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Innstillingen tiltres enstemmig. 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. 

Rogaland fylkeskommune mener at innhold og forslag til tiltak i Kulturutredningen 

2014 i hovedsak gir en god tilbakemelding på det mandat som har vært utvalgets 

oppdrag.  Rogaland fylkeskommune har følgende konkrete merknader: 

 

2. 

Rogaland fylkeskommune forstår ønsket om å bruke begrepet «ytringskultur» for å gi 

en mer differensiert forståelse av kulturfeltet. Vi finner dette imidlertid ikke 

tilstrekkelig utredet og ser gode grunner for fremdeles å legge til grunn et utvidet 

kulturbegrep som også inkluderer idretten, i tråd med fylkeskommunens 

ansvarsområde innen kulturfeltet. 

 

3. 

Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til at en skal ha større fokus på kulturelt 

innhold og kunstnerisk kvalitet og mindre på infrastruktur. I den sammenheng støtter 

vi anbefalingene om å styrke DKS-ordningen. Vi vil samtidig framheve at det vil være 

viktig å styrke den organisatoriske kompetanse og infrastruktur innen flere kunstfelt 

for å bidra til bærekraftige kulturbaserte næringer, f.eks. det rytmiske musikkfeltet. 

 

4. 

Rogaland fylkeskommune er enig i at bibliotekene er en unik lokal kulturarena med 

lav terskel for deltakelse og høy tilgjengelighet. Reduserte bevilgninger og 

manglende samordning er noen av de største utfordringene som utvalget peker på 

for å få på plass en nødvendig styrking og kompetanseøkning i bibliotekfeltet. 
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Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets anbefalinger til styrking av 

biblioteksektoren, og mener at øremerkede tilskudd til folkebibliotek bør kanaliseres 

gjennom fylkeskommunene under forutsetning av at det blir laget regionale planer for 

bibliotekutvikling. 

 

5.  

Rogaland fylkeskommune mener det er viktig å styrke dialogen mellom det statlige 

forvaltningsnivå, primært kulturdepartementet og kulturrådet, og fylkeskommunene. 

Vi slutter oss til utredningens kritiske vurderinger av en manglende samordning som 

hemmer utviklingen av en samordnet nasjonal og regional kulturpolitikk. Som et steg 

i denne retning foreslås det at kulturdepartementet får ansvar for å gjennomføre en 

årlig konferanse med deltakelse fra de statlige kulturforvaltningsorgan og fylkene.  

Videre ser vi det som viktig å styrke den regionale representativiteten blant 

medlemmene i kulturrådet og underutvalgene, gjennom at kulturaktører bosatt i 

fylkene i større grad blir valgt inn. 

 

6. 

Museumsreformen igangsatte prosesser, der noen fremdeles pågår i form av 

organisasjonsprosesser etter konsolideringer og planer om nye konsolideringer. 

Dette har vært krevende prosesser, og Rogaland fylkeskommune støtter en 

evaluering av museumsreformen som også omfatter museenes samfunnsrolle.  

Rogaland fylkeskommune er positiv til at det settes fokus på museenes 

samfunnsrolle, men minner om at samlingene og samlingsforvaltningen utgjør selve 

grunnmuren for denne rollen, og at etterslepet og utviklingen på dette området 

fremdeles har behov for et skikkelig løft. 

 

7. 

Rogaland fylkeskommune er positive til at det sees på den departmentsvise 

organiseringen for kulturminnevernet, men mener at løsningen ikke nødvendigvis 

ligger i flytting fra Miljøverndepartementet til Kulturdepartementet.  Etter vår 

oppfatning bør fokus være bedre samordning og tydeligere rolleavklaringer. 

 

8. 

Rogaland fylkeskommune er enig at frivillig innsats er viktig å ivareta for å sikre et 

bredt engasjement og deltakelse i kultursektoren. Vi vil derfor støtte at det utarbeides 

en utredning av status og nye strategier for tilrettelegging og stimulering til frivillig 

innsats. 

 

 


