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Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken  

 

Vi viser til brev av 3. mars 2014 vedlagt høringsnotat om sektorselskaper som effektive 

redskap i sektorpolitikken. 

 

Kulturdepartementet slutter seg til anbefalingene i høringsnotatet, men har følgende 

merknader: 

 

 

1. Til forslaget om utvikling av mål- og resultatindikatorer vil Kulturdepartementet bemerke 

at det kan være utfordringer knyttet til å måle hvorvidt sektorselskapene er effektive 

redskap for sektorpolitisk måloppnåelse. For enkelte selskaper må dette  vurderes på 

bakgrunn av selskapets egenart og formål. Innen kultursektoren vil for eksempel økt 

produktivitet ikke nødvendigvis være synonymt med økt kvalitet. Det bør derfor i noen 

grad være mulig å ta høyde for kvalitative og skjønnsbaserte mål og indikatorer.  

 

2. Til forslaget om jevnlig evaluering av virkemiddelbruken (regulering, finansiering og 

organisering) for å tilpasse virksomheten til endringer i oppgaver og omgivelser, vil 

Kulturdepartementet bemerke at dette bør være en naturlig del av eierdepartementenes 

løpende oppfølging av en sektor. Det bør imidlertid presiseres at anbefalingen ikke 

nødvendigvis innebærer et ”krav” om at slike jevnlige gjennomganger må omfatte en 

samtidig og helhetlig evaluering av alle sider av sektoren (regulering, finansiering og 

organisering).  

 

 

 

 



 

Side 2 

 

3. Kulturdepartementet slutter seg til anbefalingen om å vurdere å benytte ekstern 

kompetanse for å få en bredere kartlegging av kompetente kandidater i forbindelse med 

styrevalg. Vi har erfaring med at bruk av ekstern kompetanse kan være nyttig i noen slike 

prosesser, men mener det ikke bør etableres en forventning om at departementene bør 

benytte ekstern kompetanse i alle slike prosesser. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Steinar Lien (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anne Marie Smith Dokken 

 seniorrådgiver 

 

    

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Denne oversendelsen 

vil kun bli sendt elektronisk. Vi ber om at svar og henvendelser til Kulturdepartementet sendes 

til postmottak@kud.dep.no.  
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