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Høringssvar: Gjennomgang av Norsk kulturråd 
 
Viser til høringsbrev datert 02.06.2014 og sender med dette vårt høringssvar angående 
gjennomgangen av Norsk kulturråd.  
 

Innledning 
Utredningsgruppen viser flere steder til Kulturutredningen 2014 og påpeker at 
befolkningens kulturdeltakelse og aktivitet i første rekke utspiller seg i det lokale 
kulturlivet der kommuner og fylkeskommuner er de viktigste bidragsyterne. De 
påpeker videre at Kulturrådets virksomhet gjennom sine bevilgninger også påvirker 
lokalt og regionalt kulturliv på ulike måter, uten at de går nærmere inn på dette.  
 
På tross av kommunenes sentrale rolle i og for lokalt kulturliv, er kulturforvaltningen i 
kommunene mange steder bygget ned eller lagt sammen med andre sektorer. Dette 
trenger ikke bety lavere kultursatsing, men erfaringene viser at kommunene de siste 
årene har mistet det vi kan kalle tilrettelegger-, utvikler- og forvaltningskompetanse 
som er viktig for både planarbeid, lokalt samarbeid, lokal nettverksbygging, 
stedsutvikling med mer. 
 
Norsk kulturforum har siden 1970 jobbet med denne problematikken fra et bredt 
spekter av innfallsvinkler der nettverksbygging, samarbeid og kompetanseutvikling har 
stått og står sentralt. Vi er bekymret for hvordan den nasjonale kulturpolitikken i 
mindre og mindre grad  fanger opp lokale utfordringer.  
 

Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd 
Utredningsgruppen anbefaler at tiltak som ligger på post 74 og som egner seg for 
forvaltning basert på kunst- og kulturfaglig skjønn, flyttes over i Norsk kulturfond. 
Øvrige tiltak på post 74 foreslås flyttet til budsjettposter som i dag er underlagt 
Kulturdepartementets forvaltning. 
 
Norsk kulturforum ble flyttet til Norsk kulturråd i 2011. Vi har siden da, både i direkte 
dialog og i skriftlig form, argumentert for at vi, en organisasjon som i hovedsak jobber 
helhetlig og langsiktig for utvikling og kompetanseheving i og av lokalt kulturliv, ikke 
hører naturlig hjemme under Kulturrådet. Vårt arbeid faller ikke naturlig inn under 
Kulturrådets definisjon og vurdering av kunst- og kulturfaglig skjønn, og prioriteres 
derfor heller ikke i bevilgningsprosessene. 
 
Norsk kulturforum støtter utredningsgruppens anbefalinger for endring av post 74.  
 

Generelle kommentarer til utredningen 
Utredningsgruppen anbefaler at det videreføres en struktur med et råd og med 
fagutvalg nedsatt av rådet. Utredningsgruppen mener det er behov for et bredt 
sammensatt råd med kompetanse innenfor kunst og kulturfeltet, organisasjon og 
ledelse, økonomi, forskning og utvikling. De mener videre at rådet primært skal ha 



 

 

fokus på strategi, helhet og  langsiktighet framfor å behandle enkeltsøknader, som de 
mener skal ferdigbehandles i fagutvalgene.  
 
Norsk kulturforum støtter en slik tankegang, og vil i den sammenheng framheve 
behovet for kunnskap om lokalt og regionalt kulturliv og de utfordringene som ligger 
der. Lokalt kulturliv er i dag svært mangfoldig, med ulike styringsmodeller, 
finansieringsmodeller og stor variasjon m.h.t. kommunenes kulturengasjement.  
 
Kulturrådets prosjekt- og driftstøtte er viktig for de fleste lokalsamfunn, men må, selv 
om det er vanskelig, sees i sammenheng med resten av det lokale kulturlivet i den grad 
dette er mulig. Et råd med ansvar for strategiutvikling i et helhetlig perspektiv vil også 
kunne gi Kulturrådet nødvendig overordnet kompetanse om helhet og sammenhenger i 
kulturlivet mer generelt. Dette er viktig for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken; 
summen av lokalt, regionalt og statlig engasjement.  
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