det for 2009 lagt inn ytterligere 1 mill. 
kroner til dette formålet. 

Region- og landsdelsteatrene

Bevilgningene til region- og landsdelsinstitu-
sjonene er økt med 75,5 mill. kroner i perioden 
2006-2009. Tilskuddet til disse institusjon-
ene er delt med 70 pst. fra staten og 30 pst. 
fra regionen. Økning i statstilskuddet ut-
løser dermed også økt regionalt tilskudd.

Både Hålogaland Teater og Nordland Teater 
tok i bruk nye teaterhus i 2005. For å dekke 
økte driftsutgifter i nye teaterhus og for å 
styrke den kunstneriske aktiviteten i de nye 
lokalene og på turné, har tilskuddene til de 
to teatrene blitt økt med hhv. 15,4 mill. kro-
ner og 6,4 mill. kroner i perioden 2006-2009.

Nord-Trøndelag Teater fi kk status som 
region-/landsdelsinstitusjon fra 2008. For 
2009  er det lagt inn 1,5 mill. kroner for å 
utvide samarbeid og en klarere ansvars-
fordeling mellom Trøndelag Teater og 
Nord-Trøndelag Teater, herunder å utvikle 
Nord-Trøndelag Teaters turnering til å 
omfatte hele Trøndelag, jf. St.meld. nr. 32 
(2007-2008) Bak kulissene. Det er lagt inn 4 
mill. kroner til Rogaland Teater i 2009, bl.a. 
til oppbygging av kompetansesenter med 
manusbank for barne- og ungdomsteater-
virksomhet. Det ble lagt inn 1 mill. kroner 
i 2008 til initiativet i Hedmark og Oppland 
om å utvikle et felles teater, Teater Innland-
et, som skal gi et likeverdig tilbud i de to 
fylkene. For 2009 er det lagt inn ytterligere 
2 mill. kroner til utvikling av scenekunst i 

Hedmark og Oppland og etableringen 
av Teater Innlandet. I perioden er videre 
tilskuddet til Agder Teater økt for bl.a. å styr-
ke teatrets drift av utescenen i Fjæreheia, 
mens Teater Ibsen har fått økt tilskudd for å 
styrke teatrets aktivitet i Vestfold.

Knutepunktinstitusjoner

Peer Gynt-stemnet fi kk fra 2008 status 
som knutepunktinstitusjon og får i 2009 
et statlig tilskudd på 2,7 mill. kroner. Peer 
Gynt-stemnet er den eneste knutepunkt-
institusjonen på scenekunstfeltet. Til-
skuddet er delt med 60 pst. fra staten og 
40 pst. fra regionen. 

Andre faste tiltak

I regjeringsperioden er det lagt inn en øk-
ning av tilskuddene til de mindre teatrene 
og en rekke andre faste scenekunstformål 
på til sammen 51,7 mill. kroner.

Fra 2008 fi kk Den Unge Scenen hele sitt 
statstilskudd fra KKD på 1,5 mill. kroner, 
mens Norsk Skuespillersenter, som er et 
kompetansesenter og nettverk for frilans- 
skuespillere uten fast arbeidsgiver, fra 2007 
mottok fast tilskudd. Tilskuddet til Norsk 
Skuespillersenter er for 2009 dessuten økt 
med 0,5 mill. kroner for å utrede tiltak for 
arbeidsledige skuespillere og dansere.

For 2009 er det lagt inn 1 mill. kroner hver 
til Akershus Teater, Brageteatret og Østfold 
Teater til utvikling av scenekunst i hhv. Akers-
hus, Buskerud og Østfold, jf. St.meld. nr. 32 
(2007-2008) Bak kulissene. 
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Den Norske Opera & Ballett + 147,3 mill. kroner
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Den Norske Opera & Ballett. Foto: Erik Berg
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Fra 2009 er ansvaret for produksjon og 
formidling av scenekunstproduksjoner for
barn og unge i sin helhet samlet i Norsk 
scenekunstbruk, ved at de arbeids-
oppgavene som før lå til Norsk kulturråd,
vedrørende produksjon også ivaretas av
Norsk scenekunstbruk. Tilskuddet til
Norsk scenekunstbruk er økt med 4,6 mill.
kroner for å styrke formidlingen av fri 
scenekunst, herunder å innlemme Finnmark 
i ordningen. 

Internasjonale Teaterfestivaler

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er 
en del av virksomheten ved Grenland Fri-
teater og har som mål å presentere norsk, 
nordisk og internasjonal kunst og kultur 
med hovedvekt på scenekunst. Statstilskud-
det til teatret og festivalen er for 2009 på 4,5 
mill. kroner, som er en økning siden 2005 på 
1,2 mill. kroner. Det regionale tilskuddet skal 
utgjøre 40 pst. av det offentlige tilskuddet. 

Stamsund Internasjonale Teaterfestival ble 
fra 2007 tildelt fast statstilskudd med 250 
000 kroner, og tilskuddet er økt til 0,5 mill. 
kroner for 2009. Stamsund Internasjonale 
Teaterfestival arbeidet med produksjon og 
internasjonal utveksling av scenekunst og 
har som målsetting å arrangere en årlig 
internasjonal teaterfestival. 

Opera

Totalt økte statlige tilskudd til opera (og ball-
ett) med om lag 172,1 mill. kroner fra 2005 
til 2009. 
 
Den Norske Opera & Ballett i nytt hus

Den Norske Opera & Ballett fl yttet ved 
årsskiftet 2007-2008 inn i nytt operahus i 
Bjørvika, som ble åpnet med stor suksess 
12. april 2008. Operahuset har gjennom 
sin arkitektur og design på kort tid blitt en 
stor turistattraksjon og et sted også byens 

Økning til reg. - og distr. opera i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Den nye Opera inkl. Ad Opera 2,4 1,7 2,7 5,5 12,3

Musikkteatret i Bodø 0,3 0,4 0,5 1,2

Musikkteatret i Trondheim 0,6 0,1 0,4 0,5 1,6

Opera Nord, Tromsø 0,3 0,4 0,5 1,2

Opera Nordfjord 0,5 0,6 0,5 1,6

Opera Sør, Kristiansand 1,0 0,4 0,4 0,5 2,3

Opera Vest, Bergen 1) -1,9 -1,9

Opera Østfold 1,0 1,0

Operaen i Kristiansund 0,6 0,9 1,4 1,0 4,0

Ringsakeroperaen 0,3 0,3 0,4 0,5 1,5

Steinvikholm musikkteater 0,3 0,3 0,4 0,5 1,5

Vest Norges Opera 1) -0,6 -1,0 -1,5

SUM 4,4 3,4 6,0 11,0 24,8

1) Tilskuddet til Opera Vest og Vest Norges Opera er lagt til Den Nye Opera.
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befolkning oppsøker. I åpningsåret har Den 
Norske Opera & Ballett også arrangert en 
rekke vellykkede oppsetninger og konsert-
er. 

For at Den Norske Opera & Ballett skal 
kunne utnytte husets potensial og hevde seg 
som førsteklasses produsent og formidler 
av opera og ballett, er det i perioden 2006-
2009 lagt inn en økning av driftstilskuddet 
på 147,3 mill. kroner, som er en vekst på 61,6 
prosent. Økningen gir rom for økt kunstne-
risk produksjon og ansettelse av personale, 
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold 
av bygningen i henhold til opptrappings-
plan samt engangskostnader i forbindelse 
med nytt hus.
 
Region- og distriktsopera 

Den store satsingen på operaen i Bjørvika 
har etter regjeringens syn krevd en stor 
satsing også på operatilbudet rundt om i lan-
det. Hele Norge skal kunne ta del i opera-
satsingen. Region- og distriktsopera rundt 
om i landet er styrket med 24,8 mill. kroner i 
perioden. Fra 2008 forutsettes at kommuner 
og fylkeskommuner også følger statens 
økning slik at det samlede offentlige drifts-
tilskuddet fordeles mellom de offentlige 
tilskuddspartene med 70 pst. fra staten og 
30 pst. fra regionen.

Fra 2008 ble tilskuddene til operatiltak i Ber-
gen samlet og overført til Stiftelsen Den Nye 
Opera. For 2009 ble tilskuddet til Den Nye 
Opera økt med 5,5 mill kroner, herunder 
innlemming av 2,2 mill. kroner til Ad Opera-
prosjektet, som er et prosjekt med formål 
å øke kompetansen innenfor utvikling og 
kompetanse av operaverk gjennom ulike 
former for samarbeid mellom relevante 
produksjonsmiljøer.

Fra 2009 er Opera Østfold som nytt tiltak gitt 
et tilskudd på 1 mill. kroner. Opera Østfold 
ble opprettet i 2007 av Østfold fylkeskom-
mune og Halden kommune og har som mål 
å fremføre operaoppsetninger på Fredrik-
sten festning og arrangere operafestival 
annethvert år.
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Fra Porgy and Bess ved Den Norske Opera & Ballett. Foto: Jean Paul Raabe



Bøssebærere Katharina Norberg og Mathilde Falch. Foto: Knut Falch, Scanpix
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Økt satsing og bedre arbeidsbetingelser for 
frivilligheten har vært et av den rødgrønne 
regjeringens kjerneprosjekter. Mange 
departementer har gjennomført tiltak som 
bedrer frivillighetens muligheter for å 
arbeide på sine områder, om det er innen-
for redningsarbeid, internasjonal solidaritet, 
miljøarbeid, trossamfunn, idrett eller kultur. 
Frivilligheten spiller en enormt viktig rolle i 
det norske samfunnet, og er grunnleggende 
for å skape trygge og inkluderende felles-
skap der alle i Norge kan delta, utfolde seg 
og føle at det er bruk for dem.

Frivillighetsformål på Kultur- og kirke-
departementets budsjett har økt med 127 
mill. kroner i denne regjeringsperioden. 
Samtidig er det gjennomført mange tiltak 
som reduserer byråkrati, skattebyrde og ad-
ministrative kostnader for frivilligheten. Selv 
om alle departementer på en eller annen 

måte har ansvar for en del av frivilligheten, 
er det Kultur- og kirkedepartementet som 
koordinerer regjeringens frivillighets-
politikk. 

 Nye frivillighetssentraler
I 2009 er det bevilget midler til opprettelse 
av 25 nye frivillighetssentraler. Dermed er 
det opprettet i alt 80 nye sentraler i denne 
regjeringsperioden. Det innebærer opprett-
else av 11 sentraler i 2006, 26 sentraler i 
2007 og 18 sentraler i 2008. Bevilgningene 
har økt med 27,4 mill. kroner i denne regjer-
ingens periode. 

Frivillighetssentralene er lokalt forankrede
møteplasser og samhandlingsarena for fri-
villig virke. Sentralen skal legge vekt på tverr-
faglig samarbeid med frivillige organisasjon-
er, foreninger og det offentlige på lokalt 
plan.

9. Økt satsing på det frivillige arbeidet

(Økning i mill. kroner) 1) 2005-2009

Frivillighetssentraler 27,4

Frifond 43,0

Frivillighet Norge 3,0

Andre tiltak 53,6

SUM 127,0

1) Inkludert økninger på kulturfeltet

• En milliard mer gjennom

   endret tippenøkkel 

• Enighet om 1 milliard 

 i momskompensasjon

• Krafting styrking 

  gjennom Kulturløftet

• Tidenes mest omfattende

 frivillighetsmelding

 framlagt

• Lavere skatter og 

   avgifter for frivilligheten

• Etablering av Grasrot-

 andelen, frivillighets-

 register og Frikanalen

Viktigste tiltak:
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Frifond

Tilskudd til Frifond over statsbudsjettet er 
økt med 43 mill. kroner i denne regjeringens
periode. I Bondevik-regjeringens siste 
budsjettforslag var bevilgningen satt til 
0 kroner. Frifondordningen er en tilskudds-
ordning rettet mot frivilllige organisasjoner 
og privatpersoner, og midlene skal gå til barn 
og unges kulturaktiviteter på lokalt nivå.  
Mid-lene fordeles gjennom de tre paraply-
orgaisasjonene Norsk musikkråd, Norsk
teaterråd og Landsrådet for Norges barne- 
og ungdomsorganisasjoner. I tillegg til 
tilskudd over statsbudsjettet kommer midler 
fra overskuddet til Norsk Tipping AS som 
for hvert av årene 2008 og 2009 utgjorde 125 
mill. kroner. Midlene fordeles til mer enn 100 

organisasjoner med mer enn 10 000 lokallag 
og 400 000 medlemmer. 

Tilskudd til Frivillighet Norge

Frivillige organisasjoners interessepolitiske 
arbeid, nettverksbygging og erfarings-
utveksling er viktige bestanddeler i et 
demokrati. Tilskuddet skal brukes til drift 
av sekretariat, som skal bistå medlems-
organisasjonene med bl.a. myndighetskon-
takt og organisasjonsdrift, og til arbeidet 
for å øke bevisstheten om integrering av 
innvandrere. Tilskuddet innebærer også mid-
ler til utdeling av en årlig frivillighetspris. 
Tilskuddet til Frivillighet Norge har økt 
med 3 mill. kroner i perioden 2006-2009, fra 
1,4 mill. kroner til 4,4 mill. kroner.

Eidskog Frivilligsentral hilser Kong Harald velkommen i mars 2008. Foto: Hans Dyblie
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Lavere skatter og avgifter

Gjennom endringer i skattereglene har en 
rekke lag og organisasjoner fått lavere skat-
ter og avgifter, samtidig som mange spares 
for ekstra regnskap og revisjon i forbindelse 
med arbeidsgiveravgift. 

Grensen for hvor mye en enkeltperson kan 
motta i lønn uten å måtte skatte for det, er 
hevet fra 2000 kroner til 4000 kroner. Det 
gjør det enklere å gi en påskjønnelse til en 
trener, dirigent, styreleder eller andre som 
gjør en jobb innenfor frivilligheten.

Grensen for plikt til å betale arbeidsgiver-
avgift er fra 2008 hevet:

  fra 30 000 kroner til 45 000 kroner for hver 
 arbeidstaker

  fra 300 000 kroner til 450 000 kroner
 pr. organisasjon.

Ny tippenøkkel og 1 milliard mer 
til frivilligheten

Regjeringen har sørget for at Stortingets 
løfter om endringer i tippenøkkelen, 
innføring av nye inntekter for Norsk 
Tipping, og kompensasjon for lag og 
organisasjoner som hadde automatinntek-
ter er holdt. Flere av de avgjørende ved-
takene gikk gjennom kun med de rødgrønne 
partienes stemmer. 

Fra 2009 fordeles spilleoverskuddet fra 
Norsk Tipping etter den nye tippenøkkelen. 
Spilleoverskuddet skal fordeles med 45,5 
pst. til idrettsformål, 36,5 pst. til kulturformål 
og 18 pst. til samfunnsnyttige og humani-
tære organisasjoner som hadde inntekter 
fra gevinstautomater i 2001, utenom idretts-
organisasjoner. Samtlige spillemidler til 
idrettsformål og samfunnsnyttige og humani-
tære organisasjoner skal fordeles av Kon-
gen. Av midlene til kulturformål skal 2/3 

Utbetaling fra Norsk Tipping fordelt til idrett, kultur og

mill. kr

Utbetaling fra Norsk Tipping fordelt til idrett, kultur og
samfunnsnyttige og humanitære (friv.) organisasjoner (2006 2009)
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Fordeling til ulike sektorer i mill. kroner 2009

Idrett 58,8

Kultur og kunst 7,4

Rekreasjon og sosiale foreninger 2,8

Barne- og ungdomsorganisasjoner 2,7

Sosiale tjenester 2,5

Interesseorganisasjoner 2,1

Andre 3,7

SUM 80,0

Fordeling av grasrotandeler per 5. juli 2009 blant ulike kategorier av lokale lag og foreninger i Frivillighetsregisteret

Fordeling av tippeoverskudd i mill. kroner 2009

Idrett 1 558,4

Kultur 1 250,1

Røde Kors 215,2

Redningsselskapet 132,5

Kreftforeningen 69,0

Handikapforbundet 20,3

LHL 11,7

Blindeforbundet 18,5

Flyktningehjelpen 9,9

Redd Barna 11,1

Norsk Folkehjelp 16,0

Nasjonalforeningen for folkehelsen 6,8

Andre organisasjoner (fordeles høsten 2009) 105,2

TOTALT 3 425
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fordeles av Stortinget og 1/3 av Kongen. 
Ved fordelingen av overskuddet for 2008 blir 
det dermed i 2009 fordelt 1,6 mrd. kroner 
til idrettsformål, 1,2 mrd. kroner til kultur-
formål og 0,6 mrd. kroner til samfunns-
nyttige og humanitære organisasjoner.

I løpet av 2008 og 2009 er det utdelt 1,4 
mrd. kroner ekstra fra Norsk Tipping som 
en kompensasjon for bortfallet av automat-
inntekter etter at forbudet mot gevinst-
automater ble innført 1. juli 2007. Fra og 
med 2009 er utbetalingen fra Norsk Tipping 
1 mrd. kroner høyere enn i 2005. 

Grasrotandelen

Norsk Tipping innførte fra 1. mars 2009 
grasrotordningen, hvor alle som deltar i 
selskapets pengespill selv kan bestemme at 
5 pst. av spilleinnsatsen skal fordeles direkte 
til et lokalt lag eller forening som de vil støtte. 
Norsk Tipping antar at 400 000 spillere vil 
slutte seg til ordningen i løpet av 2009 og 
at det i løpet av samme år vil bli overført 
nærmere 200 mill. kroner direkte til lokale lag 
og organisasjoner. Grasrotmidlene kommer 
i tillegg til de midler som fordeles fra Norsk 
Tippings overskudd etter den nye tippe-
nøkkelen.

Enighet om momskompensasjon

Like før sommeren 2009 ble regjeringen
enig med Frivillighet Norge og Norges
Idrettsforbund om at frivilligheten skal
få kompensasjon for momsutgiftene.
Regjeringen vil innen utgangen av Kultur-
løftet satse 1 mrd. kroner på en varig moms-
kompensasjon for frivillig sektor. Det er 

igangsatt et arbeid sammen med frivillig-
heten selv for å klargjøre detaljene i en slik 
ordning.

Denne momskompensasjonen utgjør den 
største satsingen på frivilligheten over stats-
budsjettet noen gang. Når man legger til det 
regjeringen allerede har gjort av endringer i 
tippenøkkelen, over statsbudsjettet og gjenn-
om tiltak for å redusere byråkrati og skatte-
byrde, er konklusjonen at ingen annen 
regjering noen gang har satset så mye på 
det frivillige Norge.

Stortingsmelding om frivillighet

Regjeringen har laget en stortingsmelding 
om frivilligheten, St.meld. nr. 39 (2006-2007) 
Frivillighet for alle. Frivillighetsmeldingen 
følger opp Soria Moria-erklæringens mål om 
en ny og helhetlig frivillighetspolitikk. Fri-
villighetsmeldingen er den mest omfattende 
meldingen om frivillighet som er lagt frem. 
Den understreker frivillighetens store egen-
verdi, samtidig som den synliggjør frivillig 
sektors bidrag til mange andre samfunns-
mål som mangfold, kultur, demokrati, opp-
vekstvilkår, felleskap og livskvalitet.   
 
