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Kulturløftet

Kultur er helt nødvendig for et samfunn som 
vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og 
utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og 
får oss til å strekke oss – som individer og i fellesskap. 
Samtidig er kulturens egenverdi udiskutabel.  

Regjeringen ønsker at alle som vil, skal ha mulighet 
til å skape uttrykk og få inntrykk; at opplevelsene 
og muligheten til å delta er der for alle. Derfor er 
det viktig med mer kultur – fra amatører til utøvere 
i verdensklasse. Fra det smale til det brede, fra det 
underholdende til det utfordrende. Over hele landet. 
For alle.

Vi trenger et lokalt kulturløft. Kultur er viktig hele livet, 
men det er en særlig viktig oppgave å bidra til at barn 
og unge møter kultur tidlig, og at de får medvirke 
til og oppleve god kultur. Vi vil styrke den kulturelle 
grunnmuren ved å videreutvikle kulturtilbudene der 
menneskene bor og lever sine liv. 

Norge er et mangfoldig land. Et bredt spekter av 
stemmer, meninger og talenter gjør kulturen bedre. Vi 
vil føre en kulturpolitikk som har plass til både bredde 
og topp. De er gjensidig avhengige av hverandre. 
Framtidas ypperste utøvere rekrutteres fra det brede 
kulturlivet. 

Siden vi overtok regjeringsmakten i 2005 har vi satt 
kultur høyt. Gjennom Kulturløftet har vi løftet kultur 
opp til politikkens elitedivisjon. Det har gitt viktige løft 
til blant annet musikk, litteratur, museer, scenekunst, 
visuell kunst, design, arkitektur, film, dataspill, dans og 
frivillighet. Dette løftet skal fortsette. 

Vi gir nå et nytt kulturløfte: Vi vil sikre kulturens plass 
og sørge for at én prosent av statsbudsjettet går til 
kultur også i neste stortingsperiode. Det vil gi fortsatt 
vekst i kulturbudsjettene de neste fire årene. 
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 1 Kulturløftet fortsetter

Én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.

 2 Kulturens grunnmur 

Den kulturelle grunnmuren omfattes og utvikles der 
mennesker bor og lever sine liv. Et rikt og mangfoldig 
kulturliv bygges med utgangspunkt i lokale 
forutsetninger. Å styrke det lokale kulturlivet og den 
frivillige innsatsen vil bidra til et mer likeverdig tilbud i 
små og store lokalsamfunn. Gode lokale kulturarenaer 
er avgjørende for å utvikle små og store talent.

Regjeringen vil:
• Bedre samordningen mellom stat, fylke og 

kommune og utjevne geografisk fordeling av 
kulturmidler 

• Utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren 
og styrke folkebibliotekenes formidlingsrolle 
Sikre at bibliotek fortsatt skal være et gratistilbud 

• Legge til rette for flerbruk i kulturbygg, 
bidra til gode øvingslokaler, flere 
regionale visningsarenaer og utvide 
musikkutstyrsordningen 

• Styrke arbeidet med dirigentutvikling
• Satse videre på Frifond og opprettholde denne 

som en ubyråkratisk ordning for lokalt barne- og 
ungdomsarbeid 

• Satse videre på frivillighet gjennom forenkling: 
Frivillighetsregisteret skal være inngang til 
offentlige tilskuddsordninger. Utarbeide 
prinsipperklæring for samarbeid mellom det 
offentlige og frivillige organisasjoner for å løse 
samfunnsoppgaver på en bedre måte  

• Arbeide for å styrke kulturskoletilbudet over  
hele landet



4  Kulturløftet

 3 Kultur og kunstnerisk frihet

Kunsten må være fri. Et sterkt og fritt kulturliv er 
avgjørende for ytringsfriheten og for et levende 
demokrati. Kunstnerne bidrar til å utvikle det 
offentlige ordskiftet og oss som samfunn gjennom 
sine uttrykk. 

Regjeringen vil:
• Sikre gode vilkår for kunstens frihet og 

ytringsmangfoldet
• Sikre sterke og kunstnerisk frie institusjoner over 

hele landet 
• Arbeide for å styrke kunstnernes levekår og 

sikre at rettighetshavere får betalt for bruk av 
åndsverk

• Sikre en solid og moderne pressestøtteordning 
som bidrar til bredde og meningsmangfold i 
mediene over hele landet. Beholde NRK som 
en reklamefri allmennkringkaster med god 
distriktsprofil

 4 Kultur hele livet 

Kultur gir opplevelser, livskvalitet og helse. Vi vil legge 
til rette for god tilgang til kulturopplevelser gjennom 
hele livet.

Regjeringen vil:
• Inkludere kultur og samarbeid med frivilligheten 

i arbeidet med folkehelse og omsorg
• Gi statlig støtte til kommunenes satsing på sosial 

utjevning og faglig styrking i kulturskolen
• Legge til rette for økt samarbeid og styrket 

innsats i og mellom barnehage, skole og kunst- 
og kulturfaglige miljø 

• Styrke og utvikle talentprogrammer
• Gjøre kulturskoletimen til en lovpålagt oppgave. 

