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Rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk 

Høringsinnspill fra Nordland fylkeskommune 
 

Fylkestinget i Nordland har i møte 3.12.2012 behandlet rapporten «en kunnskapsbasert 

kulturpolitikk» og har vedtatt følgende uttalelse:  

 

1. For Nordland fylkesting er kunnskap viktig i utforming av politikk. Å ha tilgang til gode og 

relevante forskningsresultater og prosjekter er viktig, ikke minst på et regionalt nivå.  

Nordland fylkesting støtter rapportens hovedkonklusjon om behovet for en generell 

opptrapping av forsknings og utviklingsarbeidet innen kultursektoren generelt, og et særlig 

behov for styrking innenfor kunst og kulturvernområdet slik som rapporten påpeker. 

 

2. Rapporten påpeker at forskningsmiljøer innen hele kultursektoren er små og delvis sterkt 

personavhengige. Nordland fylkesting mener at organiseringen av den videre innsatsen bør 

gjøres slik at det bygges sterkere og mer robuste forskningsmiljøer. Særlig gjelder det  

innenfor det tradisjonelle kulturområdet, kunst og kulturvern, hvor forskningsaktiviteten 

synes å være mindre. Samtidig er det viktig at organiseringen gjøres på en mest mulig 

effektiv måte – det vil si minst mulig administrasjon og mest mulig forskning.  

 

3. Utvalget tar til orde for å etablere et eget forskningsfond for kultursektoren, etter modell fra 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) med en kombinasjon av offentlige og 

private midler fra aktører i næringen. Pr i dag vurderer Nordland fylkesting at et slikt fond 

vil ha svært begrenset antall private investorer, pga få kapitalsterke aktører innen 

kulturnæringene. De store private aktørene som vil være aktuelle, er innen bank, forsikring 

eller er statlige selskaper som avsetter midler av overskuddet til kultur som en del av 

samfunnsoppdraget. Disse har allerede etablert egne fond. Det er viktig å sikre god kvalitet 

på den forskningen som gjøres. Norges forskningsråd har gode systemer for kvalitetssikring, 

og vil kunne sikre dette på en god måte.  

 

4. Nordland fylkesting vil også understreke viktigheten av å stimulere aktuelle institusjoner til 

økt forskning. Egne forskningsprogram kan være et virkemiddel. Nordland fylkesting har 

også positive erfaringer innen andre felt hvor det har vært behov for forskning med å 

stimulere regionale institusjoner gjennom VRI- program.  

 

5. Av konkrete innspill til tema og felt det er behov for forskning, vil Nordland fylkesting peke 

på behovet for håndverkskompetanse i krysningen mellom kulturæringer, kulturvern og 
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museer.  
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6. Innenfor idrettsområdet vil Nordland fylkesting peke på behovet for bedre og mer kunnskap 

som grunnlag for videre utvikling av idrettsanlegg. Ny kunnskap bør særlig ses i lys av økte 

midler til idrettsanlegg som følge av ny fordelingsnøkkel i bruk av statlige spillemidler. Her 

er spørsmålene mange i forhold til faktisk bruk, aktivitetspotensialer, prioriterte målgrupper, 

m.m. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Randi Lervik 

leder 

 

 

 

 

 

 