Det overordnede målet for regjeringens 
frivillighetspolitikk er å støtte aktivt opp 
om utviklingen av et levende sivilsamfunn. 
Regjeringen ser frivillig sektor som en grunn-
pilar i demokratiet og velferdssamfunnet, 
og det er et hovedmål å stimulere til økt del-
takelse og engasjement, særlig fra grupper 
som faller utenfor det frivillige organisasjons-
livet. 
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Frivillighetspolitikken understreker frivillig-
hetens selvstendige og uavhengige stilling, 
og understreker betydningen av at sektoren 
har en betydelig grad av egenfi nansiering. 
Høy grad av egenfi nansiering er en forut-
setning av for at frivilligheten kan utvikle 
seg på egne vilkår, styrt av frivilligheten 
selv. I Norge utgjør organisasjonenes egen-
gene-rerte inntekter 57 %. Dette er inntekter
fra medlemskontingent, salg av varer og 
tjenester, pengespill med mer. 

Med en andel på 58 % av befolkningen som 
svarer at de har utført frivillig innsats siste 
året, ligger Norge på topp i internasjonal
sammenheng. En utfordring er at rekrut-
teringen til frivillig sektor er sosialt sett 
skjevere enn tidligere. Det kan tyde på det 
som tidligere har vært et kjennetegn ved 
organisasjonene, en bred rekruttering, er i 
ferd med å svekkes. Regjeringen har iverk-
satt fl ere tiltak i samarbeid med frivillig-
heten for å sikre bred rekruttering og god 
inkludering i årene framover.

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret ble åpnet for regi-
strering 1. januar 2009. Hensikten med 
Frivilllighetsregisteret er å gi foreninger, 
stiftelser og aksjeselskap som er selv-
stendige rettssubjekter en rett til å regi-
strere seg under forutsetning av at de driver 
frivillig virksomhet og at virksomheten ikke 
er fortjenestebasert. I underkant av 12 000 
foreninger, stiftelser og aksjeselskap er 
allerede registrert i Frivillighetsregisteret.  
For perioden 2007-2009 er det satt av i 
overkant av 7 mill. kroner til etablering av 

registeret. Det er satt i gang et arbeid med 
videreutvikling av registeret.

Forenklingsprosjekt

Det er satt i gang et prosjekt for å foreta en 
systematisk kartlegging av hvilke krav til 
rapportering og informasjon som pålegges 
frivillige organisasjoner, og på denne bak-
grunn komme med forslag til forenklinger. 
Det er nedsatt en referansegruppe med rep-
resentanter for frivillig sektor. 

Frikanalen 

Denne regjeringen har gitt tilskudd på til 
sammen 6,3 mill. kroner til etablering av 
Frikanalen. Frikanen er et ikke-kommersielt 
fjernsynstilbud i det digitale bakkenettet. 
Frivillige organisasjoner får sendetid på 
rimelige vilkår. Det ble inngått en avtale med 
Frikanalen 11. mai 2009, og med forbehold 
om Stortingets samtykke, sikrer avtalen Fri-
kanalen 3,5 mill. kroner for 2010, 2 mill. kro-
ner for 2011 og deretter en årlig driftsstøtte 
på 1 mill. kroner.  

Satellittregnskap

For å få økt kunnskap om frivillig sektors 
samfunnsmessige betydning, har departe-
mentet startet opp et arbeid for å utarbeide
satellittregnskap for frivillig sektor. Et 
satellittregnskap er et tilleggsregnskap 
til det ordinære nasjonalregnskapet med 
formål å belyse den økonomiske betyd-
ningen av en spesifi kk sektor. Det er satt av 
1 mill. kroner til dette arbeidet i 2009. 
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Tilskudd til inkluderings- og 
fattigdomstiltak 

Formålet med bevilgningen er å øke lokal 
kultur- og organisasjonsdeltakelse blant 
underrepresenterte grupper. Det er doku-
mentert til dels store forskjeller i deltakelse 
i befolkningen i kultur- og organisasjonsliv. 
Forskjellene henger sammen med inntekt 
og utdanning. Positiv erfaring med kultur- 
og organisasjonsdeltakelse i oppveksten er 
avgjørende for aktiviteten i voksen alder. 
Derfor er det viktig å rette innsatsen mot 
barn og unge. Det er bevilget 4 mill. kroner 
til dette i 2009. 

Lokale prosjekter
Det er for 2009 satt av 1 mill. kroner til 
lokale pilotprosjekter for å fi nne fram til 
ulike strategier for et mest mulig fruktbart 
samarbeid mellom kommunene og frivillig 
sektor. Disse prosjektene skal synliggjøre 
gode kontaktpunkter mellom frivillig sektor 
og kommunene. I tillegg er det satt av 1 mill. 
kroner for å styrke lokale dialogprosjekter 
mellom ulike frivillige organisasjoner på 
tros- og livssynsområdet.

Innsamlingsregister

Et eget innsamlingsregister ble åpnet for 
registrering 1. juli 2009. Formålet med et 
slikt register er å medvirke til at midler som 
gis til innsamlinger i størst mulig grad gir et 
overskudd til beste for det oppgitte formålet 
med innsamlingen. Det er gitt et tilskudd på 
1,5 mill. kroner til etablering av dette regis-
teret. 

Senter for forskning på sivilsamfunn og 
frivillig sektor

Forskningsprogrammet skal utvikle kunn-
skapen om sivilsamfunn og frivillig sektors
betydning og rolle i samfunnet, bidra til 
å videreutvikle en helhetlig frivillighets-
politikk og styrke frivillig sektor gjennom 
økt forskningsbasert kunnskap. Program-
met ble startet i 2008, og senteret igang-
setter 12 forskningsprosjekter i 2009. Pro-
grammet skal gå over 3-5 år. De samlede 
økonomiske rammene er 6,2 mill. kroner i 
2008 og 6,6 mill. kroner i 2009. KKD bevilget 
3,5 mill. kroner i 2008 og 4,6 mill. kroner i 
2009. Programmet har støtte fra Barne- og 
likestillingsdepartementet, Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, Kunnskaps-
departementet og KKD.



Foto: Chuck Savage. Corbis (RM)
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Den kulturelle skolesekken ble første 
gang løftet opp på et nasjonalt plan under 
Stoltenbergs første regjering i 2000-2001. 
Daværende kulturminister Ellen Horn og 
utdanningsminister Trond Giske ønsket å 
spre den vellykkede modellen til hele landet 
og bevilget de første statlige midlene til ord-
ningen. Bondevik-regjeringen fjernet disse 
midlene, men takket være at opposisjonen i 
forrige periode mot Bondevik-regjeringenes 
stemmer endret tippenøkkelen, har Den kul-
turelle skolesekken blitt tilført store midler.

Den kulturelle skolesekken formidler profe-
sjonelle kunst- og kulturtilbud til elever i 
skolen. Siden opprettelsen av DKS i 2001 har 
ordningen vært rettet mot elever i grunnsko-
len, men i skoleåret 2007-2008 startet arbeid-
et med å utvide ordningen til også å gjelde 
elever i videregående skole. Med utvidelsen 
av DKS til videregående skole vil til sam-
men ca. 800 000 elever i aldersgruppen 
6-19 år få tilbud innen uttrykkene musikk, 
scenekunst, visuell kunst, fi lm, litteratur og 
kulturarv eller kombinasjoner av disse. 

Bondevikregjeringen brukte en del av 
skolesekkmidlene til å fi nansiere statlige 
kulturoppgaver. Disse vil nå i sin helhet bli 
fi nansiert direkte over statsbudsjettet, slik 
at alle skolesekkpengene går til tilbud til 
elevene. Dermed er det mulig å gi et tilbud 
til videregående, samtidig som grunnskole-
elevene får opprettholdt sitt tilbud.

Stortingsmelding om skolesekken

Målsetningene og prinsippene for satsingen
er nedfelt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kul-

turell skulesekk for framtida og den til-
hørende Innst. S. nr. 200 (2007-2008). 
Ordningen fi nansieres av overskuddet fra 
Norsk Tipping som fordeles hver vår ved 
kongelig resolusjon.

Spillemidlene til Den kulturelle skolesekken 
utgjør i 2009 i alt 167 mill. kroner, hvorav 122 
mill. kroner går til DKS i grunnskolen, 25,5 
mill. kroner til videregående skole, og 19,5 
mill. kroner til sentrale tiltak. Fra og med 
2010 vil spillemidlene til DKS i sin helhet gå 
til fylkeskommunene og DKS i grunnskole 
og videregående skole. 

Den kulturelle skolesekken vurderes som 
et svært vellykket prosjekt som sikrer alle 
barn og unge et bredt tilbud av kultur-
opplevelser. Det gir barn og unge en 
rikere hverdag, stimulerer kulturinteresse, 
kreativitet og læring, og det legger 
grunnlaget for at fl ere får vekket en kultur-
forståelse og en glede over ulike kultur-
tilbud de tar med seg resten av livet.

Meldingen tar for seg hvordan mer av de 
gode erfaringene med skolesekken kan 
spres til alle aktørene. Samtidig er det ut-
pekt sentralt ansvarlige for kvalitetsutvikling 
av innholdet i tilbudet på de ulike kunst-
områdene. 

10. Utvidet kulturell skolesekk – 

kulturkort for ungdom

• Kulturelle skolesekken 

 utvidet til videre-

 gående skole
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I 2007 ble Den kulturelle skolesekkens pris 
Gullsekken delt ut for første gang. Prisen er 
på 100 000 kroner og tildeles beste skole og 
beste produksjon. Med produksjon menes 
alle de måter elever møter profesjonell 
kunst og/eller kultur i skoletiden. Uttrykket 
kan være scenekunst, visuell kunst, musikk, 
fi lm, litteratur og kulturarv, eller en blanding
av disse. Gullsekken til beste produksjon 
skal investeres i videreutvikling av kultur-
uttrykket.

Kulturkort for ungdom

Kulturløftet inneholdt også et mål om å inn-
føre kulturkort for ungdom. Dette er nå på 
plass i ti fylker. Formålet med kulturkort for 
ungdom er å få ungdom til å benytte seg of-
tere av kulturtilbudene og å rekruttere nye 
publikummere. Kulturkortet skal gi ung-
dom billigere billetter til et bredt spekter av 
kulturarrangementer.

I 2006 ble det for første gang avsatt 1,2 mill. 
kroner til en prøveordning med kulturkort 
for ungdom. Fylkeskommunene i Rogaland, 
Østfold og Nord-Trøndelag fi kk tilsagn om 
midler til å delta i. Ordningen ble styrket
med 2 mill. kroner for 2007, og fylkes-
kommunene i Buskerud, Aust- og Vest-
Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nordland ble innlemmet. 
Det ble ikke innlemmet nye fylkes-
kommuner i 2008, men bevilgningen ble 
styrket med ytterligere 0,7 mill. kroner. 
Bevilgningen på 3,9 mill. kroner til de ti 
fylkeskommunene er videreført for 2009. 

Fylkeskommunene har selv ansvaret for 
administrasjon, utforming og gjennomføring 
av kulturkort for ungdom og har følgelig 
valgt ulike løsninger.  Ordningen evalueres 
i 2009.
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Fra utdelingen av Gullsekken 2009. 
Fra venstre: Torgeir Reiten og Bente Dyrseth fra Trøndelag Teater, 

direktør i Norsk Tipping Torbjørn Almlid, Stephanie Owusu-Boakye (Gosen skole i Stavanger),
 statssekretær i KKD Halvard Ingebrigtsen, Åsmund Berge Jenssen (Gosen Skole) og 

Hilde Wøhni Joakimsen fra Norsk Tipping. Foto: Sverre Houmb/ Norsk Tipping.



Den første Ibsenprisvinneren, Peter Brook, 2008. Foto: Dag Jenssen
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Det norske språk er den viktigste kultur-
bæreren i det norske samfunnet. Satsingen 
på å bevare, styrke og forvalte det norske 
språket har derfor hatt en sentral plass i 
Kulturløftet. Stortingsmeldingen om språk 
er sannsynligvis den viktigste meldingen på 
kulturfeltet denne stortingsperioden. Bud-
sjettet på språk-, litteratur- og bibliotekfeltet 
er økt med totalt 164,5 mill. kroner siden 
2005.

 

Stortingsmelding om språk

Gjennom St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål 

og meining har regjeringen lagt grunnlaget 
for en ny og mer offensiv språkpolitikk. 
Hovedutfordringen er å motvirke domene-
tap for norsk språk og å sikre at norsk kan 
bestå som et komplett og samfunnsbærende 
språk også i fremtiden. Det innebærer at 
språkpolitikken på en helt annen måte enn 
tidligere må beskjeftige seg med det norske 
språkets status og bruk innenfor alle sam-
funnssektorer.

11. Styrking av det norske språk – 

økt satsing på norsk litteratur

Økning i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

Nasjonalbiblioteket 1) 7,6 6,9 11,7 25,0 51,2

Wergeland-Hamsun-jubileene 6,1 0,9 7,0

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 0,7 1,4 0,9 4,5 7,5

Språkrådet – språkkonsulenttjenesten –
språkmeldingen – språkbank

3,2 1,6 0,5 10,8 16,1

Norsk ordbok 2014 m.m. 1,1 1,4 1,5 2,2 6,2

Ibsenprisen m.m. 3,0 1,7 4,7

Bibliotektjenester i fengsel 3,0 2,5 4,2 2,9 12,6

Litteratur under Norsk kulturfond 2) 10,0 3,0 5,0 14,0 32,0

Ymse formål 7,4 9,3 3,2 7,3 27,2

SUM 33,0 29,1 33,1 69,3 164,5

1) I tillegg overføres Filmarkivet i Filminstituttet med 11,8 mill. kroner i 2008 og 2,3 mill. kroner i 2009
2) I tillegg overføres 15,2 mill. kroner fra 08.30 Medieformål i 2008

• Styrke innkjøpsord-

 ningene til bibliotekene 

• Stortingsmelding for

 styrking av det 
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• Stortingsmelding om

 bibliotek og digi-

 talisering
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Regjeringen har derfor lagt til rette for en 
systematisk styrking av norsk språk, både 
bokmål og nynorsk. Politikken vil også om-
fatte et tydeligere språkpolitisk ansvar for 
samisk språk, de nasjonale minoriteters 
språk og norsk tegnspråk. Den nye språk-
politikken skal også ta vare på verdien i det 
nye fl erspråklige mangfoldet i landet vårt. 
Å styrke det nordiske språkfellesskapet og 
bedre den fremmedspråklige kompetansen 
er også viktige elementer i språkpolitikken.

Med basis i prinsippene og tiltakene i språk-
meldingen er språkpolitikk nå etablert som 
et sektorovergripende politikkområde med 
kulturpolitisk forankring. Det betyr at Kultur-
og kirkedepartementet skal ha et over-
ordnet språkpolitisk fagansvar, men også 
at de andre departementene må ta språk-
politiske hensyn når de utformer og gjennom-
fører sin egen sektorpolitikk. Det vil for 
dette formål bli etablert et system for språk-
politisk oppfølging over tid, bl.a. en årlig 
språkpolitisk tilstandsrapport og lovfesting 
av en samlet språkpolitisk melding til Stor-
tinget hvert fjerde år. 

Språkrådet skal styrkes som faglig-
administrativt samordningsorgan for språk 
og språkbruk i alle deler av samfunnet. 
Rådet vil også få et ansvar for andre språk enn 
norsk, bl.a. gjennom et fagråd for minoritets-
språk, fremmedspråk og språkopplæring. 
Språkrådet får også nasjonalt samordnings-
ansvar for utvikling og tilgjengeliggjøring 
av norsk fagterminologi. Virksomheten i 
Språkrådet vil bli forankret i lov, og det vil 
også bli utarbeidet en allmenn språklov, som 
skal slå fast det norske språkets offi sielle 

status som hovedspråk og nasjonalspråk 
i Norge. Loven skal også gi en overordnet 
legal ramme for andre språk enn norsk. Gjenn-
om språkmeldingen er nå norsk tegnspråk 
anerkjent som et fullverdig språk. Det over-
ordnede offentlige ansvaret for tegnspråk vil 
bli forankret i språkloven. 

Det største enkelttiltaket som skal realiseres 
i årene fremover, er oppbygging av en norsk 
språkbank. Dette er et viktig nasjonalt infra-
strukturtiltak som skal sikre norskspråklige 
teknologiske løsninger over et bredt felt. Alt 
i alt inneholder språkmeldingen mer enn 
100 prioriterte tiltakspunkter, som departe-
mentet nå for alvor går i gang med å følge 
opp. 

Litteraturfeltet

Regjeringen er opptatt av situasjonen for 
norsk litteratur etter at forrige regjering
endret rammebetingelsene for bok-
bransjen. Arbeidet med evaluering av den 
nye Bokavtalen er fullført, og rapporten 
forelå 15. mai 2009.

Økt innkjøp av litteratur til bibliotekene

Regjeringen har styrket fl ere av støtte-
ordningene for litteratur under Norsk kultur-
råd. Dette bidrar til å sikre at det blir utgitt 
norsk litteratur, og at litteraturen blir vi-
dereformidlet til bibliotekene. Innkjøps-
ordningene for litteratur er økt med til sam-
men 27,5 mill. kroner, hvorav 11,5 mill. kroner 
i 2009. Dette omfatter en økning til innkjøps-
ordningene for ny norsk skjønnlitteratur på 
til sammen 7 mill. kroner, oversatt skjønn-
litteratur på 5 mill. kroner, ny norsk sakp-
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rosa på 13,5 mill. kroner og ny norsk faglit-
teratur for barn på 2 mill. kroner. I tillegg er 
støtten til tidsskrift og ymse publikasjoner 
økt med 3,5 mill. kroner. Produksjonsstøtten
til nynorsk litteratur og tegneserier er økt 
med hhv. 1 mill. kroner  og 300 000 kroner.
Innkjøpsordningen for ny norsk sak-
prosa ble opprettet i 2006 og etter en treårig 
prøveperiode ble den gjort permanent i 
2009. Støtten til denne ordningen er i 2009 
i underkant av 14 mill. kroner, og i overkant 
av 60 titler blir innkjøpt.

I perioden 2006–2009 har en rekke litteratur-
tiltak, blant annet Bokbyene Tvedestrand og 
Fjærland, Norsk Forfattersentrum, NORLA 
og Foreningen !les, blitt styrket med til sam-
men 12,65 mill. kroner. 

Stor Ibsen-markering og Ibsenpris

Ibsen-året AS hadde i 2006 ansvaret
for å gjennomføre hundreårsmarkeringen
av Henrik Ibsens død. Over Kultur- og 
kirkedepartementets budsjett ble det i peri-
oden 1998-2006 bevilget i alt vel 42 mill. 
kroner, hvorav 20,5 i 2006. Kultur- og kirke-
departementet la også inn en bevilgning til 
etterarbeid på 1,5 mill. kroner i 2007. 