Legge til rette for kvalitet og likeverdig innhold i 
kulturskolen

• Styrke innhold og organisering av den kulturelle 
skolesekken. Videreutvikle den kulturelle 
spaserstokken og den kulturelle nistepakka i 
arbeidslivet
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 5 Kultur for framtiden

Ny teknologi gir nye muligheter for kulturelle uttrykk 
og formidling. Vi vil satse på kulturell innovasjon og 
tilrettelegging for overgang til nye formater.

Regjeringen vil:
• Styrke arbeidet med digital formidling av kunst, 

kultur og litteratur, legge til rette for utvikling av 
dataspillteknologi til underholdning, læring og 
kulturformidling

• Bidra til at mangfold, kvalitet og profesjonalitet 
i norsk musikk sikres i overgangen til nye 
plattformer  

• Lage stortingsmelding om film med vekt på 
kvalitetsutvikling, formidling, talentutvikling og 
styrking av regional filmsatsing og film for barn 
og unge

 6 Kultur med mangfold

Kraften og kvaliteten i kulturen forsterkes når den 
bæres av mange ulike stemmer. Mangfold er en styrke. 
Kulturløftet skal inkludere og ivareta det kulturelle 
mangfoldet i Norge. Dette omfatter også norske, 
samiske og nasjonale minoriteters og andre kulturelle 
minoriteters kunst, kultur og kulturarv. 

Regjeringen vil:
• Søke mangfold i alle ledd av kulturproduksjonen, 

fra skaper til mottaker. Ta i bruk spekteret av 
nasjonens talenter og søke regional bredde i 
nasjonale kultursatsinger 

• Gjennomgå virkemiddelapparatet for å stimulere 
til bredere rekruttering, et større mangfold av 
historier og at flere kulturuttrykk når et bredere 
publikum

• Sikre nynorsk og bokmål som likestilte språk 
• Styrke samisk kultur og språk, blant annet 

gjennom et samisk filmsenter
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 7 Kulturarven og kulturminner

Vi skal legge til rette for moderne kulturuttrykk, og 
ta vare på vår kulturelle arv, både den materielle og 
immaterielle. Håndverkstradisjoner og musikalske 
uttrykk fra vår historie skal ikke gå tapt. Kulturminner 
og kulturmiljøer har betydning for folks identitet og 
trivsel og er en viktig del av kulturarven. 

Regjeringen vil:
• Styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, 

tradisjonsdans og tradisjonshåndverk og legge 
til rette for digital formidling av kulturarven

• Gjennom Norsk kulturråds arbeid med en rødliste 
for tradisjonelle kulturuttrykk bidra til å sikre at 
kunnskapen og ferdighetene innenfor feltet blir 
tatt vare på og videreført. Utvikle levende museer 
som gir gode kunnskapsopplevelser for alle

• Gjennomføre bevaringsprogrammene 
på kulturminneområdet og fortsette et 
kunnskapsløft for sektoren 

• Utarbeide en plan for fredning av prioriterte 
kulturmiljøer fram mot 2020

 8 Kultur med kvalitet

Norsk kultur skal favne bredt og vi skal strekke oss mot 
toppen. På vårt beste er vi i verdensklasse. Kulturen 
skal løftes med økt satsing på kunnskap og kvalitet.

Regjeringen vil:
• Lage ny stortingsmelding for kulturpolitikken 

fram til 2024 som baserer seg på en helhetlig 
gjennomgang av sektoren 

• Bidra til kompetanseheving og forskning  
i kultursektoren

• Legge til rette for økt arrangørkompetanse over 
hele landet
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 9 Kultur som arbeid og næring

Kulturen gir oss noe å leve for og noe å leve av.

Regjeringen vil:
• Styrke kulturnæringene gjennom samordning 

av støtteordninger, samlokalisering og styrket 
samarbeid med andre næringsaktører 

• Legge til rette for at flere kunstnere og 
kulturarbeidere kan leve av kunsten

• Gjøre skuespiller- og danseralliansen til en 
permanent ordning

• Legge til rette for økt eksport og styrke norsk 
kulturlivs muligheter internasjonalt

 10 Kultur for alle

Vi vil gjøre det mulig for flere å delta. Flere må få 
mulighet til å utvikle sitt talent. At flere er med kan 
også være viktig for å utvikle kvaliteten i kunst og 
kultur.

Regjeringen vil:
• Styrke arbeidet med å legge til rette slik at flere 

bruker kulturtilbud 
• Støtte arbeidet som frivillige organisasjoner og 

lokalt kulturliv driver for å inkludere barn som 
ellers ikke deltar 

• Fjerne hindre for deltakelse og gi grupper som 
møter ulike utfordringer reell mulighet til å ta del 
i aktiviteter og kulturtilbud
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