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Kulturdepartementet

Høringsuttalelse fra Øvre Eiker kommune vedrørende NOU 2013:4
Kulturutredningen 2014
Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 19. juni 2013 følgende uttalelse:
Øvre Eiker kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Norsk kulturforum i sin helhet og støtter med dette
gjennomgående utvalgets anbefalinger i NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014.
Begrunnelse:
Kulturutredningen 2014 gir et viktig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale, regionale og lokale
kulturpolitikken. Dette berører også vår kommune som i de siste årene har satt sterkt fokus på
kulturutvikling. ØEK er medlem av Norsk kulturforum og har, sammen med kulturledelsen fra øvrige
kommuner, vært med i arbeidet som danner grunnlaget for uttalelsen fra Norsk kulturforum til
Kulturutredningen 2014.
Videre viser vi til høringsuttalelsen fra Norsk Kulturforum, punkt “Avslutning” som ble vedtatt under
forumets landskonferanse i Narvik 5. juni 2013:
Norsk kulturforum støtter gjennomgående utvalgets anbefalinger og håper Kulturdepartementet tar fatt i de
utfordringene som skisseres i forhold til lokalt kulturliv og kulturutvikling. Norsk kulturforum har forsøkt å
peke på noen av mulighetene som allerede ligger i det lokale kulturlivet og som kan gi grunnlag for å løse
flere av de utfordringene utvalget peker på. Sett fra Norsk kulturforums perspektiv er det definitivt behov for
et lokalt kulturløft, men også en samordnet nasjonal kulturpolitikk. En samordnet nasjonal kulturpolitikk er
summen av kommunal, fylkeskommunal og statlig kulturpolitikk. Virkemidlene vil være både økonomiske og
organisatoriske, og forutsetter kompetente kulturarbeidere sentralt plassert i kommuneadministrasjonen,
men også i fylkesadministrasjonen og staten; alle med kunnskap om lokalt kulturliv og kulturutvikling. Norsk
kulturforum ser i denne sammenheng at også KS kunne hatt en sterkere rolle i arbeidet med å bygge den
kulturelle grunnmuren.
Norsk kulturforum stiller seg til rådighet i det videre arbeidet for et lokalt kulturløft.

Med hilsen
Lidia Ivanova Myhre
kultursjef

Postadresse:
Postboks 76, 3300 Hokksund
Besøksadresse:
Org.nr:
954 597 482
Hjemmeside: www.Ovre-Eiker.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
E-post:

32 25 10 00

Bankgiro:

8150 17 06019

Post@ovre-eiker.kommune.no

Bankgiro skatt:

7855 05 06245