Den internasjonale Ibsen-prisen ble etablert 
ved Stortingets behandling av statsbud-
sjettet for 2007. Prisen er på 2,5 mill. kroner 
og utdeles årlig for å honorere en enkelt-
person eller virksomhet som har gjort en 
særlig innsats i Ibsens ånd. Prisen ble delt ut 
for første gang i 2008 i tilknytning til Ibsen-
festivalen ved Nationaltheatret, og gikk til 

Norsk litteratur + 164,5 mill. kroner
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den britiske regissøren og forfatteren Peter 
Brook. I 2009 går prisen til Ariane Mnouch-
kine, fransk fi lm- og teaterinstruktør og 
grunnlegger av Théâtre du Soleil. Komiteen 
for tildeling av prisen ledes av Liv Ullmann. 

I tillegg deles det ut stipendier på til sam-
men 1 mill. kroner til ulike Ibsen-prosjekter 
verden over. I 2008 ble det utdelt stipender 
til prosjekter i USA, Bangladesh, India, 
Afghanistan og Norge. Stipendene ble delt 
ut i tilknytning til Skien internasjonale 
Ibsen-konferanse.

Bibliotekmelding

Departementet la frem St.meld. nr. 23 (2008-
2009) Bibliotek 17. april 2009. Formålet med 
meldingen er å utforme en nasjonal bibliotek-
politikk for å utvikle robuste og omstillings-
dyktige bibliotek, som kan tilby brukerne 
bedre bibliotektjenester. 

I meldingen foreslås det en satsing på biblio-
tekene i perioden 2010-2014. Utfordringene 
viser at det er behov for en overordnet poli-
tikk som kan medvirke til at bibliotekene tar 
i bruk løsninger og bygger strukturer som 
er robuste nok til å møte utfordringer i frem-
tiden. Det er viktig at bibliotekene i størst 
mulig grad arbeider i samme retning og tar 
i bruk løsninger som gir brukerne bibliotek-
tjenester med høy kvalitet. Det er behov for 
klarere mål og krav, bedre ansvarsfordeling 
og statlige satsingsprogram for å oppnå en 
slik utvikling. Satsingen vil være avhengig 
av at man også på fylkeskommunalt og kom-
munalt nivå medvirker til å utvikle bibliotek-
tjenestene.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har en viktig rolle når 
det gjelder litteratur og bibliotek. Nasjonal-
bibliotekets driftsbudsjett har blitt vesentlig 
styrket i perioden 2006-2009. Bare for 2009 
ble bevilgningen økt med 25 mill. kroner, 
der blant annet 10 mill. kroner er satt av til 
digitaliseringsformål, med 3 mill. kroner til 
oppbygging av et pop- og rockarkiv. 

Forvaltningen av den norske fi lmarven har 
tidligere vært delt mellom Norsk fi lminsti-
tutt og Nasjonalbiblioteket. Arbeidet med 
innsamling og bevaring av fi lm står nå foran 
store utfordringer og muligheter på grunn 
av digitaliseringen. Fra 1. januar 2008 ble 
ansvaret for innsamling og bevaring av fi lm 
fl yttet fra Norsk fi lminstitutt til Nasjonal-
biblioteket. Dermed vil hele den nasjonale 
fi lmarven samles i et felles multimedialt 
arkiv. Regjeringen har styrket dette arbeidet
ytterligere ved å bevilge 1 mill. kroner 
ekstra til restaurering av fi lm.

Nasjonalbiblioteket har også fått ansvaret 
for gjennomføringen av den nasjonale fei-
ringen av 150-årsjubileet for Knut Hamsuns 
fødsel i 2009 og forberedelse av Bjørnson-
markering i 2010. For budsjettåret 2009 fi kk 
Nasjonalbiblioteket en økning på 1 mill. kro-
ner til disse formålene. Nasjonalbibliotekets 
budsjett har blitt styrket med til sammen 
7 mill. kroner i 2008 og 2009 til arbeid med 
markeringer og jubileer.
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Fengselsbibliotek og fl erspråklig 
bibliotek

Bibliotektjeneste i fengsler inngår i arbeidet
med rehabiliteringen av domfelte, og 
soningsfanger låner i gjennomsnitt langt 
fl ere bøker enn befolkningen for øvrig. 
Gjennom fengslene holder Justisdeparte-
mentet lokaler og inventar, mens Kultur- og 
kirkedepartementet dekker utgifter til lønn 
og utlånsmedier. Siden 2005 er tilskuddet til 
fengselsbibliotekene økt med om lag 12,6 
mill. kroner. Tilskuddet over statsbudsjettet 
er i 2009 på vel 17 mill. kroner. Fra 2008 er 
det tilbud om bibliotektjenester ved om lag 
85 pst. av soningsplassene.

Det fl erspråklige bibliotek er et nasjonalt 
kompetanse- og veiledningssenter for biblio-
tektilbud for innvandrere og fl yktninger 
gjennom folke- og fylkesbibliotekene. 
Tiltaket skal være med på å sette biblio-
tekene bedre i stand til å utvikle Norge til et 
positivt og inkluderende fl erkulturelt sam-
funn. Behovet for et slikt tilbud er økende i 
et stadig mer internasjonalt og fl erkulturelt 
samfunn. I 2008 ble tilskuddet økt med 1,2 
mill. kroner til fl erspråklige bibliotek, og er i 
2009 på nær 8,4 mill. kroner.

Digitaliseringsmelding

St.meld. nr. 24 (2008-2009), Nasjonal strategi 

for digital bevaring og formidling av kulturarv 

Scanning av bøker. Foto: Nasjonalbiblioteket
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ble lagt frem for Stortinget i april 2009. Digi-
taliserinsmeldingen har som visjon å gjøre 
mest mulig av samlingene i arkiv, biblio-
tek og museer digitalt tilgjengelig for fl est 
mulig. Hovedmålene er å ta vare på kultur-
arven for kommende generasjoner, å fremme
demokrati og identitet og å fremme opp-
levelse, læring og kunnskap ved å legge til 
rette for aktiv formidling av informasjon 
tilpasset ulike brukergrupper. I meldingen 
legges det opp til entydig operativt sektor-
ansvar, slik at Nasjonalbiblioteket får 
ansvar for digitaliseringsarbeidet i bibliotek-
sektoren, Arkivverket for arkivsektoren 
og ABM-utvikling for museumssektoren. 
Nasjonalbiblioteket og Arkivverket skal 
samarbeide om langtidslagring av digitale 
data. Det skal også utvikles en felles 
søketjeneste for arkiv, bibliotek og museer 
slik at brukerne kan søke etter og i størst 
mulig grad få tilgang til digitale dokumenter 
fra ett sted. Departementet går også inn for 
etablering av et digitaliseringsråd bestående 
av sentrale aktører på ABM-feltet. Rådets 
oppgave blir å koordinere digitaliserings-
satsningen og fremme forslag som bidrar til 
en helhetlig digital samlingsforvaltning.

I mai 2009 ble Bokhylla.no lansert. Bokhylla 
er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal-
biblioteket og Kopinor om nettilgang til 
norsk litteratur. I overkant av 10 000 rettig-
hetsbelagte bøker er nå tilgjengelige for 
publikum på nett.

Støtte til ordbokprosjekter

Gjennomføringen av det store ordbok-
prosjektet Norsk Ordbok 2014 er et språk-

politisk nøkkeltiltak for å sikre og styrke
norsk i det globale språkmangfoldet. 
Opptrappingen tok til i 2002 og prosjektet 
har bred politisk støtte. Verket i tolv bind 
skal foreligge til Grunnlovsjubileet i 2014. 
I perioden 2006-2009 er tilskuddet økt med 
til sammen 4,6 mill. kroner og er i 2009 på 
14,2 mill. kroner.

I samme periode har tilskuddet til Det Nor-
ske Akademis store ordbok økt med over 
1,6 mill. kroner og er i 2009 på nær 2,8 mill. 
kroner.

Styrking av nynorsk

Ett av målene som skisseres i språkmelding-
en, St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og mein-

ing, er at det skal legges til rette for like-
stilling mellom bokmål og nynorsk. I off-
entlig politikk bør det være et prinsipp om 
at nynorsk i utgangspunktet hører med der 
norsk språk blir tematisert eller brukt. Det 
betyr at det for alle offentlige tiltak og all 
politikkutforming med et språklig aspekt
skal vurderes eksplisitt hvordan dette kan 
utformes slik at man ivaretar nynorsk-
brukeres behov. 

Det skal skapes et mer positivt omdømme 
for nynorsk språk og kultur, og det må legges 
til rette for mer nynorsk i kultur- og medie-
verdenen generelt og på internett spesielt. 
Nynorskinstitusjoner skal gis gode ramme-
vilkår. 

Tilskuddet til Det Norske Samlaget er i 
2009 på nær 13,1 mill. kroner. Tilskuddet 
har siden 2005 økt med vel 4,5 mill. kroner. 
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F.o.m. 2006 har Samlaget fått 1,5 mill. kro-
ner øremerket til produksjon av artikler om 
nynorsk kulturhistorie på internet. 

Noregs Mållag har fått økt tilskuddet i peri-
oden 2006-2009 med nær 1,5 mill. kroner. 
Tilskuddet til Noregs Mållag går til å styrke 
norsk skriftkultur på alle samfunnsfelt. 

Landssamanslutninga for nynorskkommunar 
(LNK) arbeider for å fremme nynorsk språk 
og kultur i offentlig virksomhet. I perioden 
2006-2009 har tilskuddet til LNK økt med 
over 0,5 mill. kroner og er i 2009 på 0,9 mill. 
kroner. 

Nynorsk Pressekontor leverer nyheter på 
nynorsk til aviser og kringkasting og mottar 
i 2009 et tilskudd på vel 4 mill. kroner.

Tilrettelagt litteratur

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek spiller en 
viktig rolle i å sikre blinde, svaksynte og andre
lesehemmede en god tilgang til litteratur- 
og informasjonstjenester. Bevilgningen 
til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er 
styrket med 7,5 mill. kroner i perioden 2006-
2009 og er i 2009 på 44,5 mill. kroner. 

I samme periode er tilskuddet til Leser søker 

bok økt med nær 1,7 mill. kroner, og er i 2009 
på 5 mill. kroner. Leser søker bok arbeider for 
å øke produksjon av tilrettelagt litteratur, og 
for at denne typen litteratur skal være lett 
tilgjengelig i handelen og bibliotekene.  

Endringer i regelverket om 
skrivemåten av stedsnavn

På bakgrunn av Stortingets behandling 
av representantforslag nr. 58 (2007-2008) 
vedrørende endring av bruksnavn uten 
grunneiers samtykke, har departementet 
igangsatt arbeidet med å endre forskrift om 
skrivemåten av stedsnavn på en måte som 
vil sikre en bredere sammensetting av klage-
nemnda for stedsnavnssaker. Endrings-
forslaget er nå ute på høring. Departementet 
arbeider også med å utrede et lovendrings-
forslag slik at kravet om at stedsnavn skal 
følge gjeldende rettskrivingsprinsipper, ikke 
skal gjelde gårds-/bruksnavnet og at kravet 
om ensartet skrivemåte i ulike funksjoner 
oppheves.

Foto: Nasjonalbiblioteket



Petter Dass-museet , Snøhetta. Foto: Lindman Photography
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Kunst i offentlige rom

Regjeringen har styrket arbeidet med kunst i 
offentlige rom. Bevilgningen til utsmykkings-
ordningene under KORO – Kunst i offent-
lige rom (tidligere Utsmykkingsfondet for 
offentlige bygg) er økt med til sammen 
12,4 mill. kroner i perioden 2005 til 2009. 
I budsjettet for inneværende år fi kk KORO 
en økning på 3 mill. kroner.

Norsk arkitektur og design  

Regjeringen har styrket tilskuddet til Norsk 
Form med 2 mill. kroner i perioden, bl.a. som 
ledd i en strategi for bedre synliggjøring og 
styrking av norsk design i offentlig sektor. 
Sammen med styrkingen av Norsk Form 
inngår tiltaket i regjeringens handlings-
plan for kultur og næring som ble lansert i 
2007. Det ble i tillegg avsatt 0,5 mill. kroner 
i 2009 til styrking av aktiviteten til stiftelsen 
ROM for kunst og arkitektur som arbeider 
med prosjekter i skjæringspunktet mellom 
arkitektur og kunst.

Regjeringen vil også styrke norsk arkitek-
tur. Det er i 2009 lagt inn en økning på 2 mill.  
kroner til styrking av tiltak innenfor arkitek-
turfeltet. Videre omdisponeres 2 mill. kro-
ner fra tidligere avsetning til regionale 
designtiltak til arkitekturfeltet. Til sammen 
4 mill. kroner settes dermed av til arkitek-
turformål i 2009.

Det arbeides med en handlingsplan for 
arkitekturpolitikken som er et samarbeids-
prosjekt mellom 13 departementer. Kultur- 
og kirkedepartementet leder og koordi-
nerer arbeidet. Sentrale underliggende 
institusjoner og etater, fagmiljøer og ressurs-
personer er involvert. Handlings-
planen skal angi hovedutfordringer på 
arkitekturfeltet, skissere visjoner og mål-
setninger med arkitekturpolitikken og 
formulere tiltak som skal være med på å 
styrke feltet. Det er også et siktemål å bedre 
koordinere arbeidet som utføres i ulike 
departementer og underliggende etater 
knyttet til arkitektur.  Handlingsplanen skal 
ferdigstilles sommeren 2009.

12. Økt utsmykking av offentlige rom

Økning i mill. kroner 2006 2007 2008 2009 SUM

KORO og Nordnorsk Kunstnersenter 7,0 -1,2 3,1 6,0 14,9

Norsk kulturfond 1,8 -1,9 1,6 3,8 5,3

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 14,5 15,0 23,6 11,2 64,3

Offentlig rom, arkitektur og design 1,4 4,3 0,1 3,6 9,4

Diverse institusjoner og ymse faste tiltak 2,0 6,3 3,4 12,6 24,3

SUM 26,7 22,5 31,8 37,1 118,2

• Styrket formidling

 av kunst

• Nytt nasjonalmuseum 

 på Vestbanen

• Nasjonal strategi for 

 arkitekturpolitikk

Viktigste tiltak:
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Billedkunst, kunsthåndverk 
og offentlig rom

I løpet av regjeringsperioden er billedkunst, 
kunsthåndverk og offentlig rom styrket med 
118,2 mill. kroner.  Billedkunstfeltet fi kk i 
2009 en økning på nær 10 mill. kroner. Institu-
sjoner og organisasjoner som bl.a. Offi ce 
for Contemporary Art Norway, Bomulds-
fabrikken Kunsthall, Bergen Kunsthall, 
Vestfossen Kunstlaboratorium, Norske 
Billedkunstnere, Norske kunstforeninger, 
Norske Kunsthåndverkere, Landsforeningen 
Norske malere, Nettsted for unge kunst-
nere Trafo.no, kunstkritikk.no, Nordnorsk 
kunstnersenter med fl ere, er styrket.
 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design - nybygg

Planleggingen av utbyggingsprosjektet for 
Nasjonalmuseet har de siste årene vært en 
sentral oppgave for departmentet. Fram til 

våren 2008 ble det gjennomført nødvendig 
utredningsarbeid av en løsning som var 
basert på et nybygg i Tullinløkka-området 
og oppgradering av Nasjonalgalleriet og 
Historisk museum. Etter hvert som man 
kom videre i utredningsarbeidet, ble det 
avdekket store tekniske og økonomiske 
utfordringer. Dette gjorde at prosjektet mer 
og mer fi kk en profi l preget av begrensinger 
og halvgode løsninger. 

Våren 2008 ble det klart at Oslo kommune 
ikke kom til å realisere nytt Munchmuseum 
og hovedbibliotek på Vestbanen. Samtidig 
var det klart at det var svært vanskelig å inn-
passe et nytt Nasjonalmuseum på Tullin-
løkka. På den bakgrunn ble det inngått en 
avtale mellom kommunen og staten om 
at staten skal kjøpe tilbake kommunes del 
av Vestbanetomta med den hensikt å reise 
et nybygg som skal romme hele Nasjonal-

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom + 118,2 mill. kroner
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museets virksomhet, dvs. Samtidskunst-
museet, Nasjonalgalleriet og Kunst-
industrimuseet. Staten orienterte Stortinget 
om dette i budsjettproposisjonen høsten 
2008, med forbehold om at kvalitetssikringen
støttet et slikt alternativ.

I februar 2009 var ekstern kvalitetssikring 
av en tilleggsutredning om Vestbanealterna-
tivet ferdig. Både tilleggsutredning og eks-
tern kvalitetssikring konkluderte med at et 
samlet nybygg på Vestbanen gir det beste 
resultatet, både museumsfaglig og øko-
nomisk. Saken ble behandlet i Stortinget 

våren 2009, og fi kk tilslutning fra stortings-
fl ertallet. I samsvar med disse anbefalingene 
be-sluttet regjeringen å velge Vestbanen som 
stedet for et nytt bygg for Nasjonalmuseet. 
En åpen, internasjonal arkitektkonkurranse 
ble utlyst 30. mars 2009 med innleverings-
frist 12. juni for fase en av konkurransen. 
Juryen skal innen primo september velge ut 
fi re til seks forslag som blir invitert til å gå 
videre til fase to av konkurransen. Der skal 
forslagene bearbeides og utvikles før juryen 
kårer vinnere i mars 2010.

Vestbanetomta. Foto: Statsbygg/Blom ASA



”Bare Anna”, Beaivváš Sámi Teáther. Foto: Hans Olov Utsi
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Satsing på samiske kulturformål

Statlig støtte til samisk kultur blir i hoved-
sak overført til og disponert av Sametinget. 
I  2009 er overføringen til samiske kultur-
formål på nær 83,6 mill. kroner. Totalt har 
overføringen til samiske kulturformål økt 
med 38 mill. kroner under denne regjeringen.
Formålet med økningene er å bedre 
Sametingets muligheter til å drive en 
aktiv kulturpolitikk, i tråd med intensjonene
i Soria Moria-erklæringen og Kulturløftet. 

Overføringen til Sametinget dekker følgende
formål: samiske musikkfestivaler, samiske 
kunstnerstipend og stipendkomitéveder-
lag, utstillingsvederlag til samiske kunst-
institusjoner, Beaivvás Sámi Teáhter, steds-

navnstjenesten og oppfølging av samisk 
språklov, Sametingets bibliotek, mobil biblio-
tektjeneste og samiske museer. 

Stortingsmelding om samepolitikken

I 2008 la regjeringen fram en stortings-
melding om samepolitikken. For å ivare-
ta det statlige ansvaret for samisk kultur 
arbeider myndighetene langs to hovedlinjer. 
For det første vil regjeringen legge til rette for 
at Sametinget kan føre en selvstendig kultur-
politikk ved å forvalte en rekke samiske 
institusjoner og ordninger på kulturfeltet. 
For det andre vil regjeringen ivareta et 
selvstendig statlig ansvar for samisk kultur 
gjennom en overordnet, nasjonal kultur-
politikk, som også omfatter samisk kultur. 

