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Som forvalter av støtte til mangfoldig og nyskapende kunst og kultur er det viktig at 
Kulturrådet er representativt for alle kunstfelt og geografiske tilknytninger, men også 
aldre. Dette kan forbedres særlig med tanke på barn, ungdom og unge voksne. I forslag 
til lov om Norsk Kulturråd fra 2013 ble det presisert at det ved oppnevning skal tas 
hensyn til representativitet også når det gjelder alder.  

Rådet, men også fagutvalget for barne- og ungdomskultur, preges i dag av en 
iøynefallende mangel på representanter fra nettopp barne- og ungdomskulturen. Vi kan 
ikke se at nedsettelsen av en valgkomite for rådet eller andre foreslåtte tiltak vil endre 
denne manglende representativiteten. Derfor mener vi at rådet bør ha en 
ungdomsrepresentant, med egen vara. 

Videre mener vi at Kulturrådets ordninger kan bli enda bedre på å treffe nye 
kulturuttrykk. Støtte til eksempelvis nyskapende interaktiv og digital kultur må ikke 
ofres til fordel for etablerte kunst- og kulturinteresser. Kulturrådet arbeider i dag for 
mye flott nyskapning innenfor en rekke fagfelt, deriblant litteratur, musikk og kunst, 
men vi etterspør den samme innovative innstillingen utenfor de tradisjonelle 
kulturuttrykkene. 

Vi bemerker at rådet og fagutvalgene som et følge av dette bedre må representere nye 
kulturuttrykk og –fagfelt, slik utredningsgruppen poengterer viktigheten av selv. 
Prosjektstøtten for andre formål er viktig i så henseende, men vi kan ikke se hvordan 
faglig utvalg for rom for kunst og andre formål selv representerer nye kulturuttrykk. 

Oppsummert mener vi følgende: 

 Rådet og spesielt fagutvalget for barne- og ungdomskultur bør ha minst én 
ungdomsrepresentant. 

 Rådet og fagutvalgene må sikre representativitet for også nye kulturuttrykk. 

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser er en landsdekkende 
frivillig barne- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 150 lokallag. 
Hyperion organiserer blant annet ungdomsdrevne arrangementer innenfor digital og 
interaktiv kultur i Norge og arbeider for å skape sunne og sosiale arenaer for kultur, spill 
og kreativitet. 
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