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SVAR – HØRING OM UTREDNINGSRAPPORT OM NORSK KULTURRÅD   

 

Generelt 

 

Stavanger kommune oppfatter foreliggende utredning som en gjennomgang med forslag 

om enkelte justeringer av dagens organisering og praksis for Norsk kulturråd, jf. premisset 

om at «Norsk kulturråd videreføres …..». Stavanger kommune slutter seg til utrednings-

gruppens anbefalte justeringer med noen presiseringer og unntak. 

 

Stavanger kommune mener rapporten gir en god innføring i Norsk kulturråds mange 

funksjoner og ansvarsområder. Særlig kapittel 3 om perspektiver og prinsipper er 

velformulert og interessant også for utøvere av lokal og regional kulturpolitikk. Rapporten 

bidrar i langt mindre grad med innspill til en konkretisering av regjeringens ønske om en 

frihetsreform og maktspredning. 

 

Stavanger kommune vil også i denne sammenheng, som ved høringen av NOU 2013:4, 

Kulturutredningen 2014, påpeke den manglende omtalen av de norske storbyene. Det er 

her det aller meste av kulturaktiviteten foregår, og det er her de aller fleste kunstnerne og 

kulturarbeiderne bor og arbeider. I flere statlige utredninger på kulturfeltet blir dette faktum 

oversett, og det lokale nivået blir omtalt som «kommunene». Dermed mister man av syne 

storbyenes spesielle roller, utfordringer og potensial i den nasjonale kulturpolitikken.  

 

Oppnevning og sammensetning av råd og fagutvalg 

 

Stavanger kommune mener forslaget om rådet som en overbyggende, strategisk og 

kulturpolitisk uavhengig aktør, er god (anbefaling nr. 1). Men kommunen vil advare mot at 

rådet reduseres til å bestå av sju medlemmer (nr. 3). Det er kun ett år siden Stortinget 

vedtok lov om Norsk kulturråd, og her slås det i § 3 fast at rådet skal ha ti medlemmer. For 

å sikre intensjonen om et bredt sammensatt råd med kompetanse innenfor en rekke 

fagområder (jf. nr. 2) mener Stavanger kommune at det ikke fremføres god nok 

argumentasjon for å endre på Stortingets vurdering i 2013.  

 

Når det gjelder forslagsrett til valgkomiteen (nr. 4), mener Stavanger kommune «andre 

definerte regionale enheter» bør konkretiseres til storbyene, f.eks. slik at de ti største 

bykommunene blir gitt forslagsrett. 
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Stavanger kommune støtter utredningsgruppens anbefalinger vedrørende oppnevning mv. 

av fagutvalgene (nr. 6-8), og vil understreke utredningsgruppens merknad om viktigheten 

av at fagutvalgenes medlemmer bør ha tung kunst- og kulturfaglig kompetanse innenfor det 

enkelte fagutvalgs felt, samt at en sikrer en bred geografisk representasjon. 

 

Organisering av armlengdesoppgaver 

 

Stavanger kommune er i hovedsak enig i anbefalingene 9-14, og er enig i at «hensynet til 

forenkling, transparens og fleksibilitet i forvaltningen av fondsmidlene» taler for at postene 

55 (ettårig støtte) og 56 (flerårig støtte) slås sammen (nr. 11). Det burde imidlertid vært 

presisert tydelig at dette ikke skal føre til dårligere mulighet for å motta støtte til prosjekter 

som går over flere år. Departementet bør ha som forutsetning i det videre arbeidet at dette 

ikke blir resultatet av en slik omlegging. 

 

Organisering av direktoratsoppgaver 

 

Stavanger kommune er ikke uenig i anbefalingene 15-20, men vil påpeke at utvalgets 

mindretall i rapporten gir en god begrunnelse for at «direktoratsoppgavene som i dag er 

lagt til Kulturrådet, skilles ut og flyttes til en ny direktoratsorganisasjon for kultursektoren, 

og at Norsk kulturråd beholdes som armlengdesorgan», og vil anbefale at Kulturdeparte-

mentet vurderer dette spørsmålet grundig. 

 

En tydeliggjøring av forskjellene mellom det kollegiale organet og fagadministrasjonen i 

form av navneforandring, synes hensiktsmessig om de foreslåtte anbefalingene i rapporten 

følges. Det settes likevel spørsmålstegn ved om de foreslåtte navn er dekkende, og 

spesielt forkortelsen Kulturstyret sammen med Kulturrådet gjør differensieringen mellom de 

to instanser uklar. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gunn Jorunn Aasland Trond Lie 

direktør fung. kultursjef 
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