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Høring - om utredningsrapport om Norsk Kulturråd 
 
Vi viser til høring sendt KS for uttalelse 2. juni 2014 med høringsfrist 15. august 2014.  
 
Kommunesektoren har hatt god representasjon fra kommuner og fylkeskommuner i 
utredningsgruppen og i referansegruppen.  KS vil derfor konsentrere sin høringsuttalelse om noen få 
saker.  
 
KS er positive til at Fylkeskommunene eller lignende regionalt organ gis forslagsrett til valgkomiteen til 
rådet og til at det opprettes en forslagsdatabase.  
 
KS konstaterer at utredningens mandat ikke åpnet for vurdering av hensiktsmessigheten ved å ha all 
finansiering samlet i et sentralt fond. Mange av de prosjekter og tiltak Kulturrådet gir økonomisk støtte 
til, burde vært gjenstand for regionalt eller lokalt skjønn. Måten prosjekter  
og tiltak finansieres på fratar i realiteten, i sær fylkeskommunene, mulighet for lokaldemokratisk 
innflytelse.  
 
Når det gjelder forslagene vedrørende arkiv henviser vi til vårt høringssvar til Stortingsmeldingen om 
arkiv fra januar 2013 men tar med noen relevante hovedpunkter fra denne nedenfor, i kursiv: 
 

Riksrevisjonens rapport om arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor 
som kom i 2010, peker på problemet med digitale arkiver i kommunal sektor.  
 
KS vil påpeke at for kommunal sektor er det viktig at kommunene ved KS/KommIT i samarbeid med 
kommunenes kompetansesentra (fylkes-, by- og interkommunale arkiv) har ressurser til å håndtere 
digitalt skapt dokumentasjon. For å bygge kompetanse, utvikle løsninger og hente erfaringer er det 
behov for midler til forskning og utvikling, og at resultatene både kan deles og forankres. KS mener 
at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt at hver kommune for seg bekoster dette – forskning 
og utvikling må være sektorovergripende og ses i et nasjonalt perspektiv.  
 



  

En viktig finansieringskilde for utviklingsprosjekter har vært Norsk kulturråds utviklingsmidler på 
statsbudsjettet. Under kapittel 320 post 77 for 2013 er det tildelt midler til utviklingsprosjekter på 
museums- og arkivfeltet. Slik KS ser det, er det ikke tydelig i arkivmeldingen hvem som skal forvalte 
arkivsektorens forsknings- og utviklingsmidlene i fremtiden. Men KS vurderer det som implisitt i 
meldingen at midler som ikke er rettet mot arkiv i museene, ikke lenger skal disponeres av Norsk 
kulturråd. Det er imidlertid ikke klargjort i meldingen hvem som skal disponere disse midlene. 
 
KS mener at disse forsknings- og utviklingsmidlene fortsatt skal være tilgjengelig for hele 
arkivsektoren. For kommunal sektor er det påkrevet at tilskuddsordningen forvaltes av et organ 
som ikke har noen egennytte av ordningen.  
 
Slik KS ser det, vil det være direkte galt overfor kommunene at Riksarkivaren forvalter disse 
midlene. KS mener at det fortsatt bør være Norsk kulturråd fortsatt er ansvarlig for å fordele 
midlene. Videre mener KS at det må defineres en fordelingsnøkkel mellom tildeling til kommunal 
og statlig sektor. KS kan ikke nå sette opp forslag til denne fordelingsnøkkelen, men forutsetter at 
dette drøftes i departementet og at KS inviteres inn i drøftingene som sentral aktør.» 
 

KS ønsker til slutt å få bemerke at høringen ble sendt ut 2. juni med høringsfrist 15. august. I denne 
perioden har kommunene få møter i sine politiske organer. Da saken må forberedes administrativt og 
behandles i relevant komite før den behandles i kommunestyret eller formannskap, blir det vanskelig 
for mange kommuner å overholde fristen 15. august.   
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Helge Eide 
Områdedirektør interessepolitikk 

 


