
SOMMEROPPSUMMERING 
 
Kulturløftet i rute 

1) 1 pst av statsbudsjettet skal gå til kultur i 2014  
2) Innføring av kulturlov 
3) Bedre levekår for kunstnere 
4) Kulturskole for alle barn som ønsker det 
5) Støtte opp om den norske filmsuksessen 
6) Satsing på norsk musikk 
7) Et løft for dansekunsten 
8) Økt satsing på scenekunst og faste grupper 
9) Økt satsing på det frivillige arbeidet 
10) Utvidet kulturell skolesekk – kulturkort for ungdom 
11) Styrking av det norske språk – økt satsing på norsk litteratur 
12) Økt utsmykking av offentlige rom 
13) Gode vilkår for samisk kultur 
14) Norge som flerkulturelt land 
15) Satsing på lokale kulturbygg – og utrede ny kulturbåt 

 
9 St.meld. på 10 mnd. 

• Mål og meining - språk 
• Bak kulissene - scenekunst 
• Samspill - rytmisk musikk 
• Knutepunkt 
• Kulturell skulesekk for framtida 
• Dataspill  
• NRK-plakaten  
• Frivillighet for alle  
• Staten og Den norske kirke 

 
Store utredninger 

• Full gjennomgang av støtteordninger - Løkenutvalget  
• Levekårsundersøkelse for kunstnere 

- Telemarksforskning 
• Demokrati i kirken - Bakkevigutvalget 

 
Store prosjekter realisert 

• Dansens Hus åpnet 29. februar  
• Nytt arkitekturmuseum åpnet 6. mars 
• Nytt Norsk Filminstitutt åpnet 1. april 
• Åpning av Den Norske Opera & Ballett 12. april 
• Mangfoldsår  

 
Over 1 milliard mer til kultur 

• Opptrappingen er i rute 



•   Rekordøkning i 2008: over 513 millioner 
 
Lokalt kulturløft 

• Kulturlov og bedre kommuneøkonomi gir resultat 
• Stor økning i kultursatsing fra 2004-2007 

- Kommunene økning på 29,4% 
- Fra 5,376 milliard til 6,957 milliard 

 
Kulturell oppblomstring 

• Film: Markedsandelen for norsk film 26% 
• Opera & Ballett: 300.000 på besøk, drøyt 50.000 på forestillinger 
• Mangfoldsåret 2008: Ca. 1000 aktiviteter er registrert 
• Festivaler: 100 000 flere besøkende i 2007 (Totalt 1,2 mill.) 
• Litteratur: Skjønnlitteratursalget økte med over 20% i 2007 

 
Større bredde i kulturpolitikken 

• Film 
• Dans 
• Rock 
• Bedre representasjon 
• Likestilling 
• Støtteordninger 
• Mer til det frie feltet 
• Eldre og unge 

 
Mer frihet og demokrati 

• Budsjettreform 
• Redusert sentral styring 
• Færre statlige styremedlemmer 
• Større lokal handlefrihet 
• Hele landet skal med 

 
Høstliste ’08 

• Følge opp meldingene 
• Bibliotekmelding 
• Digitaliseringsmelding 
• Nasjonalmuseet  
• Mangfold 
• Nordområdesatsing 
• Kirkereform 
• Frivillighetsmilliard 

 
Følge opp meldingene 

• Veiviseren - filmmelding 
• Mål og meining - språk 



• Bak kulissene - scenekunst 
• Samspill - rytmisk musikk 
• Knutepunkt 
• Kulturell skulesekk for framtida 
• Dataspill  

 
Stortingsmelding om bibliotek 

• Kombinere analoge og digitale tilbud 
• Styrke kvalitetene som digitale tilbud ikke gir 
• Bibliotekenes samfunnsrolle 
• Virkemiddelapparatet 
• Norgesbiblioteket / Det digitale Norgesbiblioteket 
• Samspill mellom bibliotektyper 
• De særlige bibliotektjenestene 

 
Stortingsmelding om digitalisering 

• Tilgjengeliggjøring og formidling av materiale i ABM-sektoren  
• En vesentlig ressurs for forskning, undervisning og allmenn formidling 
• Juridiske, organisatoriske og tekniske utfordringer 
• Hvor mye skal digitaliseres og hva skal prioriteres 

 
Nasjonalmuseet 

• Intensjonsavtale om gjenkjøp av Vestbanetomten 
• Utredning av Vestbanetomten ferdig høst 2008 

  
• Klargjøring for evt. arkitektkonkurranse tidlig  

vår 2009 
 
Mangfold 

• Fokus på mangfoldig ledelse og rekruttering 
• Kartlegging av medie- og kulturbruksvaner 
• Institusjoner med mangfoldsstrategi 
• Styrke Nordic Black Theatre og Nordic Black Express 
• Konferansen Mangfold for fremtiden i november 

 
Nordområdesatsing 

• Utarbeide kulturstrategi  
• Symfoniorkestersatsing 
• Utvikle Barentskult 
• Filmsatsing 

 
Mediepolitikken 

• Digitalt bakkenett 
• Nye radiokonsesjoner 
• Nye NRK vedtekter 



• Redaktørplakaten lovfestet 
 
Kirkereform  

• Sak om demokrati høst 2008   
– Etablering av reelle valgmuligheter 
– Økt bruk av direktevalg 
– Kirkevalg samtidig med offentlige valg 

• Kirkevalg 2009 
• Grunnlovsendringer i 2012  

 
Innfasing av frivillighetsmilliard 
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Grasrotandelen 

• Spillere hos Norsk Tipping kan gi 5 % av sin spillinnsats til en lokal klubb eller 
organisasjon 

• Det spiller ingen rolle hvorvidt det aktuelle spillet går ut med gevinst eller ikke 
• Kan gi opp mot 500 millioner til lokale lag 

 
OL 2018 

• Kvalitetssikring ferdig oktober 2008  
• Regjeringen tar stilling til statsgaranti høst 2008 
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