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Høringsuttalelse til NOU 2013:4 fra Hammerfest kommune 

 

Hammerfest kommune vil i anledning Kulturutredningen 2014 avgi følgende uttalelse:  

 

Hammerfest kommune er svært fornøyd med at det settes fokus på behovet for et lokalt kulturløft 

og for å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Derfor støtter vi utvalgets anbefalinger om at 

Kulturloven får bestemmelser som gjør den til et mere aktivt verktøy for kommunens arbeid med 

utvikling av planstrategier for kulturområdet. Vi ser det som særdeles viktig at området kultur tas 

inn i Plan- og bygningsloven på lik linje med alle de andre samfunnsområdene og at man på 

denne måten kan utvikle systemer for kvalitetsheving og kvalitetssikring av kultursektoren. 

 

Hammerfest kommune synes utvalget har lagt ned et grundig og godt arbeid. Rapporten er godt 

skrevet, har en god pedagogisk oppbygging og fremstår som en solid gjennomgang av både 

kulturpolitikken og kulturløftet 1 og 2. 

 

Det er en kjent sak at kulturforvaltningen i mange kommuner bygges ned eller legges sammen 

med andre sektorer. I følge kommuneundersøkelsen er over 40 prosent av kommunene uten et 

kulturkontor med kulturansvarlig leder og 60 prosent av kulturlederne har fått ansvar for andre 

fagområder enn kultur. Dette gir negative konsekvenser for den kulturfaglige tilrettelegger- og 

utviklerkompetansen.  

 

Hammerfest kommune har derfor sett viktigheten av å ha en sterk kultursektor som et fagområde 

på lik linje med de andre fagområdene i kommunalforvaltningen. Dette innebærer å sikre kravet 

til fagkompetanse både for overordnet tilrettelegging, kulturutvikling, kulturopplæring, 

kulturutøvelse og kulturformidling. Med tanke på interkommunalt kultursamarbeid er det å håpe 

at det kommer virkemidler som gjør at alle kommuner blir sikret en tilstrekkelig fagkompetanse 

og kapasitet til å sikre kulturområdet i sin kommune.  
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Hammerfest kommune ser det som svært positivt at man i kulturløftet 3 vil forsterke den 

kulturelle grunnmuren gjennom å løfte frem bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige 

aktiviteten i kommunene. Disse områdene har i liten grad fått del i midlene fra kulturløftet 1 og 

2. Det er viktig å være oppmerksom på at den offentlige, frivillige og private kulturvirksomheten 

er tett sammenvevd og gjensidig avhengig av hverandre. Disse igjen er avhengig av et samarbeid 

med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere for å sikre mangfold, kvalitet og gode 

opplevelser i lokalsamfunnet. Vi ser frem til et lokalt kulturløft. 

 

Hammerfest kommune vil spesielt henlede oppmerksomheten på utredningens pnkt. 15.5 

Lokalsamfunnets kulturelle arenaer i form av egnede lokaler og tilgjengelig kompetanse som må 

gis større oppmerksomhet og styrkes vesentlig. Et lokalt kulturløft må aktivt inkludere de 

frivillige organisasjonene. Utvalget har lagt vekt på tre arenatyper ut i fra deres fundamentale 

betydning for lokalt kulturarbeid; bibliotekene, fritidsklubbene og kirkene. Det støttes. 

 

Imidlertid er det viktig og fortsatt å ha fokus på behovet for øvings- og fremføringslokaler 

(samfunnshus-ungdomshus-folkets hus osv.).  Disse lokalene er like fundamentalt viktig som de 

tre type arenaer som nevnt i pnkt 15.5. Dette betyr at kulturarenaer må få samme modell for 

finansiering som for idrettsarenaer- og anlegg. 

Her tenker vi på finansiering av bl.a. oppgradering, ombygging, nybygg, tilbygg, etablering og 

utvikling av lokalenes tekniske og teknologiske infrastruktur, akustiske forhold m.m.  

Spesielt må nevnes finansiering av Universell utforming slik at den kulturelle infrastrukturen er 

tilgjengelig for ALLE. 

 

Hammerfest kommune anbefaler, for videre oppfølging, uttalelsen fra Norsk kulturforums 

landskonferanse i Narvik 5. og 6. juni som støttes fullt ut. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Hammerfest kommune v/ Styret for kultur, omsorg og undervisning 

 

Ronny Holm (sign)     Gerd M. Hagen 

Leder     kultursjef 
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