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Høringssvar NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014
Vi viser til departementets brev datert 11.3.2013 vedrørende høring av NOU 2013:4
Kulturutredningen 2014. Hovedstyret i KS har behandlet utredningen i sitt møte 25. juni 2013 og har
følgende merknader:
 KS mener det er viktig at utforming og innretning av et «Kulturløft III» for å styrke den lokale
kulturelle grunnmuren må skje i et nært samarbeid mellom stat og kommunesektor.
 KS støtter forslaget om økt økonomisk innsats via kommunesektoren for å styrke den lokale
kulturelle grunnmuren. KS viser i den sammenheng til Regjeringens ambisjon om å realisere
målsetningen om å øke andelen for kultur i statsbudsjettet til 1 %, fra dagens 0,96 %. En slik
satsing bør skje gjennom en vekst i frie inntekter og ikke øremerking. KS mener at en enighet
mellom kommunesektoren og staten om rammer og mål for et slikt lokalt kulturløft,
forankret i konsultasjonsordningen, vil gi bedre resultater for det lokale kulturliv og ivareta
lokaldemokratiet på en langt bedre måte enn en øremerket ordning.
 KS ser at det kan være positivt med et utviklingsprogram for å styrke kommunenes
ivaretakelse av kulturloven, og vil delta sammen med departementet i utviklingen av dette
dersom det iverksettes.
 KS mener at en større del av det samlede beløpet som gis til lokale og/eller regionale
kulturformål bør kanaliseres og forvaltes av kommunesektoren. KS er enig i utvalgets
beskrivelse av en sentralisering av det regionale og lokale kulturlivet ved at støtte til
kulturelle formål blir kanalisert gjennom statlige ordninger.
 KS anbefaler at ordninger og virkemidler i regi av Norsk Kulturråd gjennomgås med sikte på
delvis regionalisering.
 KS mener at den beste løsningen for en eventuell regional fondsmodell vil være en løsning
hvor statlige midler kan stimulere til regionale fond, eller forvaltes av fylkeskommunene
gjennom årlige tildelinger.
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 KS går imot forslaget om nasjonale standarder i kulturskolen og egen forskrift om
organisering og bemanning av fritidsklubber.
 KS vil peke på at folkebibliotekene i kommunene må videreføres som viktige lavterskeltilbud
for befolkningen.
 KS vil bestride utvalgets forslag, om at det å innlemme kulturloven i plan og bygningsloven,
vil bedre det nødvendige samspillet mellom forvaltningsnivåene. KS mener videre at dette
undergraver intensjonen med planstrategier; der kommunen selv skal definere sine
utfordringer. Hovedproblemet her er at sentrale statlige aktører ikke forholder seg til
eksisterende lokale og regionale planer og strategier.
 KS mener at arbeidet med å bevare arkiver i statlig, kommunal og privat sektor er en så
omfattende oppgave at det må defineres som et nasjonalt infrastrukturprosjekt, til stor del
finansiert av staten. Det er viktig med et samarbeid mellom kommunesektor og stat for å
realitetsvurdere behov, innretning og ansvarsplassering når det gjelder digitalisering av arkiv.
Videre bør KommIT vurderes som en sentral aktør i arbeidet med å finne løsninger for
kommunene, både når det gjelder dokumentfangst og langtidslagring av digitale arkiv.
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