13. Gode vilkår for samisk kultur

Samiske kulturformål + 38 mill. kroner
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• Doblet støtte til 

 samisk kultur 

 med 30 millioner

• Kultur hovedsak i 

 stortingsmelding 

 om samepolitikken

• Riddu Riððu tildelt 

 knutepunktstatus

Viktigste tiltak:
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Samisk arkiv

I løpet av 2009 vil Samisk arkiv fl ytte inn 
i nye lokaler i Samisk vitenskapsbygg i 
Kautokeino. Etter ønske fra Sametinget ble 
Samisk arkiv fra 2005 en avdeling under det 
statlige Arkivverket. 

Østsamisk museum i Neiden

Over statsbudsjettet for 2007 ga regjeringen 
et investeringstilskudd på 20 mill. kroner til 
bygging av Østsamisk museum i Neiden. 
Arbeidet ble satt i gang sommeren 2007, 
og bygget sto ferdig høsten 2008. I 2009 er 

det bevilget 2,5 mill. kroner til inventar og 
produksjon av utstillinger. Sametinget har 
forvaltningsansvaret for Østsamisk museum. 

Ája Samisk Senter

Ája Samisk Senter har en viktig oppgave i 
bevaring og utvikling av den sjøsamiske kul-
turen. Senteret skal utvides for å gi plass til 
museumsvirksomhet og det samiske biblio-
teket.  I 2008 og 2009 er det bevilget til 
sammen 9,7 mill. kroner til prosjek-
tering og byggestart.

Østsamisk museum i Neiden. Foto: Østsamisk Museum
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Riddu Riððu Festivála 

Riddu Riđđu er en internasjonal urfolks-
festival med hovedvekt på musikk, som 
blir arrangert årlig i Kåfjord kommune i 
Nord-Troms. Festivalen har status som 
knutepunkt fra 2009, og det offentlige 
tilskuddet er delt mellom staten og regionen
i forholdet 70/30 %. For 2009 er stats-
tilskuddet 1,5 mill kroner. Festivalen har 
også fått tilsagn om 1 mill. kroner fra Kultur-
og kirkedepartementet til bygging av 
Nisgahuset - et resultat av samarbeidet 
mellom Nisgafolket fra Canada, Riddu 
Riđđu og Senter for nordlige folk. Huset skal 
brukes som scene- og seremonihus og skal 
inngå i festivalens samling av urfolksboliger.

Samiske aviser

De samiske avisene spiller en viktig
rolle både for demokratisk debatt og språk-
utvikling i det samiske samfunnet. For å 
bidra til økt utgivelseshyppighet i de 
samiske avisene økte regjeringen tilskuddet 
til samiske aviser med 5 mill. kroner i 2008. 
I 2009 ble tilskuddet økt med nye 3 mill. 
kroner.

Fra Riddu Riððu i 2008. Foto: Ellen Stokland



Kardemomme by, Riksteatret. Foto: Sara Johannessen
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I Kulturløftet er det slått fast at regjeringen 
vil synliggjøre mangfoldsperspektivet på 
alle felter i kulturlivet og bidra til å skape 
bedre møteplasser mellom majoritets- og 
minoritetskulturer. 

Satsingen på kulturelt mangfold har vist seg 
gjennom budsjettøkninger til mangfolds-
tiltak. I 2008 ble det bevilget 36,2 mill. 
kroner til tiltak med tilknytning til kulturelt 
mangfold. Alle midlene som ble lagt inn 
i forbindelse med Mangfoldsåret 2008 er 
videreført i 2009. I tillegg ble det i 2009 lagt 
inn en økning på 22 mill. kroner til tiltak som 
fremmer kulturelt mangfold.

Mangfoldsåret 2008

Mangfoldsåret 2008 markerte det kulturelle 
mangfoldet som en vesentlig dimensjon 
i kulturpolitikken. De overordnede mål-
setningene hadde en langsiktig og prosess-
orientert karakter. Blant de viktigste målene 
var disse:

  Starte prosesser som kan bidra til at 
 kulturelt mangfold blir et markant 
 og gjennomgående trekk ved norsk 
 kulturpolitikk

  Bidra til å endre holdninger og praksis 
 i norsk kulturliv

  Øke innbyggernes kunnskap om og 
 respekt for kulturelt mangfold

  Gjøre kulturlivet mer tilgjengelig for alle
  Stimulere til utvikling av arenaer for 

 samhandling og samarbeid mellom 
 kulturaktører med ulik bakgrunn

Departementet opprettet et sekretariat 
med gjennomføringsansvar for markerings-
året. Sekretariatets oppdrag har vært å in-
formere, stimulere til samarbeid, samordne, 
være rådgivere og pådrivere samt bidra 
til at forvaltning, institusjoner, organisa-
sjoner og aktører setter i gang aktiviteter 
og utvikler langsiktige strategier i tråd med 
Mangfoldsårets målsettinger. Sekretariates 
rapport fra Mangfoldsåret ble lagt fram 29. 
juni 2009. Dette er bare noen av de mange 
viktige tiltakene som beskrevet i rapporten:

Styrende mangfold

Et rekrutteringsprogram, administrert av 
Du store verden, søkte å identifi sere og 
kvalifi sere faglig relevante kandidater med 
interkulturell kompetanse til styreverv 
i norske kulturinstitusjoner. Prosjektet 
mottok tilskudd fra Norsk kulturråd og 
Sekretariatet for Mangfoldsåret. Siden 2005 
er det oppnevnt 289 nye styremedlemmer 
på kulturområdet, hvorav om lag ni prosent 
har fl erkulturell bakgrunn. Dette er en stor 
økning fra forrige periode.

Hovedkonferanse: Alle kunstens regler

Konferansen ble avviklet i november 2008 
og handlet om veier til mangfold i ut-
danning og kulturliv. Den tok for seg problem-
stillinger rundt den smale rekrutteringen til 
kultursektoren og kunst- og kulturfaglige 
utdanninger.

14. Norge som fl erkulturelt land

• Mangfoldsåret 2008 

 er gjennomført – 

 støtten videreført

• Klare mål om mangfold 

 i kulturinstitusjonene

• Flere med minoritets-

 bakgrunn i styrer

 og utvalg

Viktigste tiltak:
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Mangfold i museene

Med støtte fra ABM-utvikling startet Mang-
foldsåret i 2008 rekrutteringsprosjektet 
”Mangfold i museene”. Hensikten var å gi 
personer med minoritetsbakgrunn mulig-
heten til å bli mer aktive i kultur- og sam-
funnslivet og å gjøre museene bedre i stand 
til å speile samtiden og det kulturelle mang-
foldet.

Mangfoldsåret og Norsk kulturråd

I 2008 fi kk Kulturrådet en øremerket økning 
til mangfold over statsbudsjettet på 10 mill. 
kroner. Midlene ble fordelt slik: 1 mill. kro-
ner til dans, 1 mill kroner til fri scenekunst, 
1 mill. kroner til gjestespill, 1 mill. kroner 
til billedkunst og kunsthåndverk, 1 mill. 
kroner til rom for kunst, 2 mill. kroner til 
barne- og ungdomskultur og 3 mill. kroner 
til musikktiltak. Dessuten ble innkjøps-
ordningen for oversatt litteratur økt med 
2 mill. kroner.

Nye scenetekster

Dette dramatikkutviklingsprosjektet ble 
startet for å hente nye stemmer fra det 
fl erkulturelle Norge til teatrene. Prosjektet 
var et samarbeid mellom Det Åpne Teater, 
Nordic Black Theatre, Oslo Nye Teater, 
NRK Radioteatret, Riksteatret, Det Norske 
Teater og Nationaltheatret.

Informasjonskampanjen NYorge

Kampanjen ”NYorge: Alle trenger kultur – 
kulturen trenger alle” pekte framover ved å 
sette fokus på betydningen av å forløse og 
ta i bruk kreativiteten i alle deler av befolk-
ningen.

For å realisere målene med markeringsåret 
har det også blitt opprettet en rekke sam-
arbeidsfora, deriblant en referansegruppe, 
en interdepartemental arbeidsgruppe og et 
lederforum bestående av ledere for noen av 
de største kulturinstitusjonene. Alle kultur-
institusjoner som mottar statlig støtte har 
dessuten fått pålegg om å ivareta det kul-
turelle mangfoldet i arbeidet sitt og å rapport-
ere til departementet om dette. Dette er et 
tiltak for å nå det langsiktige målet om at 
institusjoner og organisasjoner som mottar 
offentlig støtte til kulturaktiviteter skal gjen-
speile det kulturelle mangfoldet som fi nnes i 
dagens Norge. Mangfoldet skal gjenspeiles 
i medarbeidere, publikum, ledelse og styre. 
Som ledd i dette arbeidet har Kultur- og 
kirkedepartementet lagt sterk vekt på at 
styreoppnevninger foretatt av departemen-
tet skal gjenspeile sammensetningen av den 
norske befolkningen. Om lag ni prosent av 
styremedlemmene oppnevnt av KKD, har 
etnisk minoritetsbakgrunn.
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Følgeforskningsprosjekt om 
Mangfoldsåret

Kultur- og kirkedepartementet har satt i 
gang et følgeforskningsprosjekt der målet 
er å belyse planleggingen, gjennomføringen
og kortsiktige effekter av det norske 
markeringsåret for kulturelt mangfold. 
Bl.a. tas det sikte på å få belyst følgende 
problemstillinger:

  Hvilke strategier og organisatoriske
 grep ble valgt av hhv. stat, fylkes-
 kommuner, kommuner og aktørene 
 i kulturfeltet for å gjennomføre 
 Mangfoldsåret, og hvordan fungerte de?

  Hva forteller program- og aktivitets-
 profi len i løpet av 2008 om aktørenes 
 oppfatninger av og holdninger til 
 kulturelt mangfold?

  Hvilke effekter kan Mangfoldsåret sies 
 å ha hatt ved utgangen av 2009? Hvilke 
 strategier, hvilken ny kunnskap og 
 hvilke typer tiltak kan sies å prege 
 kulturlivets relasjoner til kulturelt 
 mangfold?

Departementet har engasjert Norsk institutt 
for by- og regionsforskning til å gjennomføre 
prosjektet, og prosjektet startet opp våren 
2008. Rapport vil bli avlevert våren 2010.

Sakura  på Rikskonsertene. Foto: Ola Sæter



Hamsunsenteret. Foto: Ernst Furuhatt/Salten museum
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Nasjonale kulturbygg

Innenfor Kulturløftet er budsjettrammen 
for investeringstilskudd til nasjonale kultur-
bygg økt fra 4,3 mill. kroner til 141,7 mill. 
kroner. I det siste forslaget til kulturbud-
sjett fra Regjeringen Bondevik II, (budsjet-
tet for 2006 som ble lagt fram høsten 2005), 
var det foreslått 4,3 mill. kroner på posten 
nasjo-nale kulturbygg. I forslaget til kultur-
budsjett for 2009 fra den rødgrønne 
regjeringen, (som ble lagt fram høsten 2008) 
ble det ført opp 141,7 mill. kroner posten. 
Dette er en økning på 137,4 mill kroner i 
forhold til  Regjeringen Bondevik II. I tillegg 
er posten økt med 78,4 mill. kroner som en 
del av Regjeringens tiltakspakke for økt 
sysselsetting.

Lokale og regionale kulturbygg
Investeringsmidlene til lokale kulturhus 
gis til nybygg, ombygging og modernise-
ring. Byggeprosjektene skal dekke behovet 
for forsvarlig areal, økt funksjonalitet, og/
eller økt sikkerhet. Bygningene skal ha høy 
arkitektonisk kvalitet. Det omfatter bl.a. krav 
om forhold til omgivelser, form, funksjo-
nalitet, samt bærekraftige og energiøkono-
miske løsninger. Ordningen fi nansieres av 
overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles 
hver vår ved kongelig resolusjon.

15. Satsing på lokale kulturbygg – og en ny 

kulturbåt

Bevilgninger til kulturbygg på statsbudsjettet (2006 2009)

mill. kr

Bevilgninger til kulturbygg på statsbudsjettet (2006 2009)

250 Tiltakspakke til lokale
og regionale kulturbygg

200
78,4 Investeringstilskudd

Nasjonale Kulturbygg

150

50

100

141,7

0

50

4,3
54,5 69,7

2006 2007 2008 2009

• Bevilgning til kultur-

 bygg økt formidabelt

• 77 millioner ekstra i

 tiltakspakken 2009

• Operabygget i 

 Bjørvika ferdigstilt

Viktigste tiltak:
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Investeringstilskudd i mill. kroner 2005-2009

Kilden Teater- og konserthus 25

Nytt konserthus i Stavanger 20

Hamsunsenteret 16

Norsk Industriarbeidermuseum 8

Aulestad 8

Rockheim 55

Ája Samisk Senter 5

Østsamisk museum 3

Monument over hekseprosesser 2

SUM 142

Gurisenteret - Kultur og formidlingssenter på Smøla, Askim/Lantto Arkitekter AS

Foto: Bayzik Foto - Bjarne Ytrøy
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Fordeling av regionale spillemidler (beløp i mill. kroner) 2006-2009

Tusenårsstedet i Sogn og Fjordane 8

Rogaland Teater 13,8

Sandnes museum, Vitensenter 30

Vernebygg ishavsskuta Aarvak 3,2

Norvegen historiesenter 2,7

Randsfjordmuseene 3,5

Bjerkebekk 6,2

Lillestrøm kultursenter 26,4

Drammen kultursenter, Union scene 9,5

Maihaugen 5,5

Seglskipet Sørlandet 7

Seglskipet Christian Radich 2,8

Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum 2,2

Bogstad Gård 1,7

Petter Dass-museet 16

Sunnmøre museum 8,1

Museumssenteret i Salhus 6,7

Telemark museum 0,5

Ryfylkemuseet 7,2

Skimuseet 2

Norsk Døvemuseum 2,3

Lofoten kulturhus 16,5

Vestlandske kunstindustrimuseum 0,5

Jødisk museum 1,7

Halden historiske Samlinger 1,9

Folkenborg museum 5,9

Nordfjordeid museum 10,2

Hestmanden, Vest-Agder Museet 6

Hemmestad brygge, Trondanes 0,5

Gurisenteret 4,5

Fellesmagasinet, Østfold 2

Lysøen, Kunstmuseene i Bergen 1,7

Dalane folkemuseum 5

SUM 221,7
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Spillemidlene til lokale kulturbygg utgjør 
i 2008 i alt 124,7 mill. kroner, fordelt med 
49,7 mill. kroner til den desentraliserte 
ordningen til kulturhus og 75 mill. kroner 
til regionale møteplasser og formidlings-
arenaer for kultur. Prosjektene fordeler 
seg geografi sk over hele landet. I perioden 
2006 – 2008 ble det gitt tilsagn om støtte 
til 20 prosjekter. De største tilsagnene ble 
gitt til to prosjekter ved Østfoldmuseet (22 
mill. kroner), Lofoten kulturhus i Svolvær 
(18,4 mill. kroner), Nordfjordeid kulturhus 
(17 mill. kroner), Drammen internasjonale 
kultursenter (15 mill. kroner), Dampskipet
Hestmanden (12 mill. kroner), Jødisk 
museum i Oslo (7,85 mill. kroner) og 
Gurisenteret på Edøy i Smøla (7,8 mill. kro-
ner). Mindre tilsagn ble gitt til en rekke 
museer.

Tiltak for å stimulere sysselsetting

Som en del av regjeringens tiltak for å øke 
sysselsettingen i byggesektoren er det i 
2009 bevilget 78,4 mill. kroner til bygnings-
relaterte tiltak for kulturlivet, jf. St.prp. nr. 
37 (2008-2009). Kultur- og kirkedeparte-
mentet har fordelt midlene til vedlikeholds- 
og istandsettingstiltak ved museene og til 
kulturbygg.

Rapportering om en ny kulturbåt 

Forslaget om en kulturbåt for hele kysten 
er utredet. Konklusjonen er at interessen 
for kulturbåt er begrenset, og at Regjering-
en derfor ikke går videre med forslaget om 
etablering av en kulturbåt for hele kysten fra 
Halden til Kirkenes. 

Bevilgningene i perioden 2006-2009 har gått til bygge-

prosjekter ved følgende kulturinstitusjoner og tiltak:

 • Glomdalsmuseet i Elverum, 
våren 2006

 • Lokaler for Bergen Kunstmuseum

 • Bygningsmessige tiltak ved Na-
tionaltheatret og Det Norske 
Teatret i Oslo og Den Nationale 
Scene i Bergen

 • Nytt Østsamisk museum i Neiden i 
Sør-Varanger

 • Utvidelse av utstillingsarealet for 
Norsk Industriarbeidermuseum i 
Kåfjord

 • Monument i Vardø over ofre for 
hekseprosesser

 • Nytt nasjonalt senter for pop og 
rock i Trondheim

 • Nytt Hamsunsenter i Hamarøy

 • Nytt teater- og konserthus for 
Sørlandet, Kristiansand

 • Istandsetting av Aulestad, Gausdal

 • Utvidelse av Norsk Bergverksmu-
seum, Kongsberg
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Nytt operahus

Nytt operahus ble ferdigstilt ved årsskiftet 
2007/2008. Operahuset har gjennom sin 
arkitektur og design på kort tid blitt en stor 
turistattraksjon og et sted også byens befolk-
ning oppsøker. Se også kapittel 8 – ”Økt 
satsing på scenekunst” for utfyllende tekst 
om operaen.

Interessen rundt Operahuset har vist et 
stort engasjement rundt arkitektur og ut-
vikling av offentlige rom. Bortimot 1 million 
mennesker vil besøke operaen i løpet av 
året. Regjeringen vil bruke dette engasje-
mentet i en videre satsing på området.

Operaen i Bjørvika. Foto: Jaro Hollan, Statsbygg



”Bahok”, Dansens Hus. Foto: Liu Yang
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Kultur- og kirkedepartementet legger stor 
vekt på å sikre at bevilgningene i så stor 
grad som mulig kommer kunst- og kultur 
direkte til gode og at tilskuddsordningene 
er innrettet i henhold til sektorens behov og 
legger til rette for nyskaping og utvikling. 

Midlene må forvaltes effektivt og ubyrå-
kratisk slik at følgende hensyn ivaretas:

  legge til rette for nyskaping og utvikling
  redusere kostnadskrevende byråkrati 

 og frigjøre ressurser til kunstnerisk 
 virksomhet

  gi større ansvar og frihet til de enkelte 
 institusjonene på kulturfeltet

  desentralisere og spre beslutninger og 
 skjønnsutøvelse

  styrke prinsippet om armlengdes 
 avstand mellom politikk og kunstfaglig 
 skjønn

  bidra til større mulighet for innsyn 
 i ulike beslutninger

 Et utvalg ledet av Lene Løken leverte sin slutt-
rapport ”Forenklet, samordnet og uav-
hengig – Om behov for endringer i tilskudds-
forvaltningen for kunst- og kulturfeltet” i 
juni 2008. Rapporten, som inneholder en 
rekke forslag, har vært på bred høring, og 
departementet arbeider med oppfølgingen. 

