STATSBUDSJETTET 2018

Til: NTOs styre
Dato: 21.12.2017

Vi viser til NTOs styremøte 6. desember sak 51/17 Statsbudsjettet 2018, hvor vi varslet at
administrasjonen ville oppsummere Stortingets budsjettbehandling for styret så snart budsjettet er vedtatt.
Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem 7. desember og behandlet i
Stortinget 12. desember 2017.
Nedenfor følger NTOs oppsummering av budsjettprosessen etter fremleggelsen av Prop. 1 S (20172018). Vi oppsummerer her resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst,
samt andre områder som NTO omtaler i foreningens høringsuttalelse til statsbudsjettet.
To tabeller er vedlagt.
Tabell 1 viser endringer i vedtatt budsjett sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Endringer på
Kap 323 Musikk og Scenekunst, samt andre endringer som vedrører områder som NTO omtaler i
uttalelsen til budsjettfremlegget er tatt med.
Tabell 2 viser vedtatt budsjett for 2018 sammenlignet med 2017.
ENDRINGER ETTER BUDSJETTFORLIKET OG STORTINGETS BEHANDLING
RAMMESUM
Regjeringspartiene Høyre og FrP inngikk budsjettavtale med KrF og Venstre 22. november, og rammene
for statsbudsjettet 2018 ble vedtatt under finansdebatten 4. desember. Vedtatt rammesum (netto
utgiftsramme) for rammeområde 3 Kultur er 14 804 750 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2017–2018). Dette
innebærer en økning på 297 337 kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag (Prop 1 S).
Rammeområde 3 er endret slik at rammesummen 2018 ikke er sammenlignbar med rammen for 2017.
ØKT EFFEKTIVISERINGSUTTAK
Med budsjettforliket ble reduksjonen knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen økt med
0,2 pst (fra 0,5 til 0,7 pst). På kulturbudsjettet rammes statsetatene av denne endringen, men ikke
tilskuddsinstitusjonene. Blant NTOs medlemmer påføres dermed Riksteatret en ytterligere reduksjon i
bevilgningen.
HORDALAND TEATER OG BLACK BOX TEATER
Bevilgningen til Hordaland Teater styrkes med 1 mill. kroner ift. regjeringens forslag «for å videreføre
bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett 2017 og dermed bidra til realiseringen av nynorskscene i
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Logen». Dette er i tråd med NTOs høringsuttalelse til statsbudsjettet, hvor vi tok til orde for at staten
bidrar til nødvendig oppgradering av Hordaland Teaters lokaler på linje med fylkeskommunen.
Black Box teater styrkes med 4 mill. kroner ift. regjeringens forslag. I NTOs uttalelse til satsbudsjettet tok
foreningen til orde for en styrking av de programmerende teatrene, samt at staten tar tilbake et større
ansvar for Black Box teater etter makeskiftet i 2014 mellom staten og Oslo kommune.
Økningen til Black Box teater inngår i en samlet økning på 5 mill. kroner, som i budsjettforliket og
innstillingen er formulert som en styrking av «fri scenekunst». Den øvrige bevilgningen på 1 mill. kroner er
fordelt på Studium Actoris i Østfold og Stella Polaris i Vestfold.
KULTURFONDET
Bevilgningen til Norsk kulturfond økes med 30 mill. kroner ift. regjeringens forslag, hvorav 10 mill. kroner
er øremerket festival- og arrangørstøtteordningen under avsetningen til musikkformål. De resterende 20
mill. kroner er ikke øremerket. I rådsmøtet 13. desember ble det bestemt å bruke disse midlene til å
styrke ordninger Rådet selv har prioritert i budsjettsøknaden for 2018. Midlene blir fordelt mellom
tilskuddsordningene på det første rådsmøtet i 2018.
«Det frie scenekunst feltet»
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og
Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018 legge fram en vurdering av
situasjonen for det frie scenekunstfeltet, inkludert erfarne grupper som mottar støtte fra Norsk kulturfond,
og grupper som får eller har fått støtte over kap. 323 post 71 og 78, og hvordan disse kan sikres
forutsigbarhet.»
KUNSTNERPOLITIKK
Skuespiller- og danseralliansen er styrket med 5 mill. kroner ift. regjeringens forslag.
Kunstnerstipendene styrkes med til sammen 13,5 mill. kroner.
Kunstnermelding
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at
det ikke er blitt utarbeidet en egen kunstnermelding på 20 år, og mener det er behov for dette. På denne
bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen kunstnermelding.»
PRESSESTØTTE
Regjeringens forslag om å redusere pressestøtten reverseres.
UTENRIKSKULTURELL INNSATS
Regjeringens forslag om å redusere bevilgningen til kultur, næringsfremme og informasjonsformål
reverseres.
FORSLAG FRA MINDRETALL
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Stortinget ber regjeringen opprettholde gjeldende ordning for oppnevning til stipendkomiteene.
Stortinget ber regjeringen utrede alle sider av Mediemangfoldsutvalgets forslag før sak fremmes til politisk
behandling våren 2018.
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Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme forslag om endring av eksisterende merverdiavgiftsfritak for
elektroniske nyhetstjenester (merverdiavgiftsloven § 6-2) i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett
2018, som vil gjøre at også dybde-/nisjejournalistikk og salg av enkeltartikler blir omfattet av fritaket.
Regjeringen bes utrede hvordan en utvidelse av dagens momsfritaksregime skal gjennomføres, i
samarbeid med medieaktørene, hva utvidelsen skal omfatte og en ratifisering i ESA.
Stortinget ber regjeringen utrede opprettelse av en ny søkbar støtteordning for likestillingstiltak for aktører
i kulturlivet.
Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med årlig tildeling av statsstipender.
Stortinget ber regjeringen oppheve tolvårsgrensen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper i
påvente av nye ordninger for støtte til gruppene som når denne grensen.
Stortinget ber regjeringen å gjenetablere ordningen med Den kulturelle spaserstokken.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Stortinget ber regjeringen i dialog med de relevante aktørene opprette og utvikle en ny støtteordning for
viderekommende grupper i det frie scenekunstfeltet.

NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING I P.B. 5088 MAJORSTUA, N-0301 OSLO I +47 23 10 09 90 I NTO@NTO.NO I WWW.NTO.NO

