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Høring - utkast til lov om Norsk kulturråd 

Vi viser til departementets brev av 9. mai 2012. 

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er enig med Kulturdepartementet om at det er behov 
for et nytt grunnleggende regelverk i form av en lov for Norsk kulturråd. Vi er også enige 
om at det ikke er behov for gjennomgripende endringer av dagens reelle organisering, og 
vi er enige om at lovreguleringen bare bør omfatte sentrale organisasjonsbestemmelser. 

MFO støtter forslaget til formålsbestemmelse i loven, og vi slutter oss til departementets 
merknader til forslaget. 

MFO anser det videre som prinsipielt riktig at det skilles mellom Norsk kulturråds 
administrasjon som forvaltningsorgan og det kollegiale organet Norsk kulturråd (rådet) som 
et uavhengig og selvstendig kunst- og kulturfaglig organ. Etter vår oppfatning ivaretar 
lovutkastet dette på en hensiktsmessig måte. Vi vil likevel peke på at det formelle og 
organisatoriske forholdet mellom administrasjonen og rådet med fordel kunne vært 
beskrevet enda tydeligere både i merknadene og i lovteksten. 

MFO anser det også som prinsipielt riktig at rådet er faglig uavhengig i sitt arbeid, og at 
rådet avgjørelser ikke kan påklages eller omgjøres når det gjelder det kunst- og 
kulturfaglige skjønnet. Dette kommer etter vårt syn godt fram i lovutkastet. 

MFO mener at det ved oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til rådet må legges 
avgjørende vekt på kunst- og kulturfaglig kompetanse. Vi støtter derfor forslaget om å 
videreføre ordningen med at rådets medlemmer oppnevnes av Kongen etter forslag fra 
departementet, og vi slutter oss til forslaget om at antallet varamedlemmer bestemmes 
etter behov ved oppnevningen.  
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