Som et ledd i arbeidet ble St.prp. nr. 65 (2008-
2009) Endring av reglene om oppnevning og  

sammensetning av Norsk kulturråd lagt fram 
8. mai 2009. Endringene innebærer at Kultur-
rådet blir et kunst- og kulturfaglig organ 
der alle medlemmene oppnevnes av re-
gjeringen. Halvparten av medlemmene som 
ble oppnevnt fra 1. juli 2009 sitter til 31.12.09. 
Den andre halvparten sitter i to og et halvt 
år, til 31.12.11. Antallet oppnevnte i kultur-
rådet er også redusert, slik at rådet nå har 
10 medlemmer. Dette er i tråd med Løken-
utvalgets anbefalinger. Kulturrådets hoved-
fordeling bestemmes av Stortinget.

Det er også satt i gang et prøveprosjekt for å 
utvikle felles internettportal for tilskudd fra 
ulike kilder som Norsk kulturråd, Fond for 
lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere.
Tidligere er statsbudsjettet gjort mer 
oversiktlig ved at bevilgningen til Norsk 
kulturfond er fordelt på fagkapitlene. Små 
og sentralt forvaltede tilskuddsordninger er 
avviklet og midlene fordelt på de ”faste” mot-
takerne. En rekke mottakere av prosjekt-
tilskudd er gitt fast, årlig statstilskudd. 

Antallet statlige styrerepresentanter til 
regionale kulturinstitusjoner, for eksempel 
teatre, er redusert.

16. Forenkling – mer demokrati, mindre byråkrati

Andre saker

• Desentralisering av 

 ordninger fra departe-

 mentet og Kulturrådet

• Større åpenhet og 

 debatt rundt Kultur-

 rådets budsjetter

• Forenkling av søknads- 

 og rapporterings-

 rutiner igangsatt

Viktigste tiltak:
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PSU-avtalen for orkestrene

I de tre orkestrene Trondheim Symfoni-
orkester, Bergen Filharmoniske Orkester 
og Stavanger Symfoniorkester er det opp-
nådd enighet om endringer i overens-
komstene mellom partene mht. over-
dragelse av lyd- og bilderettigheter til 
arbeidsgiver, bestemmelser om turnéplikt,
gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, 
lørdags- og søndagsarbeid, delt dags-
verk mv. For de endringene partene er 
blitt enige om, vil orkestrene få kompen-
sert 33 000 kroner per musiker fra staten.
Engangspremien til pensjon som utløses
ved denne ekstraordinære lønns-
økningen er også betydelig. Departe-
mentet vil bidra til å dekke fi nansierings-
kostnadene knyttet til dette gjennom en tids-
begrenset økning i driftstilskuddet. 

Desentralisering av tilskudd

En rekke tilskuddsordninger er blitt de-
sentralisert de siste årene. Tilskudds-
ordningen for lokale konsertinitiativ ble av-
viklet fra 2007. Tilskuddet til ordningen var
vel 6 mill. kroner. Det var svært ressurs-
krevende å  administere ordningen, og 
siden tiltakene som fi kk støtte gjennom-
gående var lokale, ble midlene om-
disponert til konsertaktivitet over hele 
landet i regi av Rikskonsertene, samt til 
koraktivitet. I tillegg er ordningen  for 
støtte til symfoniorkestrenes turné-
virksomhet avviklet, og pengene fordelt til 
orkestrene. Ordningen for ekstraordinær 
støtte til tiltak til kulturhistoriske museer 
er avviklet, og pengene fordelt til museene. 
Innkjøpsordningen for samtidskunst under 

Kulturrådet er avviklet, og pengene fordelt til 
de ulike kunstmuseenes innkjøpsbudsjetter.
Slik har regjeringen redusert søknads-
skriving og byråkrati og gir økt frihet for 
institusjonene. Fra 2010 skal også pengene 
til regionale og lokale kulturbygg overføres 
fra departementet til fylkene. 

Rekordmange stortingsmeldinger

Kulturløftet har ført til et formidabelt økono-
misk løft for kultursektoren. Samtidig har 
regjeringen vært svært bevisst på at pen-
gene skal brukes best mulig. Derfor er 
det i perioden framlagt en rekke stortings-
meldinger som ser på organiseringen og 
ressursbruken på de ulike kulturområdene. 
Meldingene setter ambisiøse målsettinger 
på de ulike områdene, samtidig som de 
beskriver strategier og handlingsplaner for 
å nå målene. Reorganiseringer og reformer
har vært nødvendig for å sørge for at 
Kulturløftets store budsjettøkninger skaper 
mest mulig kulturaktivitet og nyskaping. 

Endringer på det rytmiske musikkfeltet

Fra 2009 og i tråd med St. meld. nr. 21 (2007-
2008) Samspill – Et løft for rytmisk musikk 

og Stortingets behandling av meldingen, jf. 
Innst. S. nr. 295 (2007-2008), er det opprettet 
tre sjangerovergripende tilskuddsordninger 
for rytmisk musikk (jazz, pop, rock, folke-
musikk og verdensmusikk).

Tilskuddsordning for arrangører har som 
formål å sikre drift av og programmering 
for klubber, scener og festivaler for rytmisk
musikk. Forvaltningen av arrangør-
ordningen med en avsetning for 2009 på 
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10 mill. kroner, sees i sammenheng med 
tilskuddsordningen for musikkfestivaler. 
Tilskudd til turne- og arrangørstøtte for pop 
og rock ble avviklet fra 2009.

Tilskuddsordning for musikere skal bidra til
å øke turnevirksomhet og konsert-
produksjon samt styrke rammevilkårene for 
profesjonelle musikere, særlig for utøvere 

innen pop og rock. For 2009 er av-
setningen 10 mill. kroner. Tilskudds-
ordningen for musikkensembler er videre-
ført parallelt med musikerordningen.

Tilskuddsordning for utstyr har som formål 
å sikre tilgang til øvingslokaler og gode tek-
niske vilkår for framføring av rytmisk musikk 
over hele landet. Avsetning til ordningen for 

Stortingsmeldingene som er framlagt på kulturområdet er:

St.meld. nr. 24 (2008-2009)
Nasjonal strategi for digital bevaring og 

formidling av kulturarv

St.meld. nr. 23 (2008-2009)
Bibliotek

St.meld. nr. 18 (2008-2009)
NRK-plakaten – dekning av valg

St.meld. nr. 6 (2008-2009)
NRK-plakaten – NRKs sam-

funnsoppdrag

St.meld. nr. 35 (2007-2008)
Mål og mening

St.meld. nr. 32 (2007-2008)
Bak kulissene

St.meld. nr. 21 (2007-2008)
Samspill

St.meld. nr. 17 (2007-2008)
Staten og Den norske kirke

St.meld. nr. 14 (2007-2008)
Video games

St.meld. nr. 14 (2007-2008)
Dataspill

St.meld. nr. 10 (2007-2008)
Knutepunkt

St.meld. nr. 8 (2007-2008)
Kulturell skulesekk for framtida

St.meld. nr. 6 (2007-2008)
NRK-plakaten

St.meld. nr. 39 (2006-2007)
Frivillighet for alle

St.meld. nr. 30 (2006-2007)
Kringkasting i en digital fremtid

St.meld. nr. 22 (2006-2007)
Veiviseren

St.meld. nr. 18 (2005-2006)
Om forbud mot reklame for livssyn 

og politiske budskap i fjernsyn

St.meld. nr. 17 (2005-2006)
2008 som markeringsår for 

kulturelt mangfold

St.meld. nr. 7 (2005-2006)
Målbruk i offentleg teneste
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2009 er 36,5 mill. kroner. For 2009 er det 
avsatt 10 mill. kroner innenfor ordningen til 
et betydelig antall musikkbinger over hele 
landet. Tilskudd til Musikkverkstedordning-
en og NorgesNettet er avviklet fra 2009.

Opprettelsen av Norsk Filminstitutt

Norsk Filminstitutt ble opprettet 1. april 
2008, og er resultatet av at Norsk Filmfond, 
Norsk fi lmutvikling og Norsk fi lminstitutt 
ble slått sammen. Sammenslåingen var en 
av anbefalingene i Einarssonutvalgets rap-
port, som dannet bakgrunn for mange av for-
slagene i St.meld. nr. 22 (2006-2007) Vei-

viseren – for det norske fi lmløftet.

Den viktigste begrunnelsen for en samlet
virksomhet var ifølge utvalget å få et 
virkemiddelapparat der alle oppgavene på 
fi lmområdet ses i sammenheng og for å 
kunne ha en helhetlig tilnærming til fi lm-
ens livsløp. Omorganiseringen er ressurs-
besparende og enklere for brukerne.

Museumsreformen

Museumsreformen har vært en om-
fattende strukturendring av sektoren. Det 
som tidligere var rundt 340 små og mellom-
store museer har nå blitt vel 80 større kon-
soliderte enheter,  som utgjør det nasjonale 
museumsnettverket.

Konsolideringene har skapt en mer robust 
økonomisk og administrativ basis for det 
enkelte museet samt bredere og sterkere 
fagmiljøer. 

Stimuleringsmidlene for å fremme konsoli-
deringsprosesser har vist seg å fungere 
godt. Samlet har både fylkeskommunene og 
kommunene økt driftsstøtten til museene i 
reformperioden. Museene har fått større 
tyngde som samfunnsaktører. 
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Den egyptiske kulturministeren Farouk Hosni på sparktur med kulturminister Trond Giske som passasjer. 
Foto: Steinar Fugelsøy, Adresseavisen
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Internasjonal kultursatsing – et sam-
arbeid mellom KKD og UD

I tillegg til Kultur- og kirkedepartementets 
budsjett inngår Utenriksdepartementets 
kultursatsing i beregningsgrunnlaget for 
Kulturløftet. Kulturløftet har gitt økte bevilg-
ninger til UDs kultursatsing på 51,6 million-
er kroner i 4-årsperioden. Deler av denne 
overføringen har vært øremerket kultur-
samarbeidet og folk-til-folk samarbeidet 
under Nordområdestrategien.

KKD og UD samarbeider om å profi lere og 
løfte fram norsk kultur i utlandet. Dette gjør 
departementene blant annet i samarbeid 
med følgende organisasjoner:

   Offi ce for Contemporary Art Norway
 (OCA). OCA har som formål å øke og 
 profesjonalisere den norske deltakelsen 
 i internasjonalt samarbeid på billed-
 kunstområdet. OCA har i 4-årsperioden
 fått en økning på vel 5 mill. kroner over
 Kultur- og kirkedepartementets bud-
 sjett, og mottok i 2009 et tilskudd på 
 10,5 mill. kroner fra KKD samt 7,9 
 millioner kroner fra UD.

  NORLA, Senter for norsk skjønn- og 
 faglitteratur i utlandet. NORLA promo-
 verer og formidler norsk litteratur til 
 utlandet. Utenlandske forlag som utgir 
 bøker av norske forfattere kan søke 

 NORLA om støtte til oversettelsene. 
 Siden 1978 er mer enn 1000 titler av 
 norske forfattere kommet ut med støtte 
 fra NORLA. I 2009 mottar NORLA et 
 tilskudd på 10,3 millioner kroner fra 
 Kultur- og kirkedepartementet og 
 2,8 millioner kroner fra UD. Økningen
 i 4-årsperioden over KKDs budsjett er 
 på nærmere 3,3 mill. kroner.

  Music Export Norway (MEN). MEN 
 er et service- og kompetansesenter for 
 eksportører av norske musikkprodukt-
 er som har som mål å styrke norsk 
 musikk internasjonalt. MEN kom inn 
 som fast post på statsbudsjettet fra 2008,
 med en bevilgning på 2 millioner kroner.
 I 2009 er tilskuddet økt med 1 millioner
 kroner til satsing for norsk musikk 
 internasjonalt slik at totalt 3 millioner 
 kroner er tilgjengelig for formålet over 
 KKDs budsjett. 

Kulturløftets internasjonale dimensjon 
strekker seg lenger enn de økte bevilgning-
ene til de internasjonalt orienterte kultur-
organisasjonene. Den økte tilgangen på 
ressurser har gjort det mulig for UD å øke 
bevilgningene til de kunstfaglige organisa-
sjonenes reisestøtteordninger (MIC, Norsk 
Filminstitutt, NORLA, OCA, Danse- og teater-
sentrum, Norske Kunsthåndverkere og 
Norsk Form.) Dette har gitt norske kunst-

17. Internasjonalt samarbeid

• Kraftig styrking av 

 UDs kultursatsing 

 med 13,2 millioner

• Forsterket EU/

 EØS-arbeid

• Forsterket bilateralt 

 samarbeid med 

 en rekke land

Viktigste tiltak:
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nere større muligheter til å markere seg på 
den internasjonale arenaen.

Overføringene til norske utenriksstasjoner 
har styrket det nettverksskapende arbeidet 
overfor toneangivende institusjoner i verts-
landet og gitt norsk kulturliv og norske institu-
sjoner verdifull drahjelp i arbeidet med å 
styrke det internasjonale samarbeidet. Nor-
ske kulturinstitusjoner har videre i større 
grad kunnet nyte godt av utenrikstjenestens 
tilrettelegging og bistand i forbindelse med 
norsk deltakelse og markeringer på større 
internasjonale messer og festivaler.

De økte bidragene har også styrket Utenriks-
tjenestens mulighet gjennom presse- og 
besøksprogrammene til å styrke norsk kul-
turlivs internasjonale kontaktnett. Flere 
hundre utenlandske kulturjournalister og 
eksperter inviteres årlig til norske festivaler 
og kulturmarkeringer gjennom disse pro-
grammene, noe som direkte har bidratt til 
økt interesse og etterspørsel etter norske 
artister.

Bilateralt kultursamarbeid

  Norsk-russisk kultursamarbeid

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og 
Russlands kulturminister Alexander Avdejev
undertegnet i januar 2009 en avtale som 
skal sikre en felles innsats for kulturelt sam-
arbeid på tvers av grensene. Samarbeidet 
er foreløpig delt inn i treårsplaner. Avtalen
understreker hvor viktig det er at kultur-
samarbeidet fortsatt utvikles på grunnlag av 

lokale og regionale initiativer, og at regional 
deltakelse er med på å sikre sterke forbind-
elser til befolkningen i nord. 

14. juni i år signerte de to lands kultur-
ministre det første treårige programmet for 
norsk-russisk kultursamarbeid, som løper 
fra 2010 til 2012.

Det er fra 2009 bevilget 5 mill. kroner til 
kulturtiltak innenfor regjeringens nord-
områdestrategi, bl.a. til tiltak for å styrke det 
norsk-russiske kultursamarbeidet. Dette 
gjelder kulturprogrammet Barentskult, 
kunst- og kulturutviklingsselskapet Pikene 
på broen og Samovarteatret.

  Norsk-kinesisk kultursamarbeid

En intensjonsavtale (Memorandum of   Under-
standing) om kultursamarbeid mellom 
Norge og Kina skal underskrives i forbin-
delse med bilateralt møte mellom den nors-
ke og kinesiske kulturminister i løpet av 
høsten 2009. Avtalen omfatter samarbeid 
om utstillinger, fi lm, utøvende kunst, littera-
tur, bibliotek og kulturarv.

  Norsk-egyptisk kultursamarbeid

En kulturdialog mellom Norge og Egypt er 
initiert av de to landenes kulturministre. Det 
andre møtet om kultursamarbeid mellom 
Egypt og Norge ble avholdt på Røros i mars 
2009 med deltakelse av kunstnere og repre-
sentanter fra så vel kultursektoren som fri-
villige organisasjoner.
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Målene for kultursamarbeidet mellom Egypt 
og Norge er å:

  Styrke interkulturell dialog, stimulere 
 innovasjon og kultursamarbeid

  Bidra til økt kunnskap om norsk kultur 
 i Egypt

  Bidra til økt kunnskap om egyptisk 
 og arabisk kultur i Norge

Kultursamarbeid i EU

Norsk deltakelse i EUs kulturprogrammer 
er viktig for å styrke kultursamarbeidet med 
EU-landene, og Stortinget vedtok i 2007 at 
Norge skal delta i EUs nye rammeprogram
for kultur, Kultur 2007. Gjennom pro-
grammet blir det tildelt midler til kultur-
prosjekter der aktører fra fl ere land arbei-
der sammen. Stortinget vedtok også i 2007 
at Norge skal delta i EUs støtteprogram 
for den europeiske audiovisuelle industri, 
Media 2007. Formålet med programmet er 
å styrke den audiovisuelle industrien øko-
nomisk for å gjøre den i stand til på en mer 
effektiv måte å spille en kulturell rolle i sam-
funnet.

Våren 2009 vedtok Stortinget at 
Norge skal delta i et fellesprogram for 
vern av barn som benytter internett
og annen kommunikasjonsteknologi,
Sikrere internett 2009-2013. Programmet
har som mål å fremme sikker bruk av 
Internett og annen kommunikasjons-
teknologi blant barn og unge, og å kjempe 
mot ulovlig innhold og skadelig adferd 
ved bruk av direktekoblet teknologi. 
Det er avsatt midler til deltakelsen i alle 
EU-programmene på Kultur- og kirke-
departementets budsjett.

Kulturdepartementet har fått en egen spesial-
råd for EU/EØS-saker. En rekke saker i 
EU-systemet har betydning for kulturfeltet 
i Norge. Det å være oppdatert på pro-
sessene i EU, delta i samarbeidet der vi 
mener det er hensiktsmessig og sørge for at 
viktige norske kulturordninger ivaretas, har 
vært et viktig arbeidsområde i perioden. 

I 2008 var Stavanger og omegn europeisk 
kulturhovedstad sammen med Liverpool. 
Kultur- og kirkedepartementet bevilget i 
perioden 2006-2008 til sammen 100 mill. 
kroner til Stavanger 2008. Gjennomføringen 
var et løft for norsk kulturliv og et viktig 
bidrag til å styrke forståelsen av en felles 
europeisk kulturtradisjon.

Bevaring av europeisk kulturarv er et av 
innsatsområdene som har mottatt støtte 
gjennom de nåværende EØS-fi nansierings-
ordningene. Kultur- og kirkedepartementet 
har arbeidet aktivt for å styrke bilaterale 
kontakter og stimulere til gode samarbeids-
prosjekter mellom norske partnere og 
partnere i mottakerlandene til ordningene. 
Norges bidrag til fi nansieringsordningene 
i perioden 2004-2009 er på om lag 10 mrd. 
kroner. Hele 22 pst. av midlene har gått til 
prosjekter på kulturområdet, med særlig 
fokus på kulturminner, digitalisering og for-
midling.

