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Gjennomgang av Norsk kulturråd - Vedlegg til høringsuttalelse  
 
Hedmark fylkeskommune viser til tidligere innsendt høringsuttalelse (vår ref. 14/7651-1). 
Høringsuttalelsen er nå politisk behandlet i Fylkesråd og Fylkesrådets endringer i 
høringsbrevet ettersendes. 
 
Fylkeskommunen ønsker å presisere at når det gjelder fagutvalgene, ønskes det en bedre 
geografisk spredning på medlemmene. Hedmark fylkeskommune anmoder derfor igjen 
om at det legges vekt på en bredere regional dekning i fagutvalgene. Anmodningen er 
tidligere sendt i Innspill til arbeidet med å gjennomgå Norsk Kulturråd (vår ref.14/1736-
3). 
 
Videre vil Hedmark fylkeskommune vise til og understreke tidligere høringsuttalelse, til 
Kulturutredningen (Høring av NOU 2013:4 - Kulturutredningen 2014, vår ref. 13/7398-5) om 
fordeling av Kulturrådets midler, hvor fylkeskommunen skriver: 
 

Geografisk skjevfordeling av midler - overføring av midler fra Kulturrådet til 
fordeling på regionalt nivå  
Hedmark fylkeskommune vil vise til Riksrevisjonens undersøkelse av 
tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd, dokument 3:12 (2012-2013) og dennes 
hovedfunn. Riksrevisjonen slår fast at «Det har vært en sterk økning i tilskuddene til 
Norsk kulturfond i perioden, men det er forskjeller i den geografiske fordelingen av 
tilskuddene». I perioden 2006-2012 har Hedmark kommet dårligst ut blant landets 
fylker med en uttelling per innbygger på 89 kroner, mens Oslo og Finnmark har fått 
henholdsvis 1652 og 703 kr/innbygger. Riksrevisjonen anbefaler at «Norsk kulturråd 
bør vurdere å innhente mer kunnskap om årsakene til de store regionale forskjellene i 



 

 

fordelingen av tilskuddsmidlene, og på denne bakgrunn iverksette hensiktsmessige 
tiltak med sikte på utjevning.»  
Hedmark fylkeskommune støtter denne anbefalingen og mener at en andel av 
Kulturrådets midler bør overføres direkte til fylkesleddet for fordeling derfra, slik det 
for eksempel blir gjort med DKS-midler. Fylkeskommunen er nærmere søkerne og har 
bedre oversikt over det regionale kulturfeltet. En slik gjennomgang bør også vurdere 
om dagens tildelingsordninger hos Kulturrådet favoriserer fylker som i større grad har 
en tilskuddsbasert forvaltning av sine kulturmidler, framfor fylker som kanaliserer 
hoveddelen av sine kulturmidler gjennom overføringer til profesjonelle institusjoner. 
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