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Høringsuttalelse	  –	  NOU	  2013:4	  	  -‐	  	  Kulturutredningen	  2014	  
Romerike Historielag tillater seg med dette å gi en høringsuttalelse til NOU 2013:4 selv om vi 
ikke står på den omfattende høringslisten.	  	  Der finner vi heller ikke Landslaget for 
lokalhistorie, andre regionale organisasjoner på fagfeltet, eller lokale historielag. Vi regner 
med at dette skyldes at det faglige arbeidet med og tilskuddsordninger for kulturminnevern i 
hovedsak sorterer under Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. I fylker og kommuner er 
imidlertid det lokalhistoriske arbeidet knyttet nært opp til den øvrige kulturvirksomheten, og 
historielagene er ofte en av grunnsteinene i det lokale kulturarbeidet.  
 
Støtte til utvalgets vurderinger og forslag 
Romerike Historielag ser på NOU 2013:4 som et viktig dokument for utvikling av 
kulturfeltet.  Rapporten er omfattende og velskrevet og gir etter vår mening en meget god 
analyse av situasjonen og har mange gode forslag.  Vi setter stor pris på at utvalget peker på 
behovet for og betydningen av å sikre den kulturelle grunnmuren i landet. Dette er spesielt 
viktig nå som den kommunale kulturforvaltningen i svært mange kommuner er lagt ned som 
selvstendig enhet samtidig som budsjettpostene til kulturell virksomhet ofte blir redusert. 
Romerike Historielag er også enig i at det er behov for å gi kulturpolitikken en sterkere 
samfunnsmessig forankring og at kultur er viktig for utviklingen og ivaretakelse av vårt 
demokrati. 
 
Samarbeid mellom forvaltningsnivåene  
Det er uten tvil behov for et lokalt kulturløft. For at man skal kunne lykkes med dette, er det 
nødvendig at kommunal, fylkeskommunal og statlig kulturpolitikk samordnes bedre og 
virkemidlene må være både økonomiske og organisatoriske. Utredningen foreslår at flere 
fagområder overføres til Kulturdepartementet, og vi har ingen motforestillinger mot det, men 
det er også viktig med et samarbeid på tvers av departementene når flere av dem arbeider med 
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saker som er viktige for lokalt kulturliv. Vi mener dessuten at KS må trekkes inn i arbeidet 
med å styrke den kulturelle grunnmuren.  
 
De frivillige organisasjonenes plass og betydning 
I det daglige kulturarbeidet i kommunene er offentlige og frivillige aktører gjensidig 
avhengige av hverandre. I vet også at i mange kommuner er det frivillige kulturlivet en 
forutsetning for at innbyggerne skal få et godt og mangfoldig kulturliv slik kulturloven 
forutsetter. De lokale historielagene informerer om steder, hendelser og arbeidsmåter og sikrer 
vedlikehold av og tilgjengelighet til kulturminnene slik at dagens innbyggere og våre 
etterkommere kan få kjennskap både til den nære og den fjernere fortid. De frivillige 
organisasjonene har en betydelig kompetanse på sine områder, men har behov for sikre 
økonomiske og administrative rammer for å kunne være en stabil samarbeidspartner i 
oppbyggingen av et godt og allsidig kulturtilbud. 
 
Romerikskommunene er under sterkt press p.g.a. nesten dramatiske  økninger av 
innbyggertallet. Det er derfor viktig at kulturarven ivaretas, samtidig som god kunnskap om 
det området folk har flyttet til hjelper dem til å slå rot og finne seg til rette. De lokale 
historielagene gjør en meget viktig innsats på disse områdene og gir barn og unge viktig 
ballast på veien gjennom livet. Mange historielag deltar aktivt i ”Den kulturelle skolesekken” 
og tiltak som gammeldags skole og kulturminneadopsjon er svært populære. 

Romerike Historielag setter pris på at utredningen erkjenner betydningen av det frivillige 
kulturarbeidet og vi håp at det videre arbeidet med Kulturutredningen vil gi viktige bidra til 
sikring av en solid kulturell grunnmur i landet. 
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