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Kulkom 





Kulturrådet 
 

│gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet 

│er en pådriver for nye kunst og kulturprosjekter 

│driver utviklingsarbeid 

│er en rådgiver for staten i kulturspørsmål 

 

│Statlig arbeidsplass, forvaltning kunst  

│Kunnskapsvirksomhet – mange med akademisk bakgrunn 

│130 medarbeidere 

│Dedikert faglig arbeidsmiljø 

│Nye lokaler i Mølleparken 2 

 

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og 
kulturuttrykk, og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres 
og gjøres tilgjengelig for flest mulig (Kulturrådsloven 2012) 
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Gjennomgang av Kulturrådet, 

utredning leveres i juni  
Kulkom mars 2014 









Digital tilskuddsforvaltning 

CA 20 000 SØKNADER ÅRLIG 

│Kulturfondet ca. 7500 

│Statens kunstnerstipend ca. 9000 

│Fond for lyd og bilde ca. 3500 

│Arkiv og museumsfeltet ca. 120  

 

 
CA 3 800 TILDELINGER ÅRLIG 

│Kulturfondet ca. 2500 

│Statens kunstnerstipend ca. 700 

│Fond for lyd og bilde ca. 600 

│Arkiv og museumsfeltet ca. 60 

 

 

Nytt bilde 



Hvem kan søke tilskudd? 

│Skapende og utøvende kunstnere 

│Private eller offentlige organisasjoner 

│Institusjoner og virksomheter 

│Arrangører 

│Privatpersoner 

│Kommuner og fylkeskommuner 

Ca. 80 ordninger å søke støtte fra. 

Kulturfondet 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des 
Fond for lyd og bilde 4. februar og 2. september 
Statens kunstnerstipend 16. oktober 
Norsk-islandsk kultursamarbeid: 1. mars 
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Norsk kulturfond 
 
Formål 

│stimulere skapende virksomhet innenfor litteratur og kunst, verne om 

kulturarven og formidle kulturgodene til så mange som mulig 

 

│støtte nyskapende kunst og stimulere nye kunstneriske uttrykksformer, 

nye formidlingsmåter og kulturelt mangfold 

 

│viktige forsøks- og utviklingsprosjekter skal evalueres 

│577 mill kr i 2014 
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21,2 MIKR 

95 tildelinger 

Slik behandles søknaden, eks. 

Kulturfondet 

Søker Saksbehandler Fagutvalg Rådet 

Innsendelse 

av søknad Gjennomgår  

søknaden og  

gir tilrådning 

Gjør de  

fleste vedtakene 

Gir tilrådninger  

til rådet i store 

og prinsipielle  

saker 

Gjør vedtak 

eller 

Søknadsfrist 

Tildelingslister 

på nettet 

Vedtaksbrev 

Søknad innvilget  

eller avslått 

Saksbehandler bakgrunn: kunst- og 

kulturhistorikere, musikkvitere, litteraturvitere, 

samfunnsvitere, teatervitere mm + praksis 



Aspirantordning 
│Aspirantordning for kunst- og 

kulturinstitusjoner 

│6 stillinger + 1 finansiert av Sparebank1 

Nord-Norge 

│Bidra til bredere sosial og kulturell  

  rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker 

│Mangfold og inkludering 

 

Foto: Dansearena Nord 



Fond for lyd og bilde 

│Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspillinger av lyd- og 

filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, 

scene, film og billedkunst.  

│Fondet er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige 

kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. 

│32,6 millioner kroner i 2014 til prosjekter innen musikk, scene, tekst, 

film/video og billedkunst 



Statens kunstnerstipend 

│Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og 

utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de 

skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.  

│Kunstnerlønn - stipender og garantiinntekt (under utfasing) 

│280 millioner kr kroner i 2014 

 



Arkiv- og museumsfeltet 

Kulturrådet som fornyingsaktør; 

•30 millioner  i utviklingsmidler 2014 

•Program for kompetanse og organisasjonsutvikling     

•Felles strategi for digitalisering   

•Plan for sikring og bevaring 

•Evaluere og koordinere faglige nettverk 

•Publikumsundersøkelser  

•Departementets faglige rådgiver 

 



