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Tillegg til tildelingsbrev 2019 – forvaltning av tilskuddsordninger over 
kap. 567 Nasjonale minoriteter 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 1 S (2018 – 2019) for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2018 – 2019) vedtatt 14. 
desember 2018 og tildeler med dette Norsk kulturråd 13,477 mill. kroner for 2019.  
 
Midlene skal dekke to tilskuddsordninger, én tilskuddsordning for de nasjonale minoritetene, 
og én tilskuddsordning for kollektiv oppreising til romanifolket/taterne. Midlene skal også 
dekke administrasjon av begge ordningene.  
 
Se nærmere omtale under punkt 4 Budsjettildeling for 2019.  
 
Vi ber om at Kulturrådet tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.  
 
2. Nærmere om forvaltningen av den kollektive oppreisningen til 
romanifolket/taterne 

Stortinget vedtok i 2017 at det skulle utvikles en ny modell for forvaltning av den kollektive 
oppreisningen, i dialog med romanifolket/taterne. Departementet har i 2018 utredet ulike 
forvaltningsmodeller, med innspill fra en referansegruppe bestående av representanter for 
romanifolket/taterne. På denne bakgrunnen har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap konkludert med at 
forvaltningen av den kollektive oppreisningen skal overføres til Kulturrådet fra og med 2019. 
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Side 2 
 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre 
romanifolkets/taternes kultur og historie.  
 
Kulturrådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha dialog med 
representanter for romanifolket/taterne om ordningen. 
 
Kommunal- og moderniseringdepartementet er i gang med å utarbeide forskrift for 
tilskuddsordningen, i samarbeid med Kulturrådet.  
 
 
3. Nærmere om forvaltning av tilskuddsordning for nasjonale minoriteter 

Tilskudd over ordningen kan gis både som driftstilskudd til organisasjonene som 
representerer de nasjonale minoritetene, og som prosjekttilskudd.  
 
Kriterier for måloppnåelse for prosjekttilskuddet er antall gjennomførte prosjekter, kurs og 
aktiviteter som fremmer formålet, antall personer som deltar eller blir nådd gjennom 
prosjekter, grad av kontakt mellom organisasjonene og antall barn og unge som blir nådd. 
 
For å motta driftstilskudd er det krav om at organisasjonen blant annet har som formål å 
fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge. Organisasjonen 
må ha sitt medlemsgrunnlag i en nasjonal minoritet. 
 
Målet med ordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. 
Det er et særlig mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine  
interesser overfor ulike myndigheter. 
 
Det er utarbeidet en forskrift for driftstilskudd til nasjonale minoriteter. Det vil bli utarbeidet en 
forskrift for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter i løpet av 2019, i dialog med Kulturrådet. 
Inntil ny forskrift er utarbeidet, skal Kulturrådet ta utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for 
tildeling av prosjektstøtte. 
 
 
4. Budsjettildeling for 2019 

Vi gir med dette Kulturrådet fullmakt til å belaste kap. 500, post 01 med inntil 750 000 kroner, 
og kap. 567, post 25, 70 og 75 med inntil 12,7 millioner kroner i 2019, jf. tabeller under.  
 
Utgifter 
Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter      750 000 

 Sum kap. 0500      750 000 
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Kap. 567   Nasjonale minoriteter   [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

25 Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under 
post 75 

 
  1 015 000 

70 Nasjonale minoriteter   7 293 000 
75 Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under 

post 25 
 
  4 419 000 

 Sum kap. 0567 12 727 000 

 
Fullmakten gjelder også for å utgiftsføre tilhørende merverdiavgift på kap. 500, post 01 og 
kap. 567, post 25 på Finansdepartementets kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt 
merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. 

4.2 Budsjettmessige forutsetninger 

Midlene skal benyttes til de formålene som er omtalt under punktene 2.1 og 3.1. 
Kulturrådet kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn 
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. 
 
Dersom det oppstår forsinkelser og behov for å overføre midler til påfølgende budsjettår, ber 
KMD om at Kulturrådet tar kontakt. 
 
KMD vil komme tilbake til overføring av ubrukte midler fra 2018. 

4.2.1 Administrasjon av tilskuddsordningene 

Kulturrådet har i brev 12. november 2018 og e-post 21. desember 2018 skissert et 
finansieringsbehov til administrasjon av tilskuddsordningene på totalt 1,15 mill. kroner i 2019. 
Av dette er 250 000 kroner tiltenkt aktiviteter, dialog, informasjonstiltak o.a. innenfor 
saksfeltet.  
 
Til administrasjon av tilskuddordningene skal inntil 400 000 kroner belastes kap. 567, post 25 
til administrasjon av tilskuddsordningen til romanifolket/taterne, og til inntil 750 000 kroner 
skal belastes kap. 500, post 01 til administrasjon av tilskuddsordningen til nasjonale 
minoriteter.  
 
5. Rapportering gjennom året  

KMD ber om at Kulturrådet rapporterer om status på forbruk på tilskuddspostene (gitte 
tilsagn, samt utbetalinger av tilskudd) og driftspostene for bevilgningene per 31. august, samt 
et estimat for forbruket per 31. desember. Frist for rapportering er 16. september.  
 
Vi ber i tillegg om en oversikt per 31. oktober 2019, med frist 15. november, over:  
 

 sum gitte tilsagn per tilskuddsordning 
 sum utbetalte tilskudd per tilskuddsordning  
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 tilskuddsmottakere 
 tildelt beløp pr tiltak, med kort beskrivelse av tiltakene 
 en kort beskrivelse av gjennomførte tiltak til aktiviteter m.m. innenfor saksfeltet, som 

beskrevet under pkt 4.2.1.  
 
Rapportering per 31.12.2019 inkluderes i Kulturrådets årsrapport og sendes i kopi til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utover redegjørelse for punktene over, ber vi 
om at Kulturrådet i årsrapporten også gir en faglig vurdering av måloppnåelsen for 
tilskuddsordningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Solbjør (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ole Martin Svendsen 
seniorrådgiver 
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