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Høringsinnspill på NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014 

 

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune vedtok i sitt møte 

04.06.2013 å oversende følgende høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014: 

 
Akershus fylkeskommune(AFK) er positiv til det omfattende utredningsarbeidet som 
nå er gjort på kulturfeltet, og støtter opp om utvalgets tilråding om at det nå er behov for 
et lokalt kulturløft, og at de nasjonale målene for kulturpolitikken bør være demokrati, 
rettferdighet og mangfold. Et lokalt kulturløft må basere seg på en erkjennelse av 
kulturens egenverdi. Samtidig vil en slik lokal styrking også være godt egnet til å utvikle 
kulturens positive effekt på andre samfunnsutfordringer. 
Staten bør gå i dialog med KS om hvordan et slikt lokalt kulturløft best kan realiseres. 
AFK mener kulturhusene i landet utgjør en viktig byggestein i den kulturelle 
grunnmuren, og savner fokus i utredningen på kulturhusenes rolle i et lokalt kulturløft. 
AFK støtter utvalgets tilråding om at kulturpolitikken i tiden fremover bør legge vekt på 
kunstproduksjon, kvalitet og publikumsutvikling. 
AFK ønsker å understreke behovet utvalget beskriver for en styrking av samhandlingen 
mellom de ulike forvaltningsnivåene i utøvelse av kulturpolitiske virkemidler. På samme 
måte mener AFK at det er behov for en bedret samordning og samhandling mellom de 
ulike fagdepartementene når det gjelder kulturelle tiltak. 
AFK støtter utvalgets konklusjoner om at et inkluderende kulturliv som gjenspeiler det 
kulturelle mangfoldet i samfunnet er avgjørende for kulturpolitikkens legitimitet. Man 
bør fortsette å støtte opp om minoritetskulturelle utrykk og arenaer samtidig som det 
arbeides målrettet for å gjøre de eksisterende kulturinstitusjonene med inkluderende. 
AFK støtter utvalgets anbefaling om en betydelig opptrapping av forskingsinnsatsen på 
kunst- og kulturfeltet for å utvikle en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk. 
AFK støtter utvalget i at det er behov for en bedret samordning og en styrking av det 
nasjonale nivået i DKS-ordningen, og anbefaler at man ser nytt og helhetlig på den 
samlede ressursinnsatsen på dette området på nasjonalt nivå, bryter ned eksisterende 
strukturer og bygger opp en helt ny organisasjon som kan ivareta det nasjonale ansvaret 
for alle de seks kunstutrykkene i DKS. En slik ny nasjonal organisasjon vil kunne bedre 
samhandlingen mellom de ulike forvaltningsnivåene og sikre en god total 
ressursutnyttelse innen DKS-ordningen på tvers av forvaltningsnivåene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Øystein V. Strand 

fung. fylkesdirektør 

 