Kulturutvekslingsfond med Polen 
under EØS-midlene

Et kulturutvekslingsfond med Polen ble etab-
lert i 2008. Fondet var opprinnelig på ca.
35 mill. kroner, hovedsakelig fi nansiert av 
norske EØS-midler. 
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Kulturutvekslingsfondet støtter samarbeids-
prosjekter mellom polske søkere og deres 
partnere fra Norge, Island eller Liechten-
stein. Målet er å styrke dialogen og det 
kulturelle samarbeid-et mellom Polen og 
giverlandene. Støtte gis til prosjekter innen 
feltene musikk og scenekunst, kulturarv, 
visuell kunst, litteratur og arkiv. Kultur-
utvekslingsfondet har nå blitt tildelt ytter-
ligere 45 mill. kroner.

Europarådet

  Inngåelse av Den europeiske konvensjon

 om samproduksjon av fi lm

Regjeringen vil i nær framtid tiltre Den euro-
peiske konvensjon om samproduksjon av 
fi lm av 2. oktober 1992. Samproduksjoner 
åpner for supplerende fi nansiering av fi lm-
produksjoner, blant annet gjennom EU-
systemet. Tilslutning til konvensjonen vil 
erstatte behovet for bilaterale avtaler mellom
konvensjonens medlemsland og vil bidra
til å sikre like regler for samproduk-
sjoner mellom disse landene. Det 
nye regelverket for tilskudd til audio-
visuelle produksjoner som nå er vedtatt, 
åpner for at også Norge kan tiltre denne 
konvensjonen.

  Hvitbok om interkulturell dialog

Europarådet arbeider målrettet med å defi -
nere en demokratisk kulturpolitikk spesielt 
med tanke på å opprettholde kulturelt mang-
fold – i Europa og mellom Europa og nabo-
regionene. En hvitbok om interkulturell 

dialog ble vedtatt av Ministerkomiteen i mai 
2008. Hvitboken formulerer Europarådets 
prioriteringer på dette feltet og skal være et 
veiledende verktøy nasjonalt, regionalt og 
lokalt. Norge har deltatt i arbeidet gjennom 
Styringskomiteen for kultur i Europarådet.

Kultursamarbeid i UNESCO

  Vern av den immaterielle kulturarven

UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven ble ratifi sert av 
Norge 17. januar 2007, jf. omtale s. 62.

  Fremme av kulturelt mangfold

Regjeringen gir også aktiv støtte til det inter-
nasjonale samarbeidet for fremme av kultur-
elt mangfold. En ny konvensjon om å verne 
og fremme et mangfold av kulturuttrykk 
ble vedtatt på UNESCOs generalkonferanse 
20. oktober 2005 og ratifi sert av Norge 17. 
januar 2007. Konvensjonen trådte i kraft 18. 
mars 2007.  UNESCO-konvensjonens hoved-
funksjon er å bekrefte statenes rett til å ut-
forme og gjennomføre kulturpolitiske tiltak 
for å verne og fremme et mangfold av kultur-
uttrykk. Internasjonalt samarbeid med 
særlig vekt på utviklingssamarbeid er en 
sentral komponent i konvensjonen. Norge 
følger nært det internasjonale arbeidet som 
nå pågår i UNESCO for å utforme opera-
sjonelle retningslinjer for gjennomføring 
av konvensjonen. Konvensjonen har vært 
et viktig referansepunkt for Kulturloven. 
Konvensjonsteksten fi nnes i St.prp. nr. 76 
(2005-2006) Om samtykke til ratifi kasjon av 
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UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 

om å verne og fremme et mangfold av kultur-

uttrykk.

 
  Eksport og import av kulturgjenstander

UNESCO-konvensjonen av 1970 om ulovlig
eksport og import av kulturgjenstander 
ble ratifi sert i februar 2007. Som et ledd 
i dette arbeidet ble kulturminneloven og 
forskrift om utførsel og innførsel av kultur-
gjenstander endret. Det nye forskriftsverket 
trådte i kraft 1. januar 2007.  I forbindelse 
med forskriftsrevisjonen ble det synliggjort 

et behov for å endre bestemmelsen om hva 
som regnes som kulturgjenstander. Det ble 
derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av Økokrim, ABM-utvikling og en rekke fag-
museer. Arbeidsgruppens forslag er fulgt 
opp ved at kulturminnelovens § 23 om hva 
som regnes som kulturgjenstander, er en-
dret. I forskrift om utførsel og innførsel av 
kulturgjenstander er det nærmere regulert 
hvilke kategorier av kulturgjenstander det 
skal søkes utførselstillatelse for. Endringene 
trådte i kraft, 1. april 2009. 

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og Russlands kulturminister Alexander Avdejev 

signerer kulturavtale i januar 2009. Foto: KKD



Dorullprinsesse, kulturminne fra dagliglivet. Foto: Liv B. Johansen
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Bevilgningen til det nasjonale museums-
nettverket er i perioden økt med formidable 
280 mill. kroner. Det er en økning på 59 pst. 
fra 2005, og innebærer en overoppfylling av 
ambisjonene i ABM-meldingen. Økningen 
er kommet et bredt spekter av museer til 
gode. Ikke minst er det lagt stor vekt på at 
hele landet skal nyte godt av satsingen.

Museumsreformen innebærer en om-
fattende strukturendring der en rekke små
og mellomstore museer er gått sammen 
i større regionale enheter. Fra tidligere 
bortimot 340 museer er det nå vel 80 
konsoliderte enheter som utgjør det
nasjonale museumsnettverket. Det er 
etablert fylkesmuseer i Vestfold, Sogn og 
Fjordane og Sør-Trøndelag, og enheter er 
under utredning i Østfold og Hedmark. 

Konsolideringene har gitt en mer robust 
økonomisk og administrativ basis for det 
enkelte museet og bredere og sterkere fag-
miljøer. Innad i det nasjonale nettverket er det 
etablert et tjuetalls tematiske nettverk med 
hvert sitt ansvarlige museum. I museums-
reformen er det også lagt vekt på å bevare 
og styrke lokalt engasjement og deltakelse 
i kulturvernet. 

ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, 
bibliotek og museum har vært en sentral 
aktør i gjennomføringen av museums-
reformen og har hatt løpende kontakt med 
museene og fylkeskommunene.

Museumsreformen har i all hovedsak fun-
gert etter forutsetningene, som en viktig 
og nødvendig kvalitetsreform for sektoren. 

18. Museums- og andre kulturvernformål og arkiv

Museumsnettverket + 280 mill kroner
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Stimuleringsmidlene for å fremme konsoli-
deringsprosesser har vist seg å fungere godt. 
Samlet har både fylkeskommunene og kom-
munene økt driftsstøtten til museene i reform-
perioden. Museene har fått større tyng-
de som samfunnsaktører. Dessuten har re-
formen forsterket dialogen mellom museene 
og ført til mange initiativ til fellesløsninger. 

En stortingsmelding om endringene i 
museumssektoren blir lagt fram før 
stortingsvalget 14. september 2009. 
Etter en reformperiode med fokus 
på restrukturering av museumslandskapet, 
vil det nå satses på utvikling av kvalitet og 
profesjonalitet i museene med særlig fokus 
på museenes samfunnsrolle.  

Kulturminneåret 2009

Kulturminneåret 2009 er et markerings-
år, utpekt av Regjeringen for å gi arbeidet 
med kulturminner et ekstra løft. Året skal 
fokusere på hverdagskulturminner og skal 
markere at viktige deler av de uerstattelige 
kulturminnene er sikret og at både offentlig 
og privat sektor, så vel som befolkningen, 
ser hvilke verdier kulturminnene rommer 
og tar dem i bruk. Regjeringen ønsker å 
stimulere til engasjement og oppmerksom-
het rundt mangfoldet i kulturarven.

Regjeringen ønsker at Kulturminneåret skal
gjennomføres gjennom et tett og godt 
samarbeid mellom frivillige, offentlige og 
private organisasjoner. Kulturminneårets 
sekretariat er plassert i Norges kulturvern-
forbund.

I Kultur- og kirkedepartementets budsjett 
for 2009 avsettes til sammen 10,9 mill. kro-
ner i forbindelse med Kulturminneåret 2009. 
Bevilgningen kommer i tillegg til Miljøvern-
departementets bevilgning. 

I mai i år ga KKD Statsbygg i oppdrag å 
forberede en omfattende rehabilitering av 
Eidsvollsbygningen. Formålet med rehabili-
teringen er å tilbakeføre hovedbygningen 
slik den så ut i 1814. Det kan også bli ak-
tuelt å rekonstruere rom for å gi publikum 
en mer autentisk opplevelse av bygningene 
slik de var i bruk i 1814. I tillegg skal pavil-
jongene rehabiliteres og parken settes i 
stand. Prosjektet har en styringsramme på 
ca 220. mill. kroner i prisnivå 15. april 2008. 
Tiltakene skal være ferdige før 2014.

Vern av vår immaterielle kulturarv 

UNESCO-konvensjonen om vern av  
immateriell kulturarv ble ratifi sert av Norge 
17. januar 2007. Konvensjonen legger 
grunnlaget for en mer systematisk innsats 
for å dokumentere og fremme immaterielle 
kulturuttrykk som dans, musikk, tradis-
jonell håndverkskunnskap m.m. i Norge. I 
oktober samme år mottok Kultur- og kirke-
departementet en utredning om tradisjonelt 
håndverk i Norge. Departementet har på 
bakgrunn av dette blant annet igangsatt 
arbeidet med å utarbeide en oversikt over 
forvaltningen av den immaterielle kultur-
arven i Norge, kartlegge særlige verne-
behov og defi nere udekkede felt. Med 
utgangspunkt i håndverksutredningen vur-
deres nå særskilte tiltak for bedre kår for 
bevaring og utøvelse av tradisjonelt 
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håndverk i Norge, med hensyn til do-
kumentasjon, utdanning, næringsutvikling 
og en mer tjenlig nasjonal struktur.

Digitaliseringsmeldingen

Regjeringens formål med digitaliserings-
politikken som del av Kulturløftet har vært å 
skape en brukervennlig, elektronisk tilgang 
til samlingene i arkiv, bibliotek og museer. 
Allerede i 2007 fi kk Nasjonalbiblioteket, 
Arkivverket og ABM-utvikling 3 mill. kro-
ner hver i økt årlig tildeling til arbeidet med 
digitalisering og tilgjengeliggjøring av kultur-
og kunnskapsressursene de forvalter. 
I tillegg fi kk Nasjonalbiblioteket til sammen 
10 mill. kroner i økning for 2009 til digitali-
seringsformål. 

Digital IK-teknologi gir nye muligheter for 
samlingsforvaltning, både hva angår be-
varing, tilgjengeliggjøring og formidling. For 
å utnytte teknologiens rasjonaliserende og 
effektiviserende potensial og samlingenes 
potensial i samfunnsutviklingen, besluttet 
Regjeringen å formulere en samlet strategi 
for digital samlingsforvaltning. Denne ble 
lagt frem 17. april 2009 i St.meld. nr. 24 
Nasjonal strategi for digital bevaring og for-

midling av kulturarv.

Hovedmålene er å ta vare på kultur-
arven for kommende generasjoner, å 
fremme demokrati, identitet, opplevelse,
læring og kunnskap ved å legge til rette for 
aktiv formidling av informasjon tilpasset 
ulike brukergrupper. 

Arkivverket + 62 5 mill kroner
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Digitaliseringsmeldingen er kulturpolitisk 
oppfølging av IKT-meldingens begrep om 
den digitale allmenning. Ambisjonen er å 
gjøre mest mulig av samlingene tilgjengelig 
for fl est mulig. Utfordringene for digital 
bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling 
av samlingene på ABM-feltet er mange – 
både juridisk, samlingsteknisk og organisa-
torisk. Visjonen om en best mulig tilgang til 
ressursene vil kreve koordinert innsats over 
hele feltet. 

Digitaliseringsmeldingen omfatter tiltak 
ordnet under seks katgorier: langtids-
lagring, kriterier og prioriteringer innen 
samlingsdigitalisering, tilgjengeliggjøring, 
nasjonale søketjenester, formidling og 
organisering. 

Arkiv

I 2009 er bevilgningen til Arkivverket nær 
246 mill. kroner. Under denne regjerings-
perioden er Arkivverkets bevilgning økt med 
totalt 62 mill. kroner. 

 Økningen omfatter:

  Arkivverkets bevaring av elektronisk 
 arkivmateriale

  Opptrapping av arbeidet med masse-
 digitalisering av arkivmateriale

  Økte driftsutgifter knyttet til nye bygg

I 2007 tok Statsarkivet i Trondheim i bruk 
nye lokaler i arkivsenteret Dora. 

I juni 2009 tok Riksarkivet og Statsarkivet i 
Oslo i bruk nye fjellmagasiner på Kringsjå 
i Oslo. Tilstrekkelig magasinkapasitet er en 
forutsetning for at Arkivverket skal kunne 
ivareta sitt samfunnsoppdrag – å ta vare på 
og tilgjengeliggjøre statens arkiver. 

Kultur- og kirkedepartementet har våren 
2009 gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre 
et byggeprosjekt ved Statsarkivet i Bergen. 
Utbyggingen skal sikre framtidens magasin-
behov og forbedre publikums muligheter til 
å ta i bruk Statsarkivet. 
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Avdeling for samfunn og frivillighet 
etablert i departementet

Kultur- og kirkedepartementet har ansvaret
for overordnet koordinering og samordning
av statens forhold til frivillig sektor. For å 
styrke dette arbeidet ble det i 2008 eta-
blert en egen avdeling i departementet:
Samfunns- og frivillighetsavdelingen. Av-
delingen har i tillegg til koordinerings- og
samordningsansvaret også ansvar for for-
valtning av tilskuddsordninger av sektor-
overgripende karakter på frivillighets-
feltet samt utredninger, analyser, forskning 
og statistikkproduksjon. 

Senter for forskning på sivilsamfunn og 
frivillig sektor

Å styrke kunnskap og forskning om frivil-
lig sektor er en av regjeringens fi re hoved-
strategier i frivillighetspolitikken. Det er 
derfor opprettet et eget forskningsprogram 
som skal utvikle kunnskapen om sivil-
samfunnet og frivillig sektors betydning og 
rolle i samfunnet. Videre skal programmet 
bidra til å videreutvikle en helhetlig frivillig-
hetspolitikk og styrke frivillig sektor 
gjennom økt forskningsbasert kunnskap.
Programmet ble startet i 2008 og skal
gå over tre til fem år. Det fi nansieres
av Kultur- og kirkedepartementet, Barne- 
og likestillingsdepartementet, Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet og Kunnskaps-
departementet.

Norges forskningsråds program 
Kulturell verdsetting (KULVER)

I 2008 startet Norges forskningsråd pro-
grammet Kulturell verdsetting, som er et 
femårig, humanistisk kulturforskningspro-
gram. Programmet skal bidra til å få fram 
grunnleggende forskning som kan belyse 
problemstillinger knyttet til kulturell verd-
setting – hvordan kulturelle uttrykk og 
fenomener tilskrives verdi og hvordan de 
omformes og bestrides gjennom dynamiske 
prosesser. Kultur- og kirkedepartementet 
bevilger ca. 4,4 mill. kroner til dette pro-
grammet i 2009.

Innvandrerbefolkningens kultur- og 
mediebruk – spørreundersøkelse

Hvert år gjennomfører SSB en medie-
bruksundersøkelse for hele den norske
befolkningen. En kulturbruksundersøkelse 
gjennomføres i tilknytning til denne hvert
fjerde år. I 2008 ble det gjennom-
ført en kombinert kultur- og mediebruks-
undersøkelse, og i forbindelse med
denne har departementet tatt initiativ
til en tilleggsundersøkelse blant et stort 
utvalg personer med innvandrerbakgrunn.
Hensikten er å kartlegge den norske 
innvandrerbefolkningens kultur- og medie-
bruk. Hovedrapporten fra undersøkelsen 
planlegges publisert i 2009. På bakgrunn 
av funnene i rapporten vil departementet 
vurdere på hvilke områder det eventuelt vil 
være behov for spesielle tiltak.

19. Forskning og utvikling

• Egen samfunns-

 avdeling etablert 

 i departementet

• Økt satsing på 

 frivillighetsforskning

Viktigste tiltak:

• Støtte til forsknings-

 programmet 

 Kulturelle verdsetting



Nordland Teater, ”Get Back” med Ida Løken, Silje Holtet, Sissel Brean og (foran) Hanna B. Rønningen. 
Foto: Rolf Ørjan Høgseth
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Likeverdige forhold for kvinner og menn har 
vært et viktig mål for departementet i denne 
perioden. Det gjelder både i kunstneriske 
stillinger og aktiviteter, og i lederstilinger i 
styrer og administrasjon.

De siste årene har departementet invitert 
deltakere fra norsk kulturliv til seminarer. 
De har etterlyst bedre statistikk for å få 
oversikt over kjønnsdimensjonen i kultur-
livet, for eksempel i kulturinstitusjonenes 
aktivitet. En omfattende statistikk som viser
kjønnsfordeling i institusjoner og støtte-
ordninger, blant annet styrer, kunstner-
stipend og likestillingsprofi l ved teatrene, 
ble lagt fram på seminaret i 2007. Stati-
stikken avdekket skjev kjønnsfordeling 
på en rekke områder, og departementet 
arbeider nå systematisk for å oppnå en 
bedre kjønnsbalanse i kulturlivet, blant 
annet ved utnevning av institusjons- og styre-
ledere. I 2005 var det 38 pst. kvinnelige og 62 
pst. mannlige styreledere. Per juni 2009 har 
andelen kvinnelige styreledere på kultur-

området økt til 50 pst. For styremedlemmer 
var fordelingen 54 pst. kvinner og 46 pst. 
menn.

Departementet har bevilget 1,5 mill. kroner 
til sammen i 2008 og 2009 til et rekrutterings-
program for å få fl ere kvinner til leder-
stillinger i kulturlivet. 17 kvinner har deltatt 
i programmet.

I stortingsmeldingene som departementet 
har lagt fram på kulturfeltet, har likestilling 
vært en viktig dimensjon. At kvinner i mindre
grad enn menn får brukt sine evner på 
ulike kunstområder, er en sløsing med sam-
funnets kunstneriske og kreative potensial.

Kjønnsfordelingen har også endret seg 
i Kultur- og kirkedepartementets egen 
ledelse. I 2005 var både departementsråden 
og samtlige fem ekspedisjonssjefer menn. 
I dag har departementet kvinnelig departe-
mentsråd og to kvinnelige ekspedisjons-
sjefer.

20. Likestilling

Kjønnsfordeling blant styreledere på kulturfeltet (2005 og 2009)
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• Forsterket satsing på 

 likestilling i kulturlivet

• Flere kvinner i styrer og

 blant styreledere

Viktigste tiltak:

• Støtte til lederprogram

 for kvinner i kulturlivet



Foto: Nikolay Mamluke. iStockphoto.com
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Kulturpolitikken har som viktige mål å 
fremme kulturelt og estetisk mangfold, stimu-
lere til kunstnerisk kvalitet og nyskaping, 
sikre kulturarven og legge til rette for at hele 
befolkningen har tilgang til et rikt og mang-
foldig kulturtilbud. Kulturpolitikken har sitt 
utgangspunkt i kulturens verdi og egen-
skaper i seg selv. Samtidig vil kulturfeltet 
ha mange ulike positive virkninger inn i 
andre deler av samfunnet. Dette gjelder for 
eksempel i forhold til folks helse og livs-
kvalitet, som element i integrerings-
prosesser og i forhold til arbeidslivet, 
næringssektoren og økonomisk verdi-
skaping. Departementet arbeider på ulike 
måter for å synliggjøre og utnytte det 
potensialet kultursektoren har på disse 
samfunnsområdene.

Den kulturelle spaserstokken

Gjennom Den kulturelle spaserstokken gis 
tilskudd til kommuner til gjennomføring av 
profesjonell formidling av kultur rettet mot 
eldre. Det blir gitt tilskudd til kommuner til 
et stort antall arrangementer og tiltak innen 
ulike kulturområder. Tiltaket ble etablert i 
2007 og fi nansieres av Helse- og omsorgs-
departementet og KKD. Bevilgningen er på 
til sammen 20 mill. kroner i 2009. I 2008 fi kk 
177 kommuner tildelt midler fra Den kul-
turelle spaserstokken.

Kultur og næring

Nærings- og handelsdepartementet, Kom-
munal- og regionaldepartementet og 
Kultur- og kirkedepartementet utarbeidet
en handlingsplan for kultur og næring
i 2007. Som oppfølging av denne, er 
det satt i verk tiltak for å utvikle kul-
turnæringene og styrke kulturbasert 
næringsutvikling, tiltak for kunnskaps-
formidling og utvikling av kunnskaps-
grunnlaget om kultur- og næringsfeltet 
samt tiltak rettet mot kultur som element 
i lokal og regional utvikling. Som opp-
følging av handlingsplanen ble det bevilget 
8,5 mill. kroner til ulike tiltak for å bidra til 
å utnytte potensialet som ligger i et økt sam-
spill mellom kultur og næring.

I 2009 er det bevilget 5 mill. kroner til konk-
rete kultur- og næringstiltak, blant annet for 
å stimulere næringslivet til innkjøp av norsk 
samtidskunst. I tillegg får Forum for kultur 
og Næringsliv driftsstøtte.

Også innenfor Kultur- og kirkedepartemen-
tets ordinære tiltak på kulturfeltet vil fl ere 
avsetninger, som for eksempel til ulike fi lm- 
og musikkformål, kunne ses i et kultur- og 
næringsperspektiv.

Kultur i inkluderende arbeidsliv

Det er en viktig forutsetning for regjeringen
å gi plass til alle som kan og vil arbeide. 

21. Kultur for alle

• Satsing på den 

 kulturelle spaser-

 stokken for eldre

• Prosjekt for kultur

 i arbeidslivet

Viktigste tiltak:

• Bedre geografi sk 

 fordeling av kultur-

 midlene
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Formålet med dette prosjektet er å styrke 
innsatsen for et inkluderende arbeidsliv der 
kultur kan være et viktig bidrag til økt trivsel 
og et godt arbeidsmiljø. Det er satt i gang et 
arbeid for å konkretisere de områdene der 
kulturfeltet kan inngå i samspill med helse- 
og omsorgssektoren. Det vil bli gitt støtte til 
enkeltprosjekter som kan gi erfaringer med 
økt kunnskap om bruk av kultur, for å styrke 
innsatsen for et inkluderende arbeidsliv. Det 
er fra 2009 bevilget 5 mill. kroner til dette.

Kultur i fengslene

Bibliotektjenesten i norske fengsler er 
omtalt i kapittelet om litteratursatsningen. 
Soningsfanger låner i gjennomsnitt langt 
fl ere bøker enn befolkningen for øvrig. 
Kultur- og kirkedepartementet og Justis-
departementet deler ansvaret for ordningen.
Tilskuddet til tjenesten er økt med om lag 
12,6 mill. kroner siden 2005, og fra 2008 er 
det tilbud om bibliotektjenester ved om lag 
85 pst. av soningsplassene.

Vardeteatret

I tillegg til fengselsbibliotekene samarbeider
Kultur- og kirkedepartementet og Justis-
departementet om tilskudd til Vardeteatret 
på 1,3 mill. kroner for arbeidet teatret 
gjør for å engasjere innsatte og løslatte i 
teaterproduksjoner. I Vardeteatret er del-
takerne med på å utvikle stykkene fra idé 
til ferdig forestilling, og de spiller både i og 
utenfor fengslene.

I tillegg bevilges 225 000 kroner til 
Musikkens studieforbund og 75 000 kroner
til Gotlands teater for kulturaktivitet i 
fengslene.
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Kultur- og kirkeminister Trond Giske og justisminister Knut Storberget besøker Vardeteatret. 

Foran f.v.: Eli-Synnøve Bjarnar og Line Aaslund. 

Bak f.v.: Stig Kvale, Åse Nordli og lederne Jo Skjønberg og Leif Sørensen. 

Foto: KKD



Foto: Norsk Tipping



Kulturløftet 2005-2009

109

Fjerning av gevinstautomater

Kampen mot spillavhengighet har stått 
sentralt i perioden. Under regjeringen
Bondevik  II vokste omsetningen på
gevinsautomatene ukontrollert uten at 
noen begrensende tiltak ble iverksatt. 
I 2001 var omsetningen rundt 8 mrd. kro-
ner. Da den rødgrønne regjeringen over-
tok i 2005, var omsetningen på gevinst-
automatene formidable 28 mrd. kroner, 
tre ganger så mye som hele Norsk Tippings 
omsetning. 

Resultatet var en kraftig økning i 
spillavhengighet og sosiale problemer, 
folk som spilte seg fra gård og grunn og 
sosiale tragedier i kjølvannet av spill-
eksplosjonen. Den rødgrønne regjeringen 
satte ganske raskt i verk skadebegren-
sende tiltak, først seddelforbud og natte-
stengning. 

Etter at staten vant automatsaken, både for 
EFTA-domstolen i mars 2007 og for Høyeste-
rett i juni 2007, kunne de tidligere gevinst-
automatene avvikles fra 1. juli 2007. 
12 000 gevinstautomater ble dermed fjernet i 
løpet av få dager, under oppsyn av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet.

En ny handlingsplan mot spillproblemer ble 
vedtatt i mai 2009 for å videreføre arbeidet 
med en strengere lovgivning mot pengespill. 
Et viktig delmål i handlingsplanen er å 
styrke og videreføre det norske spill-

systemet for å forebygge framvekst av 
problemspill. Departementet bevilger 
12 mill. kroner årlig i satsningsperioden 
(2009-2011).

Tiltak mot pengespill på internett

Tall fra Hjelpelinjen for spilleavhengige 
tyder på at pengespill som tilbys via inter-
nett fra utlandet i dag er den største år-
sak til spilleavhengighet i Norge. Lotteri-
tilsynets håndheving av norske regler i 
forhold til slike spill er derfor skjerpet. 
Stortinget vedtok i desember 2008 et forslag 
til lovbestemmelser med restriksjoner på 
betalingstransaksjoner i Norge i tilknytning 
til slik spillvirksomhet. Nærmere forskrifter 
om gjennomføringen av forbudet ble sendt 
på høring våren 2009. Lovvedtaket og for-
skriften ventes iverksatt over sommeren 
2009. 

Nye spillterminaler

Som forutsatt av Stortinget utplasserer 
Norsk Tipping i løpet av 2009 spill-
terminaler med nye spilltilbud, som 
kun kan brukes av spillere over 18 år 
med eget spillekort. I terminalspill-
systemet er det lagt inn begrensinger på 
maksimalt tap per person per dag og måned 
for å forebygge spilleavhengighet og over-
forbruk av spill. Terminalene gir også 
adgang til å delta i Norsk Tippings øvrige 
spill, som Lotto, Viking Lotto m.v.

22. Spill og lotterier

• Innført forbud mot 

 gevinstautomater

• Tiltak mot ulovlige 

 utenlandske spilltilbud

Viktigste tiltak:

• Slått ring rundt det 

 norsk spillsystemet 

 og Norsk Tipping



Kulturløftet 2005-2009
110

Gjennomføringen av reformen hadde som 
hensikt å tilby et ansvarlig tilbud som dem-
mer opp for ulovlig spilling. Samtidig skulle 
det legge til rette for inntekter som kom-
penserer inntektstapet for organisasjoner 
som hadde automatinntekter, i tråd med 
Stortingets vedtak. Dette møtte sterkt mot-
stand fra opposisjonen, men regjeringen 
stod fast på løftene overfor frivilligheten. 

Konklusjonen er nå at de nye spilltermi-
nalene ikke har skapt ny spillavhengighet, 
men tvert i mot vist seg å være det ansvarlige 
spilltilbudet Regjeringen ville legge til rette 
for. Samtidig har dette bidratt til grunnlaget 
for økning av utbetalingene fra Norsk 
Tipping til frivilligheten på nær 1 mrd. 
kroner og innføringen av Grasrotandelen.

Vitalisering av Norsk Tippings spill

Norsk Tippings spilltilbud har i liten grad 
vært videreutviklet de siste årene. Etter at 
gevinstautomatene ble fjernet, har selskapet 
etablert spillet KENO og terminalspill for å 
oppfylle selskapets formål om å kanalisere 
folks spillelyst bort fra spill som kan utvikle 
spilleavhengighet og over til ufarlige spill. 
Selskapet vil arbeide videre med nye spill-
tilbud og nye spillkanaler for å oppfylle sin 
oppgave med å kanalisere befolkningens 
spillelyst inn mot godt regulerte og forsvar-
lige spilltilbud. 

Dom i Ladbrokes-saken

Oslo tingrett ga oktober 2008 staten med-
hold i sak om søksmål fra spilleselskapet 
Ladbrokes. Retten sa seg enig med departe-
mentet i at de norske lovene om regulering 
av pengespill og lotterier ikke er i strid med 
EØS-avtalen. Spilleselskapet har påanket 
dommen. Anken behandles i hovedforhand-
ling for Borgarting lagmannsrett i sep-
tember 2009.
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Pippi på Rogaland Teater / Foto: Emile AshleyTryvannstårnet i Oslo. Tårn for sending av signaler for radio og TV. Foto: Espen Bratlie/Samfoto
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Den overordnede politiske målsettingen 
på medieområdet er å sikre ytringsfrihet, 
rettssikkerhet og et levende demokrati. 
Staten har et klart ansvar for å legge til rette 
for et velfungerende offentlig rom, et an-
svar som i 2004 ble grunnlovsfestet ved inn-
føringen av det såkalte infrastrukturkravet 
i Grunnloven § 100, 6. ledd: ”Det paaligger 
Statens Myndigheter at lægge Forholdene 
til Rette for en aaben og oplyst offentlig 
samtale.” Denne samtalen foregår for en 
stor del i mediene, noe som krever en aktiv 
politikk som kan sikre mangfold og kvalitet 
i norske medier.

Stortingsmelding om allmennkringkast-
ing er lagt fram 

St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en 

digital fremtid ble lagt fram i mai 2007.  Bak-
grunnen for meldingen er overgangen fra 
analog til digital distribusjon og de konse-
kvenser dette får for allmennkring-
kastingen i Norge. Flere oppfølgingstiltak 
er satt i gang etter at Stortinget behandlet 
meldingen.

  NRKs samfunnsoppdrag er presisert

Regjeringen foreslo i kringkastingsmelding-
en at det skulle innføres en allmennkring-
kastingsplakat for NRK – en NRK-plakat. 
Dette ble fulgt opp i St. meld. nr. 6 (2007-
2008) NRK-plakaten ”Noe for alle. Alltid”. 
Stortingsmeldingen ble lagt fram i novem-
ber 2007, etter en grundig gjennomgang 

av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser 
og en bred høringsrunde. NRK-plakaten er 
justert to ganger etter 2007. Først i St. meld. 
nr. 6 (2008-2009) NRK-plakaten – NRKs 

samfunnsoppdrag, der regjeringen ut-
videt plakaten med en sjette pilar som 
omhandler NRKs innholdstilbud på 
internett, mobil-tv mv. Deretter ble den 
justert i mars 2009, da Regjeringen la 
frem St. meld. nr. 18 (2008-2009) NRK-

plakaten – dekning av valg. Plakatens punkt 
1 b) ble spesifi sert med hensyn til NRKs 
valgkampdekning. NRK-plakaten er i sin 
helhet innarbeidet i NRKs vedtekter i 2009.

  NRKs skolesatsing styrkes

NRKs ansvar overfor skolesektoren har blitt 
en del av allmennkringkastingsoppdraget. 
I St. meld. nr. 6 (2008-2009) ble det tatt inn 
presiseringer i innholdskravene, og punkt    
4 h) lyder nå som følger: ”NRK skal bidra 
til utdanning og læring, herunder tilby inn-
hold tilrettelagt for skoleverket”. Regjerin-
gen har støttet etableringen av et fl ermedialt 
klipp-arkiv for skolesektoren med 11,2 mill. 
kroner i 2006 og 2007. Ytterligere 4 mill. 
kroner er satt av til prosjektet. I påvente 
av en notifi sering fra ESA har Kunnskaps-
departementet holdt resten av pengene 
tilbake. ESA godkjente støtten til NRKs 
klipparkiv i april 2009. Prosjektet ”NRK.no/
skole” skal gi skolesektoren tilgang til klipp 
fra NRKs arkiver, som er en del av nasjonal-
arven.

23. Mediepolitikk

• Styrking av NRKs 

 samfunnsoppdrag

• Etablering av 

 digitalt bakkenett

Viktigste tiltak:

• Stortingsmelding 

 om kringkasting
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  Forhåndsgodkjenning av NRKs nye 

 medietjenester 

I kringkastingsmeldingen ble det også 
foreslått etablering av en formell prosedyre 
for forhåndsgodkjenning av nye NRK-
tjenester. Dette tiltaket er fulgt opp i Ot.prp.
nr. 81(2008-2009), som ble lagt frem i april 
2009. Regjeringen foreslår å etablere en 
ordning med forhåndsgodkjenning av nye 
medietjenester NRK ønsker å tilby. Medie-
tilsynet skal ha ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av testen. Den endelige 
beslutningen om forhåndsgodkjenning skal 
tas av Kongen i statsråd. 

I den samme odelstingsproposisjonen 
foreslo regjeringen å lovfeste en begrens-
ning av departementets instruksjons-
myndighet overfor Medietilsynet i visse 
saker. Dette gjelder for det første ved Medie-
tilsynets utarbeiding av allmennkring-
kastingsrapporter. For det andre skal 
departementet ikke kunne instruere Medie-
tilsynet i vurderingen av om en ny tjeneste fra 
NRK skal innlemmes i allmennkringkastings-
oppdraget og dermed lisensfi nansieres. 
Stortinget vedtok i mai 2009 de foreslåtte 
lovendringene. 

  Rammene for digitalisering av 

 radio tydeliggjøres

I St.meld. nr 30 (2006-2007) Kringkasting i en 

digital fremtid fastsatte regjeringen enkelte 
rammer for digitaliseringen av radiomediet. 
Digitaliseringen av radiomediet bør fortsatt 
i hovedsak være aktørstyrt m.h.t. teknologi-
valg. Det fastsettes ingen måldato for av-

vikling av analoge FM-sendinger før minst 
halvparten av norske husholdninger har 
anskaffet digitale radioapparater. Den ende-
lige avviklingen av FM-sendingene kan 
ikke gjennomføres før følgende tilleggs-
kriterier er oppfylt: (1) hele befolkningen 
må ha tilgang til et digitalt radiotilbud, (2) 
det digitale radiotilbudet må representere 
en merverdi for lytterne. 

For å sikre stabile rammer for kring-
kasternes planer om å investere i økt 
dekning i DAB-nettet, ble de digitale konse-
sjonene forlenget fra 2014 til 2020. Som et 
ledd i digitaliseringen ble NRK Alltid Klass-
isk fra 1. juli i år en ren DAB-kanal.

Finansieringen av NRK 

Det er Regjeringens mål at NRK skal be-
holdes som en lisensfi nansiert, reklamefri 
allmennkringkaster. Det er derfor avgjør-
ende å sikre NRK stabile og forutsigbare inn-
tekter. NRK står overfor store investeringer 
knyttet til digitaliseringen av kringkastings-
mediene. I tillegg til krevende teknologiske 
og markedsmessige endringsprosesser, vil 
konkurransen fra betalings- og reklame-
fi nansierte medier øke vesentlig. Kring-
kastingsavgiften ble økt med 48 kroner for 
2006, og med ytterligere 60 kroner for 2007. 
I 2008 økte kringkastingsavgiften med 90 
kroner. I budsjettproposisjonen ble det lagt 
inn en forutsetning om at 20 kroner av lisens-
økningen skulle kompensere for engangs-
kostnader knyttet til investering i program-
bank. Kringkastingsavgiften for 2009 er økt 
med 124 kroner og er etter dette 2 335 kro-
ner inkludert merverdiavgift. 
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Regjeringen har lagt til rette for at NRK gis 
effektive virkemidler til bruk for innkreving 
av lisensmidlene. I Ot.prp.nr.81 (2008-2009) 
Om lov om endring i lov 4.desember 1992 nr. 

127 om kringkasting foreslo Regjeringen at 
NRK gis rett til å innhente begrensede opp-
lysninger fra kunderegistrene til tilbydere 
av fjernsynsinnhold. De innhentede opp-
lysningene skal kunne kontrolleres mot 
lisensregisteret. Dette foreslås lovfestet i en 
ny § 8-5 i kringkastingsloven. Stortinget har 
ved vedtak om endring av kringkastings-
loven sluttet seg til dette. 

Etablering av det digitale bakkenettet

Regjeringen tildelte i 2006 NTV konsesjon til 
å etablere og drive et digitalt bakkenett for 
fjernsyn. Avviklingen av det analoge bakke-
nettet berører omlag 600 000 husstander. 
I løpet av 2008 ble det digitale bakkenettet 
åpnet region for region over hele landet, 
samtidig som man begynte å slukke det 
analoge. 1.desember 2009 slukkes de siste 
regionene med analogt bakkenett. Etable-
ring av et digitalt bakkenett for fjernsyn inne-
bærer at hele befolkningen får tilbud om 
digitale fjernsynssignaler (minst 95 pst. via 
bakkenettet, resten via satellitt, kabel og 
bredbånd). Hele befolkningen vil få tilgang 
til fl erkanalfjernsyn og dermed større valg-
frihet. NRK 1, NRK 2, NRK 3 og TV 2 (ut 
2009) skal tilbys gratis til hele befolkningen.
Det kan etableres ekstratjenester som 
elektronisk programguide, supertekst-tv 
og tilrettelagte tjenester for syn- og hørsels-
hemmede. Det blir også mulig å tilby høyere 
lyd- og bildekvalitet. 

Pressestøtte 

Dagsaviser

Produksjonstilskuddet til dagsaviser er 
et sentralt virkemiddel for å opprettholde 
mangfoldet i avisutgivelser. I 2006 økte 
regjeringen derfor bevilgningen til produk-
sjonstilskudd med 7,5 mill. kroner i 
forhold til budsjettforslaget fra regjeringen 
Bondevik II. 

I 2006 innførte Regjeringen en ny ordning
med kompensasjon for økning i porto-
utgifter.  I 2008 ble ordningen opphevet og 
budsjettmidlene, 12,7 mill. kroner, ble over-
ført til produksjonstilskuddet.

Samiske aviser

De samiske avisene spiller en viktig
rolle både for demokratisk debatt og språk-
utvikling i det samiske samfunnet. For å bi-
dra til økt utgivelseshyppighet i de samiske 
avisene, økte regjeringen tilskuddet til 
samiske aviser med 5 mill. kroner i 2008. 
I 2009 ble tilskuddet økt med nye 3 mill. 
kroner.

Lokalradiokonsesjoner 2009 - 2015

For konsesjonsperioden fra 1. januar 2009 
til 31. desember 2015 offentliggjorde Medie-
tilsynet konsesjonstildelingen i juni 2008. 
Flere av vedtakene ble i klageomgangen 
omgjort av departementet. Det ble foretatt 
en ny utlysning i desember 2008 og konse-
sjonsperioden ble forskjøvet til 30. juni 2016. 
Noen av Medietilsynets tildelingsvedtak 
i henhold til den nye utlysningen er også 
påklaget, men klagesakene er ikke ferdig-
behandlet.
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Politisk reklame

Regjeringen har fulgt opp dommen i Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen 
(EMD) i Strasbourg i saken om politisk 
reklame på fjernsyn. EMD kom til at forbudet 
mot at Pensjonistpartiet fi kk kjøpe politisk 
reklame og ileggelsen av gebyr var et brudd 
på artikkel 10 i EMK. Det grunnleggende 
premisset for dommen var at for Pensjonist-
partiet var politisk reklame den eneste mulig-
heten til å få tv-dekning. Regjeringen valgte 
ikke å anke, da dommen ikke er til hinder 
for at kringkastingslovens forbud mot re-
klame for livssyn og politiske budskap på 
fjernsyn opprettholdes, forutsatt at det 
gjennomføres tiltak som også gir min-
dre partier tilgang til fjernsynsmediet. En 
stortingsmelding med forslag til endring 
av NRK-plakaten ble behandlet våren 2009. 
NRK-plakaten ble supplert med en formu-
lering som sier at NRKs dekning av 
politisk valg skal være bred og balansert, 
og at samtlige partier over en viss størrelse 
normalt skal omtales i den redaksjonelle 
dekningen. 

Frikanalen

Kultur- og kirkedepartementet har inngått 
en avtale med Frikanalen som sikrer et 
økonomisk grunnlag for kanalen i oppstarts-
årene, samt 1 mill. kroner i permanent 
årlig driftsstøtte. En forutsetning for støtten 
er blant annet at Frikanalen oppfyller konse-
sjonsvilkårene og at Frikanalen tilstreber 
å være en reell ytringskanal for samtlige 
partier og lister i forbindelse med valg. Det 
vises til Frikanalens formål om ”å styrke
ytringsfrihet og det deltakende demo-
kratiet gjennom å gi fl ere mulighet til å ytre 

seg gjennom tv-mediet”. Departementet gir 
Frikanalen til sammen 3,5 mill. kroner i drift-
støtte for 2009. Departementet vil med for-
behold om Stortingets budsjettvedtak også 
gi Frikanalen 3,5 mill. kroner i driftstøtte for 
2010. I 2011 får Frikanalen 2 mill. kroner i 
drifts- og investeringsstøtte, og deretter en 
årlig driftsstøtte på 1 mill. kroner. Avtalen 
ble inngått 11.mai 2009.

Mediemangfold 

Medieeierskapsloven

I 2006 la regjeringen fram et forslag til 
endringer i medieeierskapsloven som inne-
bar at grensen for eierskap ble satt ned fra 
40 pst. til 1/3 av de nasjonale markedene 
for hhv. dagspresse, fjernsyn eller radio. 
Regjeringen mente dette var nødvendig for 
å hindre en mediekonsentrasjon som reelt 
sett kunne svekke ytrings- og informasjons-
friheten i samfunnet.

Lov om redaksjonell uavhengighet i 
mediene

I 2007 la regjeringen fram et forslag til en 
ny lov om redaksjonell uavhengighet i 
mediene. Loven trådte i kraft 1. januar 2009. 
Loven slår fast at alle medier skal ha en 
redaktør og at denne skal være uavhengig 
fra eierne i den daglige redigeringen av 
mediet. Loven slår også fast at eierne av 
medieforetaket ikke kan instruere eller over-
prøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål. 
Formålet er bl.a. å sikre at publikum kan ha 
tillit til at det redaksjonelle innholdet ikke er 
påvirket av de økonomiske interessene eller 
politiske standpunktene til medienes eiere. 
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Kirkeforliket – demokratireform i Den 
norske kirke

Alle de politiske partiene på Stortinget 
inngikk 10. april i fjor en avtale om det 
framtidige forholdet mellom staten og Den 
norske kirke. Avtalen innebærer at det vil bli 
gjort endringer i Grunnlovsbestemmelsene 
som i dag regulerer statskirkeordningen. 
Det er enighet om å sette i gang en pro-
sess som blant annet skal legge til rette for 
at utnevning av biskoper og proster over-
føres fra kirkelig statsråd til kirkelig organ 
som Kirkemøte eller bispedømmeråd.

Forut for endringene i statskirkeordningen 
skal det gjennomføres en demokratireform 
som skal sikre kirkens organer sterkere 
demokratisk legitimitet og forankring hos 
kirkemedlemmene. Til gjennomføringen 
av demokratireformen og de kirkelige 
valgene i 2009 er det bevilget 73 mill. kroner. 
I tilknytning til demokratireformen utredes 
også spørsmålet om styrking av Bispemøtets 
presesfunksjon.

Trosopplæringsreformen

Trosopplæringsreformen er videreført med 
en årlig økning i bevilgningene på 25 mill. 
kroner. Bevilgningene til reformen er økt 
med nær 100 mill. kroner i løpet av inne-
værende periode, og er i 2009 på 150 mill. 
kroner.

Prostereformen

Prostereformen, som sikrer bedre organi-
sering, samordning og ledelse av den lokale 
prestetjenesten, er nå gjennomført i alle 
bispedømmer. Bevilgningene til preste-
skapet er med bakgrunn i reformen økt med 
vel 28 mill. kroner. Reformen vil være av stor 
betydning for å sikre framtidig rekruttering 
av prester.

Den lokale kirkeforvaltningen og kirke-
byggene

Styrkingen av kommuneøkonomien har satt 
kommunene bedre i stand til å ivareta sitt 
ansvar overfor den lokale kirken. I tillegg 
til økt kommunalt vedlikehold av kirke-
byggene, er det iverksatt fl ere statlige tiltak 
og ordninger.

24. Den norske kirke

• Den politiske avtalen 

 om det framtidige 

 forholdet mellom 

 staten og Den norske 

 kirke – St.meld. nr 17 

 (2007-2008)
• Demokratireform 

 i Den norske kirke

• Kommunene er satt 

 økonomisk i stand til 

 bedre å ivareta ved-

 likeholdet av kirker

Viktigste tiltak:

• Trosopplærings-

 reformen er videre-

 ført med en årlig øk-

 ning på 25 mill. kroner 



Kulturløftet 2005-2009
120

Det ble i 2005 etablert en rentekompensa-
sjonsordning der staten kompenserer rente-
utgiftene ved investeringer til istandsetting 
av kirker, inventar og utsmykking. Den 
samlede investeringsrammen er per 2009 på 
2,5 mrd. kroner. Per 30. juni 2009 er 1,7 mrd. 
av rammen blitt gitt til prosjekter som omfatt-
er 467 kirker i 252 kommuner. Nær 70 pst. 
har gått til fredete og verneverdige kriker, 
som er blitt prioritert i ordningen.

Det ble i 2007 etablert en tilskudds-
ordning for de eldste kirkene, med 
fi nansiering fra Opplysningsvesenets fond. 
Ordningen er forbeholdt middelalderkirk-
ene og andre kirker bygget før 1650. Det 
kan gis tilskudd med inntil 30 pst. av istand-
settingskostnadene. Det er i 2007 og 2008 
gitt tilsagn om tilskudd til 16 kirker med et 
samlet beløp på 10 mill. kroner. Med bak-
grunn i Opp-lysningsvesenets fonds økono-
miske situasjon blir det inntil videre ikke 
gitt tilsagn om tilskudd til nye istand-
settingsprosjekter, men de eldste kirkene 
kan søkes inn under rentekompensasjons-
ordningen for kirkebygg.

Kirkelig kultursatsing

I 2009 er det for første gang bevilget midler 
til kirkelig kultursatsing. Bevilgningen på 
5 mill. kroner skal stimulere til økt kultur-
virksomhet i kirkene våre, i samspill med 
ulike kulturaktører. Den norske kirke har 
ansatt sju rådgivere for å øke satsingen 
på kultur i bispedømmene, seks i bispe-
dømmerådene og én i Kirkerådet.

Nasjonal pilegrimssatsing

Trondheim og Nidaros er videreutviklet 
som kirkelig tyngdepunkt. I 2006 ble det 
åpnet nytt besøkssenter for Nidaros dom-
kirke, med samlet kostnad på vel 50 mill.
kroner. Samtidig ble det åpnet permanent 
utstilling av riksregaliene i Erkebispegården 
med en kostnadsramme på vel 25 mill. 
kroner. Det er gitt tilskudd til etablering av 
Nidaros pilegrimssenter, som skal bidra til 
å videreutvikle pilegrimstradisjonene ved 
Nidarosdomen. Departementet har tatt initia-
tiv til å utforme en strategi for fornyelse og 
utvikling av pilegrimstradisjonene i Norge. 

Revidert nasjonalbudsjett 2009

I revidert budsjett for 2009 er det foreslått en 
bevilgning på 30 mill. kroner til vedlikehold 
av presteboliger, 13 mill. kroner til medlems-
registeret i kirken, og 2 mill. kroner til straks-
tiltak for rekruttering av prester. Forslaget 
sikrer at vedlikeholdsinnsatsen overfor 
presteboliger som forvaltes av Opplysnings-
vesenets fond, kan holdes oppe på normalt 
nivå i 2009. Anskaffelsen av et nytt system 
for kirkens medlemsregister, vil sammen 
med utsendelse av valgkort til alle kirkens
medlemmer, bidra til en nødvendig opp-
rydning i registeret. To mill. kroner til 
strakstiltak for rekruttering blant prestene, 
viser at departementet tar rekrutterings-
utfordringene på alvor.
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Kultur- og kirkeminister Trond Giske mottar demokratiutredningen fra Trond Bakkevig. Foto: KKD



Foto:  Norges Fotballforbund
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Spillemidler til idrettsformål - 
hovedfordelingen

I perioden 2006-2009 er det fordelt i over-
kant av 5,4 mill. kroner gjennom hovedfor-
delingen av spillemidler til idrettsformål.

Ved hovedfordelingen av spillemidler til 
idrettsformål i 2009 er det fordelt om lag 1,5  
mill. kroner. 

1 mrd. til anlegg i 2009

Det er totalt fordelt over 1 mrd. kroner til 
anlegg i 2009. Av dette er 779 mill. kroner 
fordelt gjennom hovedfordelingen og 250 
mill. kroner som en del av regjeringens 
tiltakspakke til stimulering av sysselsetting 
(se neste avsnitt). 65 mill. kroner av spille-
midlene er overgangsmidler.

Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene er 
styrket. I 2006 ble det fordelt 612,8 mill. kro-
ner og i hovedfordelingen 2009 er det fordelt 
676,6 mill. kroner. 

Anleggspolitisk program er videreført. For-
ventet avsetning til anleggspolitisk program 
2007-2010 er 250 mill. kroner. Gjennom dette 
programmet er det så langt avsatt 185 mill. 
kroner (2007-2009). Midlene fordeles til an-
legg i pressområder, til kostnadskrevende 
anlegg og til utstyr.

Tiltak til stimulering av sysselsetting

I 2009 er det som ledd i regjeringens tiltaks-
pakke fordelt 250 mill. kroner til idretts-
anlegg i kommunene over statsbudsjettet, 
jf. St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i 

statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. 

25. Idrett
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For idrettsfeltet framkommer følgende 
kriterier:

  Midlene skal gå til nybygg og reha- 
 bilitering av ordinære idrettsanlegg

  Midlene fordeles til godkjente idretts-
 anlegg som kan påbegynnes i 2009

  Midlene fordeles til idrettsanlegg 
 over hele landet

  Midlene er en engangsbevilgning i 2009

I tillegg til kriteriene er sysselsettingseffekt 
understreket.

Med godkjente idrettsanlegg menes i denne 
sammenheng at det er gitt idrettsfunk-
sjonell forhåndsgodkjenning, at fi nansiering 
ut over tilskuddbeløpet er dokumentert og 
at øvrige vilkår for godkjenning av spille-
middelsøknad er oppfylt. 

Sysselsettingsmidlene er overført til 
fylkeskommunene i henhold til rutinene for 
hovedfordelingsmidler til ordinære anlegg. 

Aktivitet 

Til idrettsformål utenom anlegg er det ved 
hovedfordelingen i 2009 fordelt 779,4 mill. 
kroner, hvorav 243 mill. kroner er over-
gangsmidler.

Tilskuddet til Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) er 
styrket.

Det er fortsatt en økt satsing på idrett for 
barn og ungdom gjennom en videreføring 
av tilskuddet til særforbundenes arbeid 
rettet mot idrettslagene. 

Tilskuddsordningen til lokale lag og forening-
er (lokale aktivitetsmidler - LAM) er videre-
ført. I 2009 er det fordelt totalt 180 mill. kro-
ner til denne ordningen. Målsettingen med 
tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet 
og deltakelse i medlemsbaserte foreninger 
som driver idrett og fysisk aktivitet for barn 
og ungdom. Det er lagenes primæraktivi-
teter som skal støttes. Det er videre et mål 
at ordningen skal understøtte den frivillige 
innsatsen i lagene. 

Tilskudd til inkludering i idrettslag er videre-
ført. Ordningen er rettet inn mot barn og ung-
dom som står overfor kulturelle eller økono-
miske barrierer som hindrer deltakelse i 
idrettslag. Barn og ungdom med innvandrer-
bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad 
medlemmer av idrettslag enn gjennom-
snittet i befolkningen for øvrig. Dette under-
streker behovet for tiltak rettet spesielt mot 
denne målgruppen. 

Grunnfi nansieringen av toppidretten er 
i perioden styrket gjennom en økning av 
tilskuddet til NIFs post 4 Toppidrett, inklu-
dert tilskudd til Olympiatoppen. I 2006 ble 
det fordelt 65 mill. kroner, og i 2009 er det 
fordelt 100 mill. kroner på denne posten.

Antidoping  

Norge har ratifi sert UNESCOs antidoping-
konvensjon. Tilskuddet til antidopingarbeid 
innenfor idretten er økt.  

Folkehelse – økt fysisk aktivitet

Regjeringen har styrket satsingen på folke-
helseområdet og har blant annet tatt initiativ 
overfor NIF og andre frivillige organisasjon-
er til et folkehelseprosjekt. Hensikten er å få 
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fl ere folk til å bevege seg mer. Et viktig mål 
er å inkludere nye grupper i idretten. I tråd 
med de føringer som ble lagt i St. meld. nr. 
39 (2006-2007) Frivillighet for alle, mottok 
NIF 5 mill. kroner i 2008 til folkehelsetiltak, 
herunder tiltak rettet mot inaktive og tiltak 
relatert til idrett i skolen. 

I 2009 mottar NIF midler til folkehelse-
prosjekter fra Kultur- og kirkedepartemen-
tet (om lag 7 mill. kroner) og fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (10,5 mill. kroner). 
NIF har invitert idrettskretsene og sær-
forbundene til å fremme søknader om 
folkehelseprosjekter basert på spesifi serte 
kriterier. 

Samtidig har tilskuddet til friluftsorganisa-
sjonene gjennom Friluftslivets fellesorgani-
sasjon (FRIFO) og Friluftsrådenes landsfor-
bund (FL) blitt styrket.

Friluftstiltak

I hovedfordelingen 2009 er det fordelt 
10 mill. kroner til friluftstiltak for barn 
og ungdom gjennom Friluftslivets felles-
organisasjon (FRIFO) og Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL). Dette er en økning på 
4,4 millioner kroner i forhold til 2008 og inne-
bærer en betydelig styrking av satsingen på 
friluftsliv. Økt tilskudd til friluftsorganisa-
sjonene skal gjøre det mulig å legge til rette 
for ytterligere aktivitetstilbud. 

Det er fordelt 11 mill. kroner til anlegg for 
friluftsliv i fjellet i 2009. Det kan også søkes 
om spillemidler til enkelte friluftslivsanlegg 
gjennom den ordinære tilskuddsordningen 
til idrettsanlegg i kommunene. 

Idrettsforskning

Fra 2008 er hoveddelen av forskningen på 
idrettsfeltet organisert rundt tre sentre med 
høy kompetanse innenfor sine fagfelt. Det 
gis grunnstøtte til Senter for idrettsskade-
forskning ved Norges idrettshøgskole 
(NIH), til Forskningssenter for trening og 
prestasjon ved NIH og Senter for idretts-
anlegg og teknologi ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU). 
Kultur- og kirkedepartementet fordeler i 
samråd med aktuelle parter også prosjekt-
midler til forskning, utredning og evaluering 
knyttet til andre aktuelle forskningsområder 
og temaer på idrettsfeltet.

Grasrotandelen

Norsk Tipping innførte fra 1. mars 2009 
grasrotordningen, hvor alle som deltar i 
selskapets pengespill selv kan bestemme 
at fem pst. av spilleinnsatsen skal fordeles 
direkte til lokale lag eller foreninger som 
de vil støtte. Norsk Tipping antar at 400 000 
spillere vil slutte seg til ordningen i løpet 
av 2009 og at det i løpet av samme år vil bli 
overført nærmere 200 mill. kroner direkte 
til lokale lag og organisasjoner. 

Per 10. august 2009 er det spilt inn over 96 
mill. kroner. Av disse går 70 mill. kroner spilt 
til idrett. Dette gjør idretten til den domi-
nerende mottaker av grasrotmidler. Det har 
vært en jevn økning i innspilt beløp siden 
ordningen på innført. Hvis denne økningen 
holder seg på samme nivå ut året, kan dette 
gi et beløp på om lag 150 mill. kroner i 2009 
direkte til lokale idrettslag. 
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