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Høring - NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014
Vi viser til Deres brev av 11.03 d.å.
Utvalg for kultur og byutvikling fattet følgende vedtak i saken i møte 10.06 d.å.:
”Høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014.
Generelt
Sandnes kommune hilser fremleggelsen av kulturutredningen velkommen. Den gir samlet sett en
god beskrivelse av utviklingen av kulturpolitikken både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi vil i det
følgende begrense oss til å kommentere utredningen der hvor den har særlig betydning for det
kommunale kulturlivet.
Kapittel 6 Kultur ytringskultur og det kulturpolitiske kulturbegrepet
Sandnes kommune er enig i beskrivelsen av ytringskutur som kulturpolitikkens ansvarsområde.
Definisjonen er romslig, men legger vekt på at det er virksomheter som har ekspressivt hovedformål
som faller inn under begrepet. Vi ser at dette ekskluderer idrett som en del av kulturpolitikken, og
vil påpeke at idrett uansett vil være et viktig kommunalt arbeidsområde som også har de positive
virkninger knyttet til demokrati, sosiale fellesskap og økonomisk verdiskaping som utredningen
peker på for ytringskulturens del.
Kapittel 11 Den statlige kulturpolitikken etter 2005
Sandnes kommune er positiv til det videre arbeid med å tilgjengeliggjøre norsk litteratur gjennom
bokhylla.no frem mot 2017. Bokhylla.no vil kunne være et positivt bidrag til å spre norske
litteraturhistoriske verk og styrke tilgangen på litteratur generelt for publikum. Sandnes kommune
vil i den forbindelse uttrykke bekymring for potensielle følger, særlig for det norske språk, av en ny
boklov (fremmet i Prop. 144 L (2012-2013). Lovforslaget er bygget på to rapporter med svakt
kildegrunnlag, motstridende konklusjoner og feiltolkning av kilder (Løyland & Ringstad, 2012;
Matre, 2012). Konsolidering i forlagsbransjen, svakere omstillingsevne og et sterkere incentiv til å
velge utenlandsk litteratur, kan være noen av konsekvensene av bokloven. Dette vil bidra til en
svekkelse for det lille språksamfunnet som Norge representerer. For å styrke det norske språk mener
Sandnes kommune at kulturpolitiske mål om et bredest mulig publikum, ivaretakelse av det norske
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språks posisjon, og redusere økonomiske barrierer til kulturaktivitet oppnås lettere med andre
virkemidler (jf. Prop. 1 (2012-2013) og kulturløftet 1 og 2s målsetning nr 11). Bokloven vil i det
henseende heller svekke enn styrke måloppnåelsen.
Kapittel 12 Kommunal og fylkeskommunal kulturpolitikk
Sandnes kommune vil understreke utredningens påpekning av at kommunene er den største kilden
til offentlig finansiering av kulturvirksomhet i Norge. Dette understreker behovet for en samordning
av kulturpolitikken mellom de ulike forvaltningsnivåene. Grunnlaget for en styrking av kommunalt
kulturarbeid vil først og fremst ligge i en best mulig kommunal økonomi.
Kapittel 15 Styrk den kommunale grunnmuren – et løft for det lokale kulturlivet
Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten i kommunene har i liten grad
fått del i midlene fra kulturløftet 1 og 2. Vi vil i denne sammenhengen påpeke at offentlig, frivillig
og privat kulturvirksomhet i dag er tett sammenvevet og gjensidig avhengige av hverandre. Sandnes
kommune støtter derfor utvalgets anbefaling om et lokalt kulturløft. Det er behov for et lokalt
kulturløft der kultur bygges og utvikles i et nedenfra og opp perspektiv. Vi ønsker derfor at
nasjonale mål og visjoner i større grad forankres i og samordnes med lokale planer og strategier for
kulturfeltet.
(15.4) Sandnes kommune støtter at det utvikles tillitsbaserte støtteordninger for frivillige
organisasjoner og frivillig kulturarbeid. I denne sammenheng støtter kommunen forslaget om at
Frifondordningen også utvides til å gjelde voksne organisasjoner.
Vi viser til forslaget om en dirigentlønnsordning. En slik ordning har kommunen hatt i mange år,
administrert av kulturskolen og finansiert over kulturskolens budsjett. Vi ser at dette er en modell
som med fordel også kunne utvides til andre kulturuttrykk og utvides til også å gjelde voksne
organisasjoner.
Vi støtter også vektleggingen på egnede lokaler for fritidskulturlivet. For en kommune som er i en
slik vekst som Sandnes vil det være avgjørende for å nå et slikt mål at det er tilgang til en bedre
statlig finansieringsordning på linje med det som i dag gis på idrettsområdet.
Kapittel 16 Oppsummering av tilrådninger
Sandnes kommune viser til forslaget om tidsbegrensede øremerkede tilskudd. Generelt mener vi at
en størst mulig del av de statlige tilskuddene til kommunene gis i form av frie inntekter. Om en
skulle velge å gå denne veien, er det avgjørende at tilskuddene ved avslutning av tilskuddsperioden
fullt ut overføres til rammetilskuddet.
Vi ser behovet for å styrke Kulturdepartementets kunnskap om og arbeid med lokalt kulturliv. Vi er
allikevel skeptiske til å flytte kulturminnevernet fra Miljøverndepartementet til
Kulturdepartementet. Spørsmål knyttet til kulturminnevernet er i særlig grad knyttet til både lokalt
og nasjonalt planarbeid. En flytting av deler av dette ansvaret til et annet departement vil kunne
være et hinder for et mest mulig effektivt planarbeid, med enda en statlig instans å forholde seg til i
planarbeidet. Vi har full tillit til at kulturminnevernet ivaretas på en god måte i
Miljøverndepartementet.
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Sandnes kommune støtter at hensynet til kultur tas inn i Plan- og bygningsloven på linje med
folkehelse.
Kommunen stiller seg spørrende til å flytte ansvaret for kulturskolene fra Kunnskapsdepartementet
til Kulturdepartementet, men ser at en eventuell flytting vil kreve lovendringer slik det beskrives i
forslaget.”

Med hilsen
Kristin Barvik
Kommunaldirektør for kultur og byutvikling
Erland Bræin
Spesialkonsulent
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