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Høringsuttalelse - Kunnskapsbasert kulturpolitikk  
 
Vi viser til brev av 3. januar 2013 med saksutredning og foreløpig uttalelse fra Hedmark 
fylkeskommune om FOU-rapporten «Kunnskapsbasert kulturpolitikk». Uttalelsen ble endelig 
vedtatt av Fylkesrådet i Hedmark i møte 14. januar 2013:  
 
Fylkesrådet i Hedmark har lest rapporten fra Kulturdepartementets eksterne FOU-utvalg 
«En kunnskapsbasert kulturpolitikk» med stor interesse. Hedmark fylkeskommune er 
glad for det initiativet Kulturdepartementet har tatt og støtter konklusjonene i rapporten 
om at det er behov for en økt satsing på forskning innen kulturfeltet.  
 
Kulturdepartementets brede sektoransvar 
Kulturdepartementet har et ansvar for å iverksette forskning som dekker departementets 
eget kunnskapsbehov for politikkutvikling og forvaltning. Men de har også det som i 
rapporten er beskrevet som et mer langsiktig ansvar for forskning for kultursektoren – 
det brede sektoransvaret.  
Vi vil understreke at politikkutforming i kultursektoren ikke bare foregår i 
Kulturdepartementet, men også i aller høyeste grad i fylkeskommuner og kommuner.  Og 
kommunesektorens kunnskapsbehov og problemstillinger vil i mange sammenhenger 
skille seg fra statens.  
 
Muligheten for fylkeskommuner og kommuner til å bestille forskningsarbeid er ofte 
begrenset til mindre arbeider, som rapporter og evalueringer, selv om det har hendt at 
fylkeskommuner har gått inn i samarbeid om å bestille større arbeid. Hedmark 
fylkeskommune tok for eksempel initiativ til et samarbeid med fire andre 
fylkeskommuner og KS om forskningsprogrammet «Kultur og regional utvikling» som ble 



 

 

gjennomført i perioden 1989- 1994. Dette initiativet var et tydelig uttrykk for at 
fylkeskommunene opplevde et enormt, udekket behov for relevant forskning. Det var et 
stort løft både arbeidsmessig og økonomisk og med en bratt læringskurve. Men 
programmet var usedvanlig viktig for politikkutviklingen i Hedmark fylkeskommune de 
påfølgende årene og ikke minst kultursektorens stilling i fylkeskommunens totale 
virksomhet.  Økt forskning bidrar til kunnskap, men også til å øke statusen og synliggjøre 
sektoren som en viktig samfunnssektor som det er verdt å forske på.  Dessverre har ikke 
fylkeskommunen hatt rom for å følge opp denne forskningssatsingen, men vi vil 
understreke at behovet er like stort i dag. 
 
Kultursektoren består også av en rekke selvstendige institusjoner og kulturaktører med 
ulike virkefelt. Felles for de fleste av dem er at de er små enheter som på ingen måte har 
mulighet til å gå inn og bestille forskning. De driver ikke med politikkutvikling eller 
forvaltning, men har like fullt et behov for mer forskningsbasert kunnskap. 
 
Det er derfor svært viktig at Kulturdepartementet legger vekt på å utforme en FOU-
strategi som ivaretar et bredt sektoransvar både i forhold til å imøtekomme 
kunnskapsbehov i alle forvaltningsnivåene og hos selvstendige kulturinstitusjoner /-
aktører. 
 
Forskningspolitiske virkemidler 
Hedmark fylkeskommune støtter utvalgets konklusjoner når det gjelder opprettelse av et 
Kultursektorens forskningsfond og nye forskningssentre, og spesielt opprettelsen av et 
forskningssenter for kultursektorforskning. 
 
Det er imidlertid usedvanlig viktig for omdømmet at forskning på kulturfeltet blir 
interessant for mange forskningsinstitusjoner, også de store nasjonale 
forskningsmiljøene og de regionale forskningsstiftelsene.  Derfor er det viktig at 
forskningsfondet blir stort nok og at det settes i gang større nasjonale 
forskningsprogram.  
 
Vi ser det også som viktig at man tenker langsiktige strukturer i oppbygging av 
forskningssenter, forskningsprogram og forskningsfond. 
 
Forskningstema 
I rapportens opplisting av forskningstemaer, er temaene på kultur og kulturvern mindre 
spesifiserte enn de øvrige kategoriene, noe som understreker behovet for mer kunnskap 
og forskning på dette feltet. 
 
Også i forbindelse med forskningstemaer vil vi understreke behovet for kunnskap på 
regionalt og lokalt nivå. I arbeidet med fylkeskommunal kulturpolitikk savner vi svært 
ofte oppdatert statistikk og statusrapporter, og analyser av slikt materiale. Det gjelder 
spesielt i arbeid med planer og meldinger innen kultursektoren.  



 

 

 
Vi savner også flere komparative analyser/studier på regionalt og lokalt nivå. Vi mener et 
slikt kunnskapstilfang ville bidra til en kulturpolitikk med mer interessante og relevante 
variasjoner i regionene. I dag står en i fare for å bygge den regionale kulturpolitikken mer 
på myter enn på fakta om de ulike regionenes styrker og svakheter, og dette bidrar 
kanskje til at en går mer i flokk enn det er grunnlag for. 
 
Det finnes forbedringspotensiale i det arbeidet som allerede gjøres i dag. Et eksempel er 
SSBs kostra-tall hvor definisjonene på tallindikatorene ved innhenting av data på 
kulturfeltet er for vage. De kan tolkes for ulikt og dermed synker verdien av 
tallmaterialet.   
 
Hedmark Fylkeskommunen støtter de aktuelle forskningstemaene for kultursektoren , og 
vil særlig understreke behovet for en satsing på «kulturpolitikkens nyere historie», 
«kulturinstitusjonenes endrede samfunnsrolle» og  «komparative kulturpolitikkstudier».  
 
Det er også et behov for en innsats rundt hvor og hvordan fornyelsen i kultursektoren 
oppstår. Hvor har fornyelsen vært stor og hvorfor? Hvilke mekanismer er i sving, hvilke 
faktorer fremmer og hvilke faktorer hemmer fornyelse? Hvilke forutsetninger ser ut til å 
måtte være til stede?  
 
Videre er det interessant med forskning rundt temaet kultur og helse. 
 
På idrettsfeltet er det forsket en god del på fysisk aktivitet, men dette er relativt lite 
synlig i politikken. Mens friluftsliv er både forsket lite på, og er et lite synlig politisk felt.  
 
Vi ser at det trengs mer forskning på skolen og dens nærområder med fokus på hva som 
må til for tilrettelegging for fysisk aktivitet/uorganisert aktivitet/hverdagsaktivitet. Dette 
gjelder både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. For ungdomsløftet er 
de to siste vesentlige. 
 
 
Likestilling 
I omtalen av forskningstema og i rapporten som helhet er en sporadisk innom begrepet 
mangfold som etter mangfoldsåret i 2008 betyr etnisitet. Vi vil foreslå at 
Kulturdepartementet i det videre arbeidet med FOU-strategien benytter begrepet 
likestilling og tar et ansvar for at de perspektivene dette begrepet rommer også blir et 
viktig tema for forskning.  Begrepet likestilling har tradisjonelt handlet om at kvinner og 
menn skal ha samme rettigheter og muligheter. I dag brukes det i betydningen like 
muligheter for alle uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, sosial 
bakgrunn, etnisitet, religion m.v.  
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