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Kulturutredningen 2014 - høringssvar fra Skien kommune
Her følger Skien kommunes høringssvar til Kulturutredningen 2014 gjennom følgende vedtak i
hovedutvalget for næring, miljø og kultur i møte 4.6.2013:
1. Skien kommune støtter utvalgets hovedkonklusjon om at et tredje kulturløft bør fokusere på den
kulturelle grunnmuren i kommunene med særlig fokus på bibliotek, kulturskole og fritidsklubber.
2. Skien kommune støtter utvalgets fokus på behov for samordning mellom forvaltningsnivåene og da
med særlig fokus på forholdet kommune / fylkeskommune (punkt 12.31).
3. Skien kommune stiller seg bak utvalgets forslag om å utvide kulturloven med bestemmelser om
kommuners (og fylkeskommuners) ansvar for å utvikle planstrategier på kulturfeltet (punkt 15.2).
4. En forskrift om kulturskoler bør knyttes til kulturloven for å sikre nasjonale standarder for
kulturskolene. Uavhengig av det framtidige ansvaret for kulturskolene på nasjonalt nivå er det viktig
fortsatt å sikre sammenhengene mellom kulturskole og ordinær skole (punkt 15.3.1).
5. Skien kommune slutter seg til utvalgets syn om at det er nødvendig med en betydelig økning av
ressursinnsatsen til folkebibliotekene, i særlig grad investeringsmidler fra staten til utvikling av nye og
attraktive bibliotek. Utvalgets ønske om en bedre ansvars- og rollefordeling på bibliotekområdet for å
sikre god samordning av folkebibliotekene og skolebibliotekordningen støttes. Skien kommune er
enig i utvalgets ønske om et statlig engasjement for å få på plass en avtale om utlån av E-bøker i
bibliotekene. På sikt bør det etableres innkjøpsordning for E-bøker på linje med papirbøker (punkt
15.5.1).
6. For fritidsklubbene i kommunene vil et økt fokus på kvalitet i tjenesten være viktig, men en forskrift
for bemanning og organisering av fritidsklubber vil ikke kulturtilbudet til ungdom være tjent med.
Nøkkelen til et godt ungdomskulturtilbud ligger mye i lokal fleksibilitet og frihet til utforming av tilbudet
(punkt 15.5.2).
7. Både Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Ungdommens kulturmønstring bør
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styrkes i årene som kommer. Særlig den manglende forutsigbarheten knyttet til finansiering av Den
kulturelle spaserstokken gjør at det er utfordrende å drive et kvalitetstilbud over tid (punkt 15.4).
8. Skien kommune er enig i behovet for å styrke kunstneres egeninntjening og kommersielle
produksjon. Høringsuttalelsen fra kunstnerorganisasjonene må vektlegges.
Vedtaket var enstemmig.
Med hilsen

Ragnar Nilssen
Kultursjef
3558 9091
Brevet er godkjent elektronisk.
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