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Gjennomgang av Norsk Kulturråd - Høring 

Viser til brev datert 2. juni i år. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende kommentarer: 

 

I oppfølgingen av utredningen bør departementet/regjeringen vurdere om det er grunnlag for å 

overføre oppgaver fra Kulturrådet til både større og mer robuste kommuner og til 

fylkeskommunene/nytt regionalt nivå. I det videre arbeidet med forenkling, jf. anbefaling nr. 

12 fra utredningsgruppen, bør det også inngå en vurdering av gjeldende ordninger med at 

innvilgelse av søknader fra Kulturrådet krever/forutsetter en medfinansiering fra kommuner 

og/eller fylkeskommuner. 

 

KMD støtter forslaget om at fylkeskommunene får rett til å foreslå rådsmedlemmer overfor 

valgkomiteen, og at både fylkeskommuner og kommuner kan foreslå medlemmer til 

fagutvalgene. 

 

KMD støtter at det bør finnes midler til, og gode koordineringsmekanismer for, digitalisering, 

tilgjengeliggjøring og arbeidet med viderebruk av digitalt kulturinnhold. Momenter vi trekker 

fram i det videre er knyttet til at oppfølging av digital tjenesteutvikling og digitalisering i 

ABM-sektoren ( jf omtale av Digitalisering, s. 69 i rapporten) skal vurderes av 

Kulturdepartementet.  

 

Etter KMDs syn vil den kanskje viktigste formidlingsoppgaven ligge i å digitalisere og 

tilgjengliggjøre innholdet på en slik måte at innholdet kan viderebrukes.  

  

Formidling og digitalisering er to forskjellige oppgaver, som likevel er sterkt knyttet til 
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hverandre, all den tid ny teknologi gir uante muligheter til å spre og dele innhold. Denne 

teknologien må utnyttes fullt ut. Da må det også erkjennes at en del av formidlingsoppgavene 

som er tillagt ABM-sektoren, ikke nødvendigvis må gjøres av sektoren selv til enhver tid.  

 

I følge  rapporten har ulike tiltak for stimulering av digital tilstedeværelse, deling og gjenbruk 

av data, styrking av digital kompetanse i sektoren og utvikling av felles digital infrastruktur, 

vært avgjørende for sektoren.   

 

I rapporten finnes det et eget avsnitt om digitalisering, uten at viderebruk er nevnt spesielt. Å 

legge til rette for viderebruk innebærer at innholdet digitaliseres, tilknyttes gode metadata, og 

at det brukes applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (APIer) som legger til rette for 

viderebruk av materialet. Kobles fagsystemer og APIer sammen, vil de to oppgavene kunne 

gjøres i en handling. I tillegg vil virksomhetene gjennom å tilrettelegge for viderebruk av 

materialet, også kunne oppleve nyttige og konstruktive tilbakemeldinger fra publikum, noe 

som igjen vil kunne medføre økt formidlingskvalitet. I tillegg ser KMD at økt innhold gir 

mulighet for innovasjon og næringsutvikling basert på det tilgjengliggjorte, digitaliserte 

materialet. Viderebrukere vil kunne koble/lenke innholdet som forvaltes av kultursektoren 

med annet innhold og andre data som det vil kunne være mindre relevant for ABM-sektoren å 

inkludere i sitt daglige arbeid. 

 

Viderebruk er regulert gjennom Viderebruksdirektivet fra 2003 i bestemmelser i 

offentleglova. I 2013 vedtok EU flere endringer i det opprinnelige Viderebruksdirektivet. 

Dette medfører bl.a. at direktivets virkeområde utvides til også å gjelde ABM-sektoren. KMD 

planlegger å gjennomføre en nasjonal høring etter sommeren 2014. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anny Skarstein 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt uten signatur 
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