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Kulturløftet 3 - innspill fra Nøtterøy kommune

Denne teksten er drøftet og enstemmig vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i
Nøtterøy kommune 5. juni 2013.

Innledning
Nøtterøy kommune er svært fornøyd med Kulturutredningens fokus på et lokalt kulturløft, og
anmoder sterkt å la dette fokuset være retningsgivende for Kulturløftet 3.

For å få til et lokalt kulturløft er en helhetlig tilnærming til det offentlige, frivillige og private
kulturlivet vesentlig. Aktørene er avhengige av hverandre for å videreutvikle kunst og kultur i
kommunene, både i forhold til innbyggernes egenaktivitet og opplevelser.

Styrke den kulturelle grunnmuren
Nøtterøy kommune stiller seg positive til utvalgets anbefalinger om å styrke den kulturelle
grunnmuren (folkebibliotekene, kulturskolene, fritidsklubbene og det frivillige kulturlivet), og
utvalgets anbefaling om tidsavgrenset øremerking av statlige midler til et lokalt kulturløft
kommunene.

Mye av støtten til kulturlivet har de siste årene kommet gjennom bl.a. prosjektstøtte. Det ligger
mye usikkerhet og lite forutsigbarhet i slike støtteordninger. Selv om prosjektene er positive og
generer mye aktivitet, er det ofte problematisk for kommunene, frivillige eller private aktører å
følge opp etter endt tilskuddsperiode. Det er et sterkt behov for en langsiktig, helhetlig
tilnærming som skaper forutsigbarhet for kulturutviklingen i kommunene. En styrking av den
kulturelle grunnmuren er positiv i denne sammenheng.

Konkrete innspill til Kulturløftet 3 fra Nøtterøy kommune
Kulturloven må utstyres med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy for
kommunens arbeid på kulturområdet.
Kulturskolene er lovfestet i opplæringsloven §13.6, men ikke i omfang. Alle kommuner skal
ha et kulturskoletilbud. Hvor mange elever som får dette tilbudet og hva tilbudet består i er
svært varierende fra kommune til kommune. En forskrift i denne loven og/eller statlig
finansiering er løsningen på et mer ensartet tilbud uavhengig av bosted.
Innføring av dirigentlønnsordning. Det frivillige musikklivet trenger hjelp til finansiering av
dirigenter, samtidig som det mange steder er behov for økt kompetanse. Utdannede
dirigenter bør ansettes i kulturskolen og ha arbeidssted i det frivillige musikklivet. Dette vil
heve kvaliteten og øke rekrutteringen til ensemblene. Kulturskolen er det kulturelle
ressurssenter i kommunene og vil kunne være arbeidsgiver og samarbeidspartner med det
frivillige musikkliv.
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med vind i seilene
Statlig finansiering av talenttilbud i kulturskolene. Regjeringen har nå finansiert og initierer
kulturskoletimen, et lavterskel breddetilbud på grunnskolens arena. Dette kommer på
bekostning av stimuleringsmidler som også har blitt brukt for innføre talenttilbud.
Talenttilbud bør være det neste satsingsornråde i kulturskolene.
Satsningen på Den kulturelle spaserstokken bør bli permanent og forutsigbar, og midlene
bør årlig fordeles ut til kommunene uten at hver enkelt kommune selv må søke
Kulturdepartementet.
Folkebibliotekene er de viktigste lokale lavterskel kulturhus. Grunnet kommunale
nedskjæringer begrenses både åpningstider og mediebudsjett. Det bør sees på en statlig
finansiering.
Det er bygget mange kulturhus i Norge de siste tiårene. De har alle en felles utfordring i at
det er for kostbart for det lokale kulturlivet å benytte. Videre er det ofte lite tilgjengelig pga
mange profesjonelle arrangementer. Det er et sterkt behov for bedre statlige
støtteordninger slik at kommunene kan etablere flere øvingslokaler for lokalt kulturliv.
Videre er det svært viktig å iverksette støtteordninger til drift av kulturhus, slik at publikum i
hele Norge kan få gode opplevelser innen scenekunst, samtidig som det kan blir rimeligere
for lokalt kulturliv å benytte kulturhusene til egne produksjoner.
Kulturminnevern. Det er en skrikende mangel på kompetanse innen kulturminnevern i de
fleste kommuner i dag. Kommunene har med sine små administrasjoner ikke mulighet til å
få tak i gode fagpersoner som både skal håndtere idrett, kulturformidling og
kulturminnevern. Vi anbefaler et statlig økonomisk incitament i forhold til å etablere
interkommunalt ansatte fagpersoner innen kulturminnevern.
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