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Oversendelse av høringsuttalelse til Kulturutredningen
Kultur- og miljøutvalget behandlet Kulturmeldingen 2014 i sitt møte 05.06.13, sak 41/13, og der
ble det vedtatt å avgi følgende uttalelse:
Kulturen skal gi røtter og vinger; bidra til demokrati, kunnskap og mangfold, og gi gode
opplevelser, livskvalitet og begeistring. Det meste av innbyggernes kulturaktiviteter utfolder seg i
lokalt i kommunene. Viktige kulturarenaer her er idrettsanlegg, kulturskoler, bibliotek, kino,
kulturhus, samfunnshus, fritidsklubber, festivaler/begivenheter og kirker. Utredningen viser til at
flere av disse er viktige arenaer og virksomheter for å oppfylle sentrale samfunnsmål som
ytringskultur og demokrati, sosiale møteplasser og kunst- og kulturopplæring på ulike nivåer.
Kulturhusene er krevende å drifte, og det er viktig å legge til rette for lokale arrangører og
produsenter for å øke mangfoldet av tilbud lokalt. Utredningen viser at idrettsanlegg,
kulturbygg/signalbygg og festivaler/begivenheter er vinneme, mens den kulturelle grunnmuren
som kulturskolen, fritidsklubber, kulturorganisasjoner og folkebibliotek er taperne i kommunens
kulturbudsjett. De mangler ressurser i form av økonomi, lokaler og stillinger til å utføre
oppdragene de har fått. Det er behov for et lokalt kulturløft mht økonomi, men også ved
presisering av lovverket (kulturloven, bibliotekloven, opplæringsloven, m.m.).mht oppgaver og
innhold (hva skal tilbys, kvalitet, omfang, mm)
For det frivillige kulturlivet er det også behov for et løft. Utvalget peker på flere muligheter og
behov for å styrke dette viktige arbeidet; støtteordninger, dirigentlønnsordning som etter hvert
også kan gjelde andre profesjonelle instruktører, og egnede øvings- og fremføringslokaler.
Ordningen med spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet har vært grunnleggende for
den positive utbygging av idrettsanlegg i både frivillig og offentlig regi. Tilskuddsordningen for
lokale og regionale kulturbygg bør utvikles tilsvarende denne, og det bør tilføres med midler for
å redusere ventetiden.
Utvalget tilrår at ansvaret for kulturskolen overføres fra Kunnskapsdepartementet til
Kulturdepartementet. Bakgrunnen for dette er et ønske om at kulturskolen skal være et
ressurssenter for kunstfaglig grunnutdanning og fordypning, opplevelse og formidling.
Kulturskolelærerne er kunstnere og profesjonelle utøvere som benyttes både i opplæring av barn
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og unge, men også som inspirasjon og utøvere i regionen. I tillegg foreslår de at ansvaret for
fritidsklubber og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner vurderes overført fra Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet til Kulturdepartementet. Dette kan føre til større fokus
på klubben som en kulturell møteplass og kulturhus, enn den sosialpolitiske begrunnelsen som
har vært fremtredende. Grimstad kommune støtter disse organisatoriske endringene.
Staten gir tilskudd til en del små og store regionale kulturinstitusjoner, festivaler mm innen
musikk, film, visuell kunst, scenekunst, litteratur, osv. Disse innehar en kompetanse i regionene
som er viktig. Men de bør også ha et tydelig ansvar som rådgivere og samarbeidspartnere for
kommuner, frivillige organisasjoner, kunstnere, kulturinstitusjoner osv. slik at flere kan dra nytte
av kompetansen deres, og synergieffekter kan oppstå.
Som medlem av Norsk Kulturforum gir vi også vår tilslutning til deres høringsuttalelse.
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