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Gjennomgang av Norsk kulturråd - Høring  
 
Hedmark fylkeskommune viser til høringsbrev av 2.6.2014 vedrørende gjennomgang av 
Norsk kulturråd. 
Fylkessjef for Kultur, bibliotek og kompetanse ønsker å påpeke at høringsuttalelsen ikke 
er politisk behandlet i Fylkesråd før den er sendt til Kulturdepartementet. Den politiske 
behandlingen vil skje 18. august 2014, og høringsuttalelsen sendes derfor med forbehold 
om politikernes godkjenning. Fylkesrådets vedtak vil bli ettersendt til departementet om 
endringer foreligger. 
Vi ønsker å gi en generell uttalelse om gjennomgangen av Norsk kulturråd og deretter vil 
vi kommentere anbefaling 14 spesielt. 

Generelt 

Norsk kulturråd har gjennomgått endringer, blant annet ved at deler av ABM-utvikling 
har blitt en del av organisasjonen. Hedmark fylkeskommune mener derfor at 
gjennomgangen av Norsk kulturråd er riktig og nyttig.  
Utredningsgruppens anbefaling om at «rådet for fremtiden ikke fordeler enkelttilskudd», 
men at «alle søknader om tilskudd fra Norsk kulturfond bør avgjøres med endelig 
virkning av fagutvalgene» støttes av Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen mener 
dette er riktig bruk av fagutvalgenes kompetanse og støtter derfor utredningsgruppens 
vurdering om at dette vil frigjøre ressurser for rådets medlemmer.  
Den kulturelle skolesekken er omtalt i rapporten, men det foreligger ingen konkrete 
anbefalinger om endringer i dagens ordning med sekretariat plassert i Norsk kulturråd. 
Utredningsgruppen viser til imidlertid til rapporten Det muliges kunst, hvor 
«ekspertgruppen foreslår at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet går 
sammen om å opprette et nasjonalt senter som knyttes organisatorisk til høyere 
kunstutdanning og lærerutdanning. Ekspertgruppen anbefaler at sekretariatet for Den 



 

 

kulturelle skolesekken flyttes til det nye senteret, og at Den kulturelle skolesekken og 
kulturskolens virksomhet blir sentrale oppgaver i senteret.» Utredningsgruppen for 
gjennomgangen av Norsk kulturråd sier videre at de ser at både Kulturrådet og et 
eventuelt nasjonalt senter er mulige hjem for sekretariatet i fremtiden. 
Hedmark fylkeskommune vil påpeke at det allerede eksisterer et Nasjonalt senter for 
kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved Universitetet i Nordland. Fylkeskommunen ser 
liten hensikt i en eventuell opprettelse av et nytt kompetansesenter og henviser til et 
allerede eksisterende fagmiljø som eventuelt kan berikes og benyttes. I så måte kan en 
mulig løsning være et utvidet samarbeid mellom dette kompetansesenteret og Norsk 
kulturråds sekretariat for Den kulturelle skolesekken. Hedmark fylkeskommune ønsker 
også å henvise til hvor viktig det er med godt samarbeid på tvers av kommunalt, regionalt 
og statlig nivå. Som første fylke i landet, startet stiftelsen Turnéorganisasjon for Hedmark 
(ToH) høsten 1991 opp med profesjonell kunst- og kulturformidling til samtlige 
grunnskoleelever i fylket. Turnéorganisasjonen fungerer i dag godt som et regionalt 
koordinerende ledd i arbeidet med den kulturelle skolesekken. 

Anbefalinger 

Hedmark fylkeskommune ønsker å kommentere anbefaling 14 spesielt. Denne lyder: 
«Ved forvaltning av midler til forskning og utredning og i forbindelse med andre 
egeninitierte tiltak skal fagadministrasjonen hovedsakelig innta en bestillerrolle, ikke en 
utførerrolle.» Tidligere i rapporten presiseres det at «ulike tiltak for stimulering av digital 
tilstedeværelse, deling og gjenbruk av data, styrking av digital kompetanse i sektoren og 
utvikling av felles digital infrastruktur har vært avgjørende for sektoren. 
Utredningsgruppen mener imidlertid at det påligger et særskilt ansvar for digitalisering 
og utvikling i alle etater og virksomheter, og vil hevde at det er samarbeid på tvers som 
sikrer dette best i tiden som kommer. Utredningsgruppen ser det som viktig at det skjer 
en koordinering av dette arbeidet mellom de tre sentrale statlige etatene Kulturrådet, 
Riksarkivaren og Nasjonalbiblioteket.« Videre  skriver utredningsgruppen at for å få til 
slike egeninitierte tiltak uten å bruke utviklingsmidler fra post 77, «vil det være viktig at 
fagadministrasjonen skaper rom innenfor sitt vanlige driftsbudsjett slik at den kan delta i 
prosjekter som den anser som viktige for å ivareta sine forvaltnings- og 
utviklingsoppgaver på kulturvernfeltet på en god måte.» 
Hedmark fylkeskommune er enig i at det påligger alle etater og virksomheter et ansvar i 
digitaliseringen, samt tilgjengeliggjøring og formidling. Fylkeskommunen har tidligere 
vært i kontakt med både prosjektet Digitalt fortalt og Natur- og kulturreiser. Sistnevnte 
har vært og er et viktig samarbeid på nasjonalt plan. Regionale virksomheter, som 
fylkeskommunene, mottar og utvikler også prosjekter basert på nasjonale tilskudd. For 
Hedmark fylkeskommune har det vært lærerikt og viktig, for egne prosjektaktiviteter som 
for eksempel Litteraturer - Prøysenvandring (støttet av Nasjonalbiblioteket), å kunne 
støtte seg på den kunnskap som et nasjonal og tverrsektorielt prosjekt som Natur- og 
kulturreiser besitter. I tillegg har Natur- og kulturreiser gjort digitalt grunnarbeid som 
vårt prosjekt har kunnet ta i bruk. Vi mener det er helt essensielt at nasjonale 
virksomheter som Kulturrådet, Riksarkivaren og Nasjonalbiblioteket også framover påtar 
seg slike prosjekt. En nasjonal koordinering av deltakere og utvikling i egeninitierte tiltak 



 

 

og prosjekt vil være av betydning og spille en viktig rolle i utvikling i resten av 
kulturlandskapet.  Å finne økonomisk plass til slikt utviklingsarbeid i eget driftsbudsjett 
kan lett forringe både kvalitet på og muligheter for egeninitierte tiltak. Hedmark 
fylkeskommune anbefaler derfor at Norsk kulturråd setter av en særskilt økonomisk 
ramme for slikt arbeid.  
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