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Deres. Ref.: 10/71 

 

HØRING – UTKAST TIL LOV OM NORSK KULTURRÅD 

 

Vi viser til departementets brev av 9. mai 2012 om ovennevnte. Den norske Forfatterforening 

har kun noen få merknader til utkast til lov om Norsk kulturråd. 

 

Generelt 

Den norske Forfatterforening finner det riktig at et så viktig organ som Norsk kulturråd blir en 

institusjon hvis virksomhet på overordnet nivå er regulert i lovs form. Det er videre bra at 

regelverket bringes i samsvar med dagens drift. 

 

Forfatterforeningen ser det som en fordel at de nye bestemmelsene sondrer mellom de 

organisatoriske bestemmelsene og de kunst- og kulturfaglige. Det er videre avgjørende at 

Rådet som kollegium, skal ha medlemmer med kunst- og kulturfaglig kompetanse, og være 

helt uavhengig av politiske myndigheter.  

 

Til utkastets § 1 

Den norske Forfatterforening ber om at departementet vurderer følgende tilføyelse i 

lovteksten (der tilføyelsen er skrevet i kursiv):  

 

”Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og 

kulturuttrykk og bidra til at kultur og kunst skapes og blir bevart, dokumentert 

og gjort tilgjengelig for flest mulig.” 

 

Til utkastets § 3 

Forfatterforeningen er svært opptatt av kollegiets uavhengighet, ikke bare overfor politiske 

myndigheter, men også overfor de organisasjoner som har oppnevnt eller foreslått det enkelte 

Rådsmedlem. Vi mener at dette hensynet er så viktig at det bør fremgå av lovteksten at også 



hver enkelt Rådsrepresentant er et selvstendig fritt medlem, uavhengig hvem som har fremmet 

vedkommendes kandidatur. 

 

Til utkastets §§ 5 og 6 

Ut fra innholdet i våre tidligere kommentarer er vi enige i utkastets forslag til §§ 5 og 6. 

Ordlyden i utkastets § 5 første punktum kunne imidlertid ha forsterket målet om faglig 

uavhengighet om den lød:  

 

”Rådet skal være faglig uavhengig i sitt arbeid.” (Vårt forslag i kursiv). 
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