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Kultur- og idrettsutvalget behandlet i møte 13.06.2013, sak 042/13, NOU 2013: 4
Kulturutredningen 2014. Vedtaket sendes nå Kulturdepartementet som Lørenskog 
kommunes høringsuttalelse.

KI-042/13 Vedtak:

Lørenskog kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2013: 4 Kulturutredningen 
2014:

1. Lørenskog kommune støtter utvalget i at det er tid for et lokalt kulturløft hvor man 
styrker den kulturelle grunnmuren:

Bibliotek
Lørenskog kommune deler utvalgets bekymring over at bibliotekene har kommet 
svært dårlig ut av ressurskampen etter 2005. Folkebibliotekene er en kulturinstitusjon 
som i større grad enn de fleste andre brukes av hele befolkningen. I tillegg til å være 
en kunnskapsbank og drive utlån av bøker er bibliotekene også viktige møteplasser, 
debatt-, formidlings- og kulturarenaer. Lørenskog kommune støtter utvalget i at 
Kulturdepartementet må ta større ansvar og sikre fortgang i utviklingen av en digital 
infrastruktur og e-bokutlånstilbud ved folkebibliotekene.

Fritidsklubber
Lørenskog kommune støtter utvalget i at fritidsklubbene er viktige også som 
kulturarenaer for ungdom, og ikke bare viktige i sosialpolitisk forstand. Til forskjell fra 
andre organiserte fritidstilbud som gis av medlemsbaserte foreninger eller 
kulturskolene, stilles det få krav om deltagelse, regelmessig øving og konkurranser 
og inngangsbilletten er lav. Lørenskog kommune anser dette som vesentlig for å 
inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier, unge med nedsatt funksjonsevne eller 
unge med innvandrerbakgrunn.

2. Lørenskog kommune mener det fokuseres for lite på kulturhusenes innhold i 
Kulturutredningen 2014. Det har vært en enorm utbygging av kulturhus i Norge, men 
denne ressursen er ikke utnyttet godt nok. Kulturhusene bør utvikle sin egen 
kulturelle kompetanse på det feltet det enkelte kulturhus ønsker å satse på, slik for 
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eksempel Bærum kulturhus har blitt et kompetansesenter for dans. Slik kan 
kulturhusene i større grad utvikle et eget innhold – i tillegg til å legge til rette for 
eksterne aktører.
Lørenskog kommune ønsker å poengtere betydningen av det lokale frivillige kulturliv i 
kulturhuset, Lørenskog hus.

Med hilsen

Torkel H. Sveinhaug
kommunalsjef Kultur Siri Adorsen

rådgiver
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