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Svar fra Trondheim kommune - Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014  
 
Trondheim kommune behandlet sitt høringssvar i formannskapet 25. Juni (sak: 12/14422). 
Rådmannens saksframlegg og formannskapets vedtak ligger som vedlegg til dette brevet. 
 
Trondheim kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kulturdepartementet om NOU 2013:4 
Kulturutredningen 2014: 

 

1. Trondheim kommune gir sin tilslutning til at den kulturelle grunnmuren må styrkes og at 
Kulturløftet III bør ha en form av et lokalt kulturløft. Trondheim kommune er positiv til økte 
statlige midler til folkebibliotekene, kulturskolene, fritidsklubbene og øvings- og 
framføringsarenaer i det lokale kulturlivet. Økte midler bør gis fast. Det må være opp til den 
enkelte kommune å selv bestemme hvordan de økte midlene skal fordeles innenfor 
kulturområdet. Det er også nødvendig å utvikle en tilskuddmodell som sikrer 
investeringsstøtte og i større grad utviklingsmidler. 

2. Trondheim kommune mener at en statlig støtteordning for funksjonelle arenaer som 
rommer bibliotek, kulturskole, fritidsklubb/ungdomshus og framførings- og øvingsarenaer 
vil være svært viktig for å nå målene om mangfold, inkludering og deltakelse, også i bydeler 
i de større byene.  

3. Trondheim kommune støtter forslaget om at de nasjonale målene for kulturpolitikken bør 
være; demokrati, rettferdighet og mangfold. Det internasjonale perspektivet og krav til 
kvalitet bør også holdes høyt. Det kulturpolitiske ansvarsområdet bør avgrenses i tråd med 
begrepet om "ytringskultur", det vil si virksomheter som har et ekspressivt hovedformål. 

4. Trondheim kommune gir sin tilslutning til utvalgets forslag om statlige midler til en 
dirigentlønnsordning. 

5. Trondheim kommune mener at ansvaret for fritidsklubbene og de frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene bør overføres fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet til Kulturdepartementet. Det samme gjelder kirkeavdelingen i 
Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet. En overføring av ansvaret for 
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kulturminnevernet fra Miljøverndepartementet bør utredes nærmere før man eventuelt 
fatter en slik beslutning. Trondheim kommune mener at kulturskolen ikke bør overføres til 
Kulturdepartementet. Kulturskolen er både en ytringskulturarena og en kunstfaglig 
grunnutdanning. Kulturskolen bør ytterligere lov-/forskriftsfestes, og skissert tredelt modell 
når det gjelder organisering må utredes nærmere.  

6. Den lokale kunst og kulturfaglige kompetansen må styrkes. Læringsarenaer innenfor 
kultursektoren vil aldri kunne erstatte de estetiske fagene i grunnskolen som et universelt 
tilbud. De estetiske fagene i det ordinære skoleverket må derfor oppgraderes. 

7. Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om en omlegging av eierstyringen av 
kulturinstitusjonene. 

8. Trondheim kommune støtter forslaget om å opprette et forskningssenter på kunst- og 
kulturvernområdet. Et slikt forskningssenter bør lokaliseres utenfor Oslo. 

9. Trondheim kommunes støtter utvalgets forslag om at kultur tas inn i Plan- og bygningsloven 
på linje med folkehelse. 

10. Trondheim kommune støtter forslaget om at voksenopplæringsloven §7 suppleres med en 
bestemmelse om kommunalt ansvar for behovsprøvd lager. 

11. Kulturutredningen burde i likhet med delutredningen om fylkeskommunens rolle i 
kulturpolitikken hatt en delutredning om storbyenes rolle. Av hensyn til mangfoldet er det 
avgjørende at storbyene utenfor Oslo er i stand til å skape alternative miljøer og 
tyngdepunkt. 

12. Trondheim kommune mener at utvalget i sin vurdering av Den kulturelle skolesekken (DKS) 
burde belyst behovet for statlige midler til en ”Barnehagesekk”, som en utvidelse av dagens 
skolesekkordning og som et virkemiddel i en demokratisering av kulturen.  

13. Trondheim kommune støtter utvalgets vurdering om at det bør være en prioritert oppgave 
innen filmområdet å utvikle bærekraftige og stabile produksjonsmiljøer utenfor Oslo. 

14. Trondheim kommune støtter forslaget om mer penger til utstillingshonorar og ordning med 
arrangørstøtte til kunstinstitusjonene, men mener at en ytterligere spissing av 
stipendordningen ikke vil bidra til en positiv utvikling av kunstnerpolitikken.  

15. Trondheim kommune støtter etableringen av regionale fond som skal fungere som 
insentivapparat for utvikling av kulturnæringene. 

16. Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om å samlokalisere ledelsen for UKM, Norsk 
kulturskoleråd og DKS i Trondheim. Modellen gir samling av bred fagkompetanse innen 
kultur for barn og unge. En slik samlokalisering vil gi et betydelig løft for og synliggjøre 
kultursatsingen for barn og unge og vil bidra til å styrke fagkompetansen på feltet. 

17. Trondheim kommune mener det er behov for et løft for det frie kunstfeltet. 
18. Trondheim kommune ber staten vurdere å innføre en gaveforsterkningsordning for private 

gaver til kunst og kultur og slik skape flere og større alternative finansieringskilder. 
19. Trondheim kommune er skeptisk til at det skal legges føringer på innholdet i SFO fra 

sentralt hold og mener det burde tas i bruk andre virkemidler for å jevne ut fordelingen av 
elever på Kulturskolen.  
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Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Morten Wolden 
kommunaldirektør for kultur og næring 

Knut Kvaran 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksframlegg, Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. 
2. Protokoll. Formannskapets vedtatte høringsuttalelse (sak: 12/14422). 

 


