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Høringsuttalelse fra Arendal kommune vedrørende Kulturutredningen
2014.
Arendal kommune er glade for det Kulturløft 1 og 2 har betydd for utviklingen av kultur i
Norge, og også for at det ble oppnevnt et utvalg til å til å vurdere Kulturløftets mål og
virkemidler.

Konklusjonen om at det nå er enighet om at vi trenger et lokalt kulturlat mener vi er veldig
viktig. I vårt arbeid de siste årene, og særlig under arbeid med å lage en felles
Kommunedelplan for kultur (vedtatt høsten 2012), har vi erfart det som utredningen
understreker; nemlig at det er grunnmuren som forvitrer. Mindre penger til bibliotek,
kulturskole og ungdomsaktiviteter, mer til bygg og festivalkultur.

"Hvor lenge skal kulturlivet spille på grusbane" har vært og er en hovedsak. Det er skrikende
mangel på øvingslokaler i hele kommunen. Vi vil understreke behovet for at kulturarenaer må
få samme modell for finansiering som idrettsarenaer.

I utredningen settes det søkelys på at nedbygging av kulturavdelingene fører til lavere
budsj etter. Dette er utvilsomt riktig. Men vi vil peke på at i Arendal har det vært omvendt,
kulturfeltet har blitt samlet til en stor enhet —og er svært synlig og tett på politikere og
administrativ ledelse. Allikevel er kulturfeltet utsatt for kutt i budsjettrundene.

Innføringen av kulturloven var etterlengtet, men når kulturfeltet ikke er lovpålagt, ingen
sanksjoner om det ikke følges opp, virker ikke loven etter sin hensikt.

For at det skal la seg gjøre med et lokalt kulturløft er det viktig at kulturloven følges opp med
forskrifter og økonomi, slik at arbeidet blir mer forutsigbart og vi kan gjenoppbygge
grunnmuren.

Det påpekes i utredningen den rolle det frivillige kulturliv har for utviklingen av demokrati,
rettferdighet og mangfold. Utredningen har ikke tatt for seg idrettsfeltet, men vi vil påpeke at
idrettsfeltet også bør tilhøre den kulturelle grunnmuren. Feltet organiserer mange og har stor
betydning for lokalt engasjement og utvikling av bærekraftige lokalmiljø. Å inkludere
idrettsfeltet bør likevel ikke endre utredningens prioriteringer i et Kulturløft 3.
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Vi støtter utredningens synspunkter når det gjelder behovet for tydeligere politiske signaler
for utviklingen av folkebibliotekene og tydelige nasjonale strategier og satsinger for å sikre
folkebibliotekene utlån av e-bøker og tilgang til digitale kilder (digital infrastruktur).
Departementet bør lytte mer til fagfelt og bli tydeligere i sine føringer i tildelingsbrevet til
Nasjonalbiblioteket.

Vi er enige i utredningens forslag om at fylkesbibliotekene skal få en mer sentral og utvidet
rolle i forvaltningen av utviklingsmidlene til folkebibliotekene for å sikre at de statlige
utviklingsmidlene i større grad tilpasses lokale behov og ønsker.

For kulturskolene er det viktig å innarbeide gratis kulturskoletime i SFO-/skoletid, styrke
kjernevirksomheten og satse på talentsamarbeid i form av regionale lørdagsskoler og
festivaler/arenaer for unge talenter. Staten må ta et større økonomisk ansvar slik at det blir
likeverdige tilbud over hele landet på disse områdene. Det bør være et mål med mest mulig
likeverdighet i tilbud i hele landet, at øremerking benyttes i en periode og at midlene rettes inn
mot tiltak som folkebibliotekene, kulturskolene, innføring av en dirigentlønnsordning og
øvings - og fremføringslokaler i det lokale kulturlivet. Vi er enige med utvalgets fokus med
arbeidet på å fremme inkludering i kulturlivet og at det i større grad enn i dag dreier seg om
kulturarenaer og møteplasser i det lokale kulturlivet.

Vi støtter også forslaget om at ansvaret for kulturskolen overføres til Kulturdepartementet.

For øvrig slutter vi oss til høringsuttalelsen fra Norsk Kulturforum.
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