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Høring – utkast til lov om Norsk Kulturråd. 
 
Vi viser til høringsnotatet og utkast til lov om Norsk Kulturråd. Fond for utøvende kunstneres 
styre har behandlet dette på styremøte den 16. august d.å.  
Vi gjør oppmerksom på at fondets styreleder, Arnfinn Bjerkestrand, som også er nestleder i 
Kulturrådet (Rådet), ikke har deltatt i behandlingen av denne saken. 
 
Fondets styre vil få berømme departementet for en grundig og tydelig gjennomgang av 
bakgrunnen for lovforslaget, gjeldende rett og vurderinger til bestemmelsene. Dette har vært til 
stor hjelp for styrets vurdering av selve lovforslaget. 
 
Fond for utøvende kunstnere vil ikke bli berørt av en lov om Norsk Kulturråd. I fondets 
vurdering av forslaget til lov har vi lagt vekt på den informasjonen loven gir om Norsk Kulturråd, 
og tydeligheten i lovens ordlyd.  
 
På denne bakgrunn vil Fond for utøvende kunstneres styre få komme med følgende vurdering av 
lovforslaget.  
 
Fond for utøvende kunstnere mener det er viktig at Norsk Kulturråds virksomhet hjemles i egen 
lov. 
 
§ 1. Formålsparagrafen har en ordlyd som dekker de store arbeidsområdene til Kulturrådet. 
Men lest som av en «utenforstående» uten tilgang til forarbeider og merknader, mener vi teksten 
sier oss for lite. Det er lite her som fører tankene hen til for eksempel museer og arkiver, og vi 
savner også en avgrensing eller tydeliggjøring av begrepet kultur.  
 
§ 2. Ingen kommentarer til denne. 
 
§ 3.  Vi tillater oss å foreslå en endring i avsnitt 1, 2. punktum, som vi tror vil være 
tydeliggjørende. «Rådet skal også bl.a. være et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.» 
Slik det nå står kan 2. setning leses som en av oppgavene under oppgavene i 1. setning, og hvis vi 
forstår det rett, skal det å være et rådgivende organ være et tillegg til det å forvalte fond og 
tilskudd. 
 
 
 
 



I paragrafens siste avsnitt står antall medlemmer Rådet skal ha. Fond for utøvende kunstneres 
erfaring med dette er at antall styremedlemmer kan ønskes forandret relativt ofte. Det er da 
enklere å forandre en forskrift-tekst enn en lovtekst.  
Vi foreslår derfor at antall rådsmedlemmer og varamedlemmer strykes fra loven og heller tas 
inn i forskrift til loven. 
Hvem som oppnevner disse, varighet på oppnevningen og at oppnevningene skal være 
rullerende mener vi imidlertid hører hjemme i lovteksten.  
Fondets styre tør også foreslå at det tas inn et punkt om hvem som fastsetter Rådets 
godtgjørelse, og et annet punkt om på hvilket grunnlag Rådets medlemmer skal oppnevnes. 
 
§ 4.  Ingen kommentarer til denne. 
 
§ 5. Ingen kommentarer til denne. 
 
§ 6. Ingen kommentarer til denne. 
 
§ 7.  Ingen kommentarer til denne. 
 
§ 8. Vi viser til vår kommentar til § 3, og mener følgelig at Departementet også må kunne 
fastsette forskrift om oppnevning av Rådet o.a. 
 
§ 9. Ingen kommentarer til denne. 
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