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Høringsuttalelse - Rapport om Norsk kulturråd 
 
De regionale jazzsentrene har følgende kommentarer til anbefalingene i Rapport om Norsk kulturråd; 
 

 Vi stiller oss bak utvalgets forslag om gi fagutvalgene myndighet til å fatte vedtak om tilskudd.    

 Vi er positive til forslaget om å slå sammen postene 55, 56 og 74. På denne måten kan Kulturrådet 
gjøre en samlet vurdering av alle tilskuddsmottakerne. 

 Vi mener at det kan være enkelte tiltak i det frie feltet som i dag ligger på post 74 som med fordel 
kan flyttes til post 78 – fordi det statlige engasjementet er politisk begrunnet. Dette gjelder blant 
annet de regionale jazzsentrene og de store jazzensemblene, som etter mer enn femten års drift 
utgjør en stabil struktur i det frie musikkfeltet.  

 Tiltak innen det frie feltet som i dag mottar tilskudd over post 74, må også i framtiden kunne søke 
prosjektmidler fra Kulturrådets ordninger – uansett om de flyttes til post 78 eller til ny post i 
Kulturrådet. Et kjennetegn for organisasjoner og tiltak som arbeider innen det frie feltet, herunder 
de regionale jazzsentrene og jazzorkestrene, er at det statlige engasjementet er forholdsvis lavt – 
sett i forhold til det statlige engasjementet i andre regionale og nasjonale institusjoner. Det frie feltet 
må derfor beholde muligheten til å søke prosjektmidler der de fins.  

Avslutningsvis ønsker vi å understreke at vi har et veldig godt forhold til Norsk kulturråd. Vi mener at 
Kulturrådet gjør gode og grundige vurderinger i søknadsbehandlingen på musikkområdet. Musikkfeltet, og 
det frie feltet spesielt, er tjent med et sterkt og fritt Kulturråd som gjør vurderinger basert på kunst- og 
kulturfaglig skjønn. Imidlertid mener vi at Kulturrådet har for trange administrative rammer sett i forhold til 
arbeidsmengde og ansvarsområde.  
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