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Høring av rapporten "En kunnskapsbasert kulturpolitikk" 
 

Høringsuttalelse fra Kulturforbundet 

 

 
Kulturforbundet har gjennomgått rapporten og oversender vår høringsuttalelse. Vi er fornøyd med 

at Kulturdepartementet har fått laget denne rapporten ettersom vi mener den tar opp viktige temaer 

for våre medlemsgrupper og alle som arbeider med kultur. 

 

Som Kulturdepartementet har bedt om, har vi primært vurdert de to problemstillingene 

kunnskapsbehov og organisering. Vi er enig i rapportens vurdering om at det er minst 

forskningsaktivitet på det tradisjonelle kulturområdet. Vi har derfor konsentrert oss om dette. 
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Kunnskapsbehov 

 
Kulturforbundet er glade over at kultur har fått større fokus i de senere årene. Synet på kulturens 

egenverdi blir ikke like ofte som tidligere satt opp mot et mer instrumentelt syn på kultur. Denne 

forståelsen for kulturens betydning gjør at det er lettere å synliggjøre hvordan kultur påvirker 

utviklingen på mange samfunnsområder. Ikke minst har Kulturløftet I og II hatt stor betydning. 

 

Kunnskapsbehovet er stort. Kulturforbundet har medlemmer innen de fleste kulturområder. Vi 

opplever at de ønsker solid, praktisk kunnskap og dokumentasjon for å gjøre en best mulig jobb. 

Samtidig ser vi at når lokalpolitikk skal utformes er det å ha forskning tilgjengelig med på å legge 

et godt grunnlag. Men riktig og tilgjengelig forskning kan være krevende å finne. 

Forskningsrapporter kan også være vanskelig lesning utenfor forskningsmiljøet. Derfor utga 

Kulturforbundet i 2007 boka Kultur former framtida. Boka inneholdt forkortede og lett 

populariserte versjoner av noe forskning innen kultur og identitet, helse, læring og 

næringsutvikling. Dette nevner vi fordi boka ble møtt med stor interesse og opplaget ble utsolgt. 

Og vi har fått spørsmål om det kommer en ny bok. 

 

Med dette som bakteppe, ønsker vi velkommen et mer systematisk fokus på forskning innen 

kultur. Vi slutter oss til rapportens syn om at det nå er behov for en mer mangfoldig og sterkere 

kunnskapsbase som grunnlag for en presis og relevant kulturpolitikk. 

 

Rapporten har en god oversikt over fremtidige forskningsbehov. Kulturforbundet mener imidlertid 

at det også er nødvendig med temaene 

 kultur og helse 

 kultur og identitet 

 kultur og læring 

 

Spesielt kultur og helse mener vi kan være et viktig bidrag inn mot eldreomsorg og bidra til god 

helse og livskvalitet. Det løftes fram som en viktig kulturpolitisk oppgave å legge til rette for at 

alle kan oppleve et mangfold av kulturtilbud og kunstneriske uttrykk. Kulturens styrke er at den er 

sektorovergripende med stort potensiale for positiv utvikling på andre områder. 

 

Organisering 

 
Kulturforbundet er opptatt av at det som finnes av forskning skal være lett tilgjengelig. Et nettsted 

synes å være en god løsning som gjør forskningen lett tilgjengelig for de fleste. Det finnes gode 

eksempler på slike, et eksempel er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  For oss er det 

viktig at forskningen gjøres lett tilgjengelig også språklig.  Vi mener det kan være nyttig med både 

forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerbasert kunnskap. Vi ser også 

positivt på at det stilles krav om utvikling av nye flermediale strategier for 

forskningskommunikasjon. 

 

Som rapporten fremhever, er det viktig at forskningen er uavhengig. 

 

Vi slutter oss også til konklusjonen i punkt 5.3 


