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Høringsuttalelse - Gjennomgang av Norsk kulturråd 
 

Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder stiller seg positiv til forslaget om å se 
kulturrådets oppgaver i en helhet og at disse samordnes med hensyn til stipendordninger, 

fordeling av kulturfondet og tiltak under norsk kulturråd.  

Fakultetet støtter at det er kulturrådet som et kollektivt organ som skal oppnevne medlemmene 

både i fagutvalgene og i stipendkomiteene. Kulturrådet har gjennom mange års praksis 
opparbeidet solid kompetanse både prosessuelt, administrativt og faglig med å sette sammen 

kompetente faglige utvalg.   

 
 

Fakultetet stiller seg derimot kritisk til å gjøre Norsk Kulturråd om til et ordinært styre for 

virksomheten. Vi vurderer forslaget om nye oppnevningsregler som en radikal omlegging av 
tenkemåten i Norsk Kulturråd der fokuset vris fra faglig kompetanse til å bli et styre for 

virksomheten der den kunstfaglige kompetansen ikke prioriteres. For å kompensere for 

mangelfull faglig kompetanse foreslår gjennomgangen at fagutvalgene gjør endelig vedtak om 

tildelinger og at kulturrådet utelukkende skal bli et strategiorgan som også kan gjøre mindre 
økonomiske omdisponeringer innenfor rådets ramme. I tillegg skal rådsmedlemmene ikke 

lenger lede fagutvalgene slik praksis har vært over lang tid.  Fakultetet stiller seg kritisk til 

denne faglige svekkelsen av det kollektive organet Norsk Kulturråd. Vi anbefaler at den 
kunstfaglige kompetansen opprettholdes og at denne suppleres med den nødvendige 

styrekompetanse. På denne måten sikres rådet som et tverrfaglig og tverrestetisk organ hvor 

kunstartene kan ses både i lys av hverandre og i en større kunst- og kulturfaglig sammenheng. 

Det er i denne sammenheng avgjørende at de sikres den nødvendige dialog mellom 
administrasjon, fagutvalg og råd.   

 

 
Fakultet for kunstfag er også kritisk til forslaget om å opprettholde hovedregelen om at 

institusjoner med fast årlig statstilskudd ikke kan søke støtte fra Kulturrådet. Kulturrådet er et 

eksepsjonelt kompetent organ som evner å tildele økonomiske midler der kunstfaglig kvalitet 
finner sted, uansett hvor og i hvilken form dette finner sted i landet. Fakultet for kunstfag 

mener at kulturrådet bør ha som mål å støtte opp under de beste kunstfaglige prosjektene uten 

å utelate kunstfaglige kompetente institusjoner som mottar årlig statsstøtte. Det er en uheldig 

fiksering av kulturstøtten at institusjoner som mottar statlig støtte ikke skal kunne søke midler 
fra kulturrådet.  Kulturrådet vil på selvstendig faglig grunnlag kunne vurdere om søker burde 



 
 
 

 

 

kunne løse det omsøkte tiltaket innenfor egne økonomiske rammer og om søknaden ligger 
innenfor de prioriterte områder som kulturrådet mener bør støttes.  

 

Med vennlig hilsen 
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