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KULTURUTREDNINGEN 2014 - STATSBYGGS UTTALELSE

Vi viser til Departementets høringsbrevav 11.03.2013og selveutredningen.
Kulturutredningen2014gjennomgåren rekke temainnenfor kulturfeltet.For Statsbygger de viktigste
berøringspunkteneknyttet til arkitekturog problemstillingersom berører bygge-og eiendomspolitikk.
Statsbyggvil derfor knytte sine kommentarer til slikeforhold.

Oppfølging av arkitekturpolitikk
Regjeringensarkitekturpolitiskedokument arkitektur.nåer kort referert i utredningen.Statsbygghar
høy oppmerksomhet på de flestetema som denne arkitekturpolitikkendekker.Statsbyggs
hovedstrategifastslårat det er et mål å være et forbildei bransjeninnen blant annet arkitektur.Det er
lagetegne tematiskestrategierfor å fremme miljø-og energivennligeløsninger,for å ivareta
bygningsarven,drive systematiskFoU og nyskapingsamt å sikrekvalitetgjennomvåre kjøp av
arkitekttjenester.
Statsbygger ogsåinvolverti dialogmed andre statligevirksomhetersom har byggherrerollerellerpå
annen måte organisererbygge-og anleggstiltak,for å drøfte muligsamarbeidom oppfølgingav den
gjeldendestatligearkitekturpolitikken.

Lovverk i forhold til byggeprosjekter
Utredningenskapittel11 tar opp spørsmåletom kulturminnevernetog ansvar for kulturminneloven
bør flyttesfra Miljøverndepartementettil Kulturdepartementet.Statsbyggskalikkegå inn i spørsmål
om departementenesansvarsområder.Vi vil imidlertidleggefram en erfaringsom vi mcner bør
vurdercs i den videre behandlingav Kulturutredningen.
Byggeprosjekter—særligstørre prosjekter—må oftest behandlesi forhold til flere lovverk,både i
planfasenog i byggesaksfasen.Samordningav disseprosessene kan være krevende,og kan ha
betydeliginnvirkningpå prosjekters framdrift og på hvilkeløsningersom kan gjennomføres.Derfor er
god samordninger viktig for å kunne gjennomføreprosjektencpå en forsvarligmåte. Som byggherre
er Statsbyggopptatt av at de involvertemyndighetenebidrar til å samordneprosesser etter plan- og
bygningslovenog kulturminneloven.Det er viktigat muligeendringeri ansvarsfordelingeninnenfor
staten ikke svekkermulighetentil sliksamordning.

Forvaltning og drift av kulturbygg
Kulturutredningenslår fast at veksten i bevilgningertil kulturformålikke står i forhold til veksten i
kunstproduksjonog publikum.Myeav økningeni bevilgningeretter 2005 har gått til utgifter til lønn,
pensjon og forvaltningog drift og vedlikeholdav bygg.Enger-utvalgetser at det er behav for en mer
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fleksibeldrift av institusjonene,slikat en større del av ressursenesom kanaliserestil dem, kommer
kunstproduksjon og publikum tilgode.
Statsbygghar erfart at husleiemodelleni staten har vist seg som et godt verktøy for å skape økonomisk
forutsigbarhetgjennom et tydeligskillemellomansvar for å driveen virksomhet, og ansvaret for å
forvalte lokalenehvor de holder til. Statens erfaringerpå dette området kan være et moment å vurdere
når en skalvidereutviklede økonomiskeordningenepå kulturfeltet.
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