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Høringsuttalelse - utkast til lov om Norsk kulturråd

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 09.05.2012, høringsnotat med utkast til lov om
Norsk kulturråd. Sarpsborg kommune har følgende høringsuttalelse:

Sarpsborg kommune støtter forslag til lov om Norsk kulturråd. Det anses som viktig
at kulturrådets funksjon og rolle blir sikret og tydeliggjort, for å kunne ivareta kvalitet
og mangfold på kulturområdet over hele landet.

Sarpsborg kommune gjør oppmerksom på at det også i lov om Norsk kulturråd
legges opp til å endre rådets formålsparagraf og at dette er underkommunisert i
høringsdokumentet.

Notat som ble fremlagt i Komite for samfunnsutvikling i Sarpsborg kommune sitt møte
21.08.2012 følger Sarpsborg kommunes høringsuttalelse.

Med hilsen

Birgi e Dahlstrøm

Vedlegg: Notat framlagt i Komite for samfunnsutvikling

Saksbehandler: Birgitte Dahlstrøm, Enhet kultur

www.sarpsborg.com



Sarpsborg
kommune

Notat

Til: Kulturdepartementet

Kopi:

Fra: Birgitte Dahlstrøm

Dato: 27.08.2012
Saksnr.: 12/03873-4

Notat vedlagt Sarpsborg kommune sin høringsuttalelse
- utkast til lov om Norsk kulturråd.

Notatfremmet av KRF, H og FRP i komitefor samfunnsutvikling i Sarpsborg kommune sitt møte
21.08.2012:

Kulturrådet består av 10 medlemmer som oppnevnes av Kongen etter tilråding fra
departementet. En av Norsk kulturråds viktigste oppgaver er å være en tilskuddsmyndighet. Søkere til
fondet kan være private eller offentlige organisasjoner, institusjoner og virksomheter eller
privatpersoner.
I høringsnotatet på side 19 sies følgende om § 5 og instruksjonsmyndigheten.
«Rådet kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd»
Slik saken presenteres er at formålet med lovendringen nettopp er å rydde opp i uklarheter rundt
instruksjonsretten, og en presisering av rådets uavhengighet.
Stortinget styrer gjennom å definere formålet og ved å bevilge et årlig beløp til Norsk kulturråd.
For Stortinget må det da være viktig å notere seg at også formålsparagrafen er foreslått endret.

Formålsendring
Om den nye formålsparagrafen heter det følgende på side 18 i høringsnotatet:
«Utrykkene "kulturvern" og "verne vår norske kulturarv" i eldre bestemmelser er erstattet
med utrykket "bidra til at kunst og kultur blir bevart, dokumentert og gjort tilgjengelig" for å
bedrereflektere arbeidet som gjøres på området. Den nye formuleringen omfatter alle kunst
og kulturuttrykk, og gir rom for en mer dynamisk kunst og kulturvern»

Forslaget til ny formålsparagraf lyder slik:
«Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst og kulturuthykk,
og bidra til at kunst og kultur blir bevart, dokumentert og gjort tilgjengelig for flest mulig.»
Et sentralt og relevant spørsmål er om en endret formålsparagraf får en praktisk konsekvens i
forhold til hvilke søknader som får tildeling, og hvilke som ikke stiller like sterkt om
formålsparagrafen endres. Når ordene, «kulturvern» og «verne vår norske kulturatv» er borte
og det i stedet i det nye forslaget understrekes at formålet er «å stimulere samtidens
mangfoldige kunst og kulturuttrykk», så synes det klart at formålet er foreslått vesentlig endret.
Den nye formuleringen kan i prinsippet leses og tolkes slik at det er «samtidens mangfoldige
kulturuttrykk» som skal gis støtte, og at en ønsker å bidra til at det som skapes (i dag) blir bevart
for ettertiden, dokumentert og gjort tilgjengelig for