
SANDNESKOMMUNE

Kultur
Kulturdepartementet
Postboks-849,Dep
003,0SLW Sandnes, 19.06.2012

Deresref: 10/71 Vårref: 201202658-2
Saksbehandler JVT Arkiv: E: COO&13

Kulturdep - Høring - utkast til lov om Norsk kulturråd - Høringsfrist 010912

Sandnes kommune takker for anledningen til å kommentere det tilsendte utkastet til lov om Norsk
kulturråd. Dette brevet har vært behandlet politisk i Utvalg for kultur og oppvekst i møte 18.juni.

I høringsnotatet pekes det på at det siden etableringen av rådet i 1965 har funnet sted en betydelig
delegering av oppgaver og at nye funksjoner er kommet til. Det konstateres at det er "behov for å
utarbeide et nytt grunnleggende regelverk som er bedre tilpasset dagens forhold."

Sandnes kommunes kommentarer
Det er uten tvil viktig å oppdatere det grunnleggende regelverk nå snart femti år etter etableringen
av kulturrådet. Denne oppdateringen må selvfølgelig omfatte justeringer som speiler de endringene
som har skjedd innen rådets arbeidsområde og rammebetingelser, men det er også viktig å reflektere
den utviklingen som har skjedd med det norske samfunnet i samme periode.

Kulturlandskapet har endret seg med tilvekst av nye regionale kulturinstitusjoner og fremvekst av
nye kreative miljøer spredt over hele landet. Den statlige støtten til institusjonene går som oftest
gjennom departementet og statsbudsjettet, mens den viktige underskogen av frilans kulturaktører er
avhengig av statlige tilskudd fra Norsk kulturråd. Det er derfor en nødvendighet at midler fra
kulturrådet er tilgjengelige for alle, uavhengig av virkeregion. Det er viktig at dette er sentralt i det
grunnleggende regelverket —ikke bare i organisasjonsparagrafen men også i formålsparagrafen.
Kulturrådet må medvirke til å stimulere kunst- og kulturuttrykk som utvikles i hele landet, og
Sandnes kommune foreslår med dette for øye følgende alternative formuleringer av §§ 1 og 3.

I § 1 foreslås følgende understrekte ord tilføyet:
Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk i hele 
landet og bidra til at kunst og kultur blir skapt, bevart, dokumentert og gjort tilgjengelig for flest mulig.

I § 3 foreslås følgende understrekte ord tilføyet:
Rådet har som oppgave å forvalte Norsk kulturfond og andre statlige tilskudd som er lagt til rådetLog
skal arbeide aktivt for å ska e nas'onal s rednin av de midlene som er til rådi het.
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Sandnes kommune har ingen kommentarer til formuleringene av de øvrige paragrafene.

M ennlig hilsen,

ns Thordal

onstituert kultursjef
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Rådmannens innstilling datert 28.05.12 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Utvalget godkjenner oversendelse av vedlagte høringsbrev til kulturdepartementet.

Utvalg for kultur og oppvekst har fattet endelig vedtak i saken.


