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Bakgrunn for saken: 

Planene om å utforme et nytt regelverk for Norsk kulturråd har vært presentert for Stortinget 

ved flere anledninger. 

Det grunnleggende regelverket fungerer som det formelle styringsgrunnlaget for Norsk 

kulturråd. Dette stammer i all hovedsak fra etableringen av rådet i 1965 og avspeiler i mindre 

grad virksomheten slik den er i dag. 

Kulturdepartementet har i brev av 9.5.2012 bedt om høringsuttalelse til lov im Norsk 

kulturråd.  

Høringsfristen er 1.september 2012. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Oversikt over lovforslagets innhold: 
 

http://www.regjeringen.no/kud-hoeringer


Lovforslaget er en rammelov hvor kun det ytre rammeverket for Kulturrådets virksomhet fastsettes. 

Formålet med lovforslaget er å oppdatere og presisere det grunnleggende organisatoriske regelverket 

om Kulturrådet og spesielt å avklare og tydeliggjøre rådskollegiets faglige selvstendighet.  

 

Lovforslaget tar utgangspunkt i Kulturrådet slik det er i dag uten å foreslå gjennomgripende endringer. 

Kulturrådet skal fortsatt være et statlig forvaltningsorgan med hele landet som virkefelt delt i to 

enheter, et rådskollegium og en administrasjon. Administrasjonen er underlagt overordnede 

myndigheters instruksjonsmyndighet. Oppgaver som legges til administrasjonen forblir under 

overordnede myndigheters styring. Rådskollegiet ble opprettet og utviklet for bl.a. å ivareta det såkalte 

”armlengdes avstand-prinsippet” ved fordeling av tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig 

skjønn.  

 

Det er i samsvar med god lovteknikk at en lovregulering bare omfatter sentrale 

organisasjonsbestemmelser.1 Departementet foreslår i tråd med dette at man kun lovfester det 

nødvendige, og at man i liten grad lovfester intern organisering av Kulturrådet. Det bør skje i annet 

regelverk på lavere nivå for å beholde den nødvendige fleksibilitet slik at man i ettertid lettere kan 

foreta interne omorganiseringer etter behov.  

 

Regler om fordeling av tilskudd og tilskuddsordninger, herunder hvilke kriterier som det skal legges 

vekt på ved fordelingen, er regler av annen karakter og reguleres også i regelverk på lavere nivå, 

nemlig i forskrifter og retningslinjer for de enkelte tilskuddsordningene. Dette er bestemmelser som 

regulerer forholdet mellom rådet og tilskuddsmottakerne, mens lovforslaget på sin side regulerer 

organiseringen av Kulturrådet og forholdet mellom rådet, departementet og Stortinget.  

 

Lovforslaget (side 21 og 22 i høringsutkastet) inneholder således en bestemmelse som presiserer hva 

Kulturrådet er (§ 2), en formålsbestemmelse (§ 1), en rammebestemmelse om rådets oppgaver, 

delegasjonsmyndighet og sammensetning (§ 3), en rammebestemmelse om direktøren og 

fagadministrasjonen (§ 4), en bestemmelse om begrensning i instruksjonsmyndigheten over rådet (§ 

5), bestemmelser om begrensning i klageadgangen til departementet og departementets 

omgjøringsmyndighet (§§ 6 og 7) og en forskriftshjemmel for tilskuddsforskrifter (§ 8). 

 

 

Vurdering: 

 

Høringsnotatet kommer med en grundig og nødvendig gjennomgang av Kulturrådets 

virksomhet slik den har utviklet seg i de siste årene. Lovforslaget får på en tydelig og 

avklarende måte fram prinsipper i norsk kulturpolitikk. 

Lovforslaget understreker at kulturrådet er et statlig forvaltningsorgan som har hele landet 

som virkeområde. 

I sammenheng med dette mener rådmannen at dette bør sterkere understrekes om har foreslått 

et tillegg til §2. 

Det er viktig at oppvekst og kulturutvalget kjenner til den betydelige posissjon Norsk 

kulturråd etter hvert har fått, og at det signaliseres tilbake til regjeringen at kommunen er 

positiv til de avklaringer som nå gjøres med hensyn til Kulturrådets formål, organisering og 

rolle. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Råde kommune støtter Kulturdepartementets forslag til lov om Norsk kulturråd, men vil 

bemerke at §2 bør få en tilføyelse : 

 

 Det kollegiale organ må dekke det kulturelle og geografiske mangfoldet som landet 

representerer. 

 



 

 

 

Vedtak i oppvekst og kulturutvalget 29.08.2012: 

 

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt 
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