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Høring - utkast til lov om Norsk kulturråd

Riksarkivaren har sett at virksomheten i Norsk kulturråd, særlig i betydningen
fagadministrasjonen, har utviklet seg slik at de formelle rammene rundt
virksomheten har framstått som til dels uklar. Integreringen av ABM-utvikling i
Norsk kulturråd har forsterket dette forholdet. Vi ser derfor positivt på at det nå
foreligger forslag som tar sikte på å klargjøre de formelle rammene rundt
organiseringen av Norsk kulturråd.

Det forslag til lov om Norsk kulturråd som nå er på høring, er kort og har form som
en rammelov. En slik form vil være hensiktsmessig når det gjelder å kunne endre
mer detaljerte bestemmelser ved behov, da gjennom enklere prosedyre enn ved
lovendring. Men dette forutsetter at de forhold som er ment regulert i loven, er
tilstrekkelig presist formulert. Riksarkivaren har i så måte en kommentar som
konkret gjelder § 4 i forslaget til lov, men som også kan gjelde mer generelt.

I høringsbrevet pekes det i utgangspunktet på den uklarhet som kan gjøre seg
gjeldende med hensyn til å skille mellom rådet og fagadministrasjonen, mest fordi
betegnelsen Norsk kulturråd brukes om begge. I § 4 i forslaget slås det fast at
direktøren for fagadministrasjonen skal tilsettes av departementet, som også skal
fastsette stillingsinstruks. Av kommentaren til paragrafen går det fram at
direktørens, og dermed fagadministrasjonens, oppgave vil være tredelt. For det
første skal direktøren ha ansvar for forberedelse og oppfølging av saker som gjelder
rådet, for det andre være rådgiver for departementet i kulturspørsmål og for det
tredje ha ansvar for oppgaver som delegeres fra departementet. Oppgaven med å
være sekretariat for rådet er altså bare en av flere oppgaver. Det er mulig
kommentaren i høringsbrevet, som vel må antas å bli gjentatt i eventuell
proposisjon, som rettskilde kan være tilstrekkelig avklarende, men Riksarkivaren
synes for sin del at denne delingen og innretningen av fagadministrasjonens arbeid
bør komme klarere fram i selve lovteksten. Vårt forslag er at det i § 4 i loven gis en
bredere beskrivelse av fagadministrasjonens oppgaver, og at skillet mellom
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administrasjonen som sekretariat for rådet på den ene siden og som selvstendig
forvaltningsorgan under departementet på den andre siden, kommer tydeligere til
uttrykk i lovteksten.

I den grad Norsk kulturråd (administrasjonen) har og fortsatt skal ha oppgaver som
grenser inn på Riksarkivarens oppgaver som arkivmyndighet, regner vi med at dette
i hovedsak er oppgaver som kommer inn under Norsk kulturråds oppgaver som
forvaltningsorgan. Vi antar at nærmere beskrivelse av slike oppgaver kan gjøres i
forskrift til loven, jf. forslagets § 8, eller ved direkte delegering fra departementet.
Vi regner med at Riksarkivaren vil få anledning til å uttale seg om oppgaver
innenfor fagfeltet arkiv når dette eventuelt blir aktuelt senere i prosessen.
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