FINNMARK 
BESØK TOTALT 93 017 

BESØK PR. INNBYGGER 1,8 

TROMS 
BESØK TOTALT 180 308 

BESØK PR. INNBYGGER 1,7 

NORDLAND 
BESØK TOTALT 270 558 

BESØK PR. INNBYGGER 1,9 

NORD-TRØNDELAG 
BESØK TOTALT 220 273 

BESØK PR. INNBYGGER 2,0 

SØR-TRØNDELAG 
BESØK TOTALT 937 387  

BESØK PR. INNBYGGER 4,1 

MØRE OG ROMSDAL 
BESØK TOTALT 270 558 

BESØK PR. INNBYGGER 1,5 

SOGN OG FJORDANE 
BESØK TOTALT 101 761 
BESØK PR. INNBYGGER 1,4 

HORDALAND 
BESØK TOTALT 796 463 
BESØK PR. INNBYGGER 2,2 

ROGALAND 
BESØK TOTALT 373 839  

BESØK PR. INNBYGGER 1,4 

VEST-AGDER 
BESØK TOTALT 157 212  

BESØK PR. INNBYGGER 1,3 

OPPLAND 
BESØK TOTALT 340 909 

BESØK PR. INNBYGGER 2.4 

BUSKERUD 
BESØK TOTALT 321 155 

BESØK PR. INNBYGGER 1,6 

TELEMARK 
BESØK TOTALT 172 040  

BESØK PR. INNBYGGER 1,2 

AUST-AGDER 
BESØK TOTALT 35 734 

BESØK PR. INNBYGGER 0,5 

VESTFOLD 
BESØK TOTALT 88 420 

BESØK PR. INNBYGGER 0,6 

HEDMARK 
BESØK TOTALT 222 982 

BESØK PR. INNBYGGER 1,5 

AKERSHUS 
BESØK TOTALT 158 587 

BESØK PR. INNBYGGER 0,4 

ØSTFOLD 
BESØK TOTALT 119 318 

BESØK PR. INNBYGGER 0,6 

OSLO 
BESØK TOTALT 3 038 383 

BESØK PR. INNBYGGER 6,5 
Museumsstatistikk 



Internasjonalt kultursamarbeid 

│Informerer og veileder om EUs kulturprogram Kreativt Europa 

│Programpartner EØS-midlene – kulturprosjekter: 200 mill i 10 land 

│Norsk-islandsk kultursamarbeid 

│Internasjonal strategi 

Foto: Maciej Zakrzewski Foto:Adam Panzuk 
Foto:Halina Sjuve 



Kulturnæringer 

│Felles satsing frå tre departementer, 

handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» 

│Økt verdiskapning og eksport i 

kulturnæringene 

│Flere aktører i kulturnæringene skal kunne 

leve av egen virksomhet 

│2013: 4,8 mill til 19 prosjekter 

│Bidra til bredere sosial og kulturell  

  rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker 

 



Den kulturelle 

skolesekken 

 200 mill kr 2013 / 2014  
800 000 elever 

3 400 skoler 
Over 3 mill. «billetter» 

Dropout. Foto: Jonas Jerimiassen Tomter Foto: Einar Yttrelid 



Kommunikasjon 
│Kulturrådets nettsider – intranett og internett 

│https://twitter.com/kulturradet og http://www.facebook.com/norsk.kulturrad  

│ Nyhetsbrev – abonner!  

│Medieovervåkning – ca 5000 saker om Kulturrådet i 2013 

│Hva skjer? Hvem sier hva? Hva mener vi? Omdømme! 

│Koordinerer media, søkere, allmenheten  

│Infomøter, seminarer, konferanser– internt og eksternt 

│Visuell profil – en samlet identitet for en mangefasettert virksomhet 

 

 

http://nykult.ning.com/
http://www.norskkulturrad.no/
https://twitter.com/kulturradet
https://twitter.com/kulturradet
http://www.facebook.com/norsk.kulturrad
http://www.facebook.com/norsk.kulturrad
http://www.facebook.com/norsk.kulturrad
http://www.norskkulturrad.no/om-kulturradet/nyhetsbrev/


Hvem jobber med hva?  

│Saksbehandlere, sekretariat for ulike fond: Akademisk bakgrunn (bach, 

master, phd), samfunnsvitere, humaniora, kunst, kultur 

│Kommunikasjon: Medieviter, sosiolog, journalist, designer, webdesign 

│Direktoratsoppgaver museum og arkiv: kulturhistorie, historie, bibliotek 

│Internasjonalt arbeid: Internasjonale studier, statsvitenskap, kultur og 

samfunn 

│Digital utvikling: kultur, programmering 

│FoU: Samfunnsvitere og humaniora  

Forståelse for våre omgivelser og fagområder, fagkunnskap om 

spesifikke kunst- og kulturområder, hente inn materiale, se saker fra ulike 

perspektiver og forskjellig aktør- og forvaltningsnivå, sette seg inn i 

problemstillinger, analysere, saksbehandle, byråkrati, forvaltning 
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Tips  

│Kan du knytte deg til et prosjekt når du studerer? 

│Skriv oppgave om noe du er – eller kan bli - interessert i 

│Praksis i tillegg til studier – det kan være så mangt! 

│Ikke vær kresen etter studier 

│Be om attester, enkel og oversiktlig cv 

│Hvis intervju: Sett deg alltid noe inn i virksomheten på forhånd  

 

LYKKE TIL 

 

 

  



Kulturrådet på nett 

│www.kulturradet.no 

│@kulturradet på twitter   

│http://www.facebook.com/norsk.kulturrad 

Kulkom mars 2014 



 

 

 

 

│Fri scenekunst 

│Arrangørstøtte 

│Dans 

│Gjestespill 

│Faglig utvikling og forprosjekter 

│Regionale kompetansesentra for dans 

│Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper 

 

 

Kulkom mars 2014 

Fra Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden, 2009 

Tilskuddsordninger scenekunst 



 

│Festivalstøtte 

│Arrangørstøtte 

│Musikerstøtte  

│Bestillingsverk  

│Ensemblestøtte 

│Innspillingsstøtte 

│Kirkemusikk 

│Publiseringsstøtte 

 

Kulkom mars 2014 

Tilskuddsordninger musikk 



│Prosjektstøtte  

│Utstillingstøtte til kunstnere i 
etableringsfasen 

│Utstyr til fellesverksteder 

│Kunst og ny teknologi 

│Manuskriptutvikling 

 

Kulkom mars 2014 

Foto: S. Jamouchi 
Fra Festspillutstilling i Bergen Kunsthall –  

Michael Elmgreen og Ingar Dragset: Social Mobility 

Tilskuddsordninger billedkunst 



│Innkjøpsordninger 

│Produksjonsstøtte 

│Litteraturfestivaler 

│Kulturtidsskrift 

│Tegneserier 

│Faglitteratur 

│Klassikere 
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Tilskuddsordninger litteratur 



Prosjekttilskudd 
│Barn og unge 

│Kulturvern 

│Kulturbygg/Rom for kunst 

│Andre formål 

Kulkom mars 2014 

Fra utstilling ved Norsk Barnemuseum i Stavanger 

Avlusing med DDT i 1945  


