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SVAR - HØRING - NOU 2013: 4 - KULTURUTREDNINGEN 2014 

 

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune har behandlet Kulturutredningen 

2014, og har i enstemmig vedtak 4. juni, sak 36/13 gitt følgende høringsuttalelse til 

utredningen: 

 

Randaberg kommune støtter Anne Enger utvalgets sterke fokus på behovet for et lokalt 

kulturløft i Kulturutredningen 2014. Kommunen er særlig tilfreds med utvalgets vektlegging av 

at en av de største utfordringene i den nasjonale kulturpolitikken er å bygge og sikre den 

kulturelle grunnmuren. Som medlem av Norsk kulturforum – NOKU, støtter Randaberg 

kommune hørinngsuttalelsen som organisasjonen har gitt til Kulturmeldingen, og vil legge vekt 

på følgende momenter: 

 

 Kulturpolitikken må gis en samfunnsmessig forankring, der kultur er en viktig del av 

demokratiets infrastruktur.  

 Randaberg kommune støtter utvalgets vektlegging av at kultursektoren er et fagområde 

som på lik linje med andre sektorer har krav til fagkompetanse både for overordnet 

tilrettelegging, kulturutvikling, kulturopplæring, kulturutøvelse og kulturformidling. 

 Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten i kommunene har i 

for liten grad fått del i midlene fra kulturløftet 1 og 2. Randaberg kommune støtter derfor 

utvalgets anbefaling av et lokalt kulturløft. 

 Den kulturelle grunnmuren må forsterkes og sikres. Dette krever et sterkere samarbeid 

mellom offentlige, frivillige og private aktører.  

 Den lokale infrastrukturen i form av egnede kulturlokaler og tilgjengelig kompetanse må 

styrkes vesentlig. Kulturarenaer må få samme modell for finansiering som idrettsarenaer. 

 Randaberg kommune støtter utvalgets vektlegging av demokrati, rettferdighet og mangfold 

som grunnlag for kulturpolitikken. I tillegg må kulturpolitikken ha fokus på kultur som mål 
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i seg selv, ikke som virkemiddel for å nå andre politikkområder. Når kulturlivet fungerer i 

seg selv vil det også være et godt virkemiddel for bedring av folkehelsen, for styrking av 

kulturnæringene, for stedsutvikling med mer. 

 Randaberg kommune gir sin støtte til forslaget om sterkere samordning av det 

kulturpolitiske arbeidsfeltet på statlig nivå, gjennom å utvide Kulturdepartementets 

ansvarsfelt.  

 Randaberg kommune støtter utvalgets anbefalinger om at kulturloven får bestemmelser som 

gjør den til et aktivt verktøy for kommunenes arbeid med utvikling av planstrategier for 

kulturområdet. Kommunen støtter videre at kultur tas inn i Plan – og bygningsloven på lik 

linje med folkehelse. 

   

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Anders Jaarvik 

Kultursjef 

 

 

Vedlegg: Rådmannens saksframlegg kan lastes ned her:  

http://www.randaberg.kommune.no/edbfilehandler.ashx?dokid=13013893&kom=randaberg&v

ersion=1&reserved=0&variant=A&name=Saksfremlegg&fext=S&pageID=1715&digest=hyPa

Wx8BNcamfccQTR1I9wgg 
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