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Utredningsrapport om Norsk Kulturråd - høringsuttalelse   

Fylkesrådet i Nordland har behandlet i saken i møte 26.august og gjort følgende vedtak: 

 

«Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi følgende uttalelse:  

1. I hovedtrekk er anbefalingene gode, og det synes som forslagene vil føre til en mer moderne 

og rasjonell drift av kulturrådets virksomhet. Norsk Kulturråd har en svært stor komite- og 

utvalgsstruktur, og det er et godt grep å forenkle denne. Det er samtidig et godt grep å endre 

oppnevning av de ulike komiteene og utvalgene.  

 

2. Fylkesrådet i Nordland støtter prinsippet om armlengdes avstand, og at kunst- og 

kulturfaglige vurderinger ligger til grunn for tildelingene. Samtidig er det en rekke 

institusjoner og større utviklingstiltak med regionalpolitisk betydning som i dag mottar 

tilskudd over kulturrådets budsjett. Disse bør flyttes til Kulturdepartements budsjett, slik at 

tilskuddene blir gjenstand for nødvendig politisk dialog og vurderinger.  

 

3. I utredningen legges det stor vekt på at det er uheldig med konsentrering av makt. I den 

forbindelse vises det primært til skille mellom politisk og faglig makt. Det savnes imidlertid 

et perspektiv på spredning av makt i form av kompetanse. Når både departement, de 

viktigste nasjonale og statlige institusjonene og kulturrådets administrasjon er samlet på ett 

sted, vil nødvendigvis også en stor del av kompetansen samles der. Fylkesrådet i Nordland 

mener at også den fagkompetansen som ligger til kulturrådet utgjør viktige premisser og en 

viktig maktfaktor. Den store andelen søknader og tildelinger til det sentrale Østlandet tyder 

på at kunstnere og kulturarbeidere samles om synlige arenaer og at de som er der i større 

grad nyter godt av nærhet til de formelle og uformelle kompetansearenaene som naturlig 

finnes i Osloområdet. Satsingen på regionalt fordelte produksjonsmidler til film har vært 

vellykket. Det bør derfor vurderes å opprette små, regionale/landsdelsdekkende kultursentre, 

som kan forvalte midler til kunst- og kulturtiltak for å øke den regionale kunst- og 

kulturproduksjon. Alternativt kan Kulturrådet pålegges tilstedeværelse regionalt.  

 
4. Fylkesrådet i Nordland støtter vurderingen om endringer i Statens Kunstnerstipend.  

 

5. Fylkesrådet i Nordland støtter mindretallets syn med hensyn til at direktoratoppgavene bør 

skilles fra rådsoppgavene. De kan samlokaliseres, men bør ikke underligges rådet. Når det 

gjelder sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, mener landsdelsrådet for kultur at dette 

kan legges til et direktorat, eller til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa. 
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6. Det er det valgte rådet som må omtales som Norsk kulturråd. Hvorvidt det er hensiktsmessig med et 

annet navn på kulturrådets administrasjon, tar fylkesrådet ikke stilling til.» 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tove Veiåker 

konstituert leder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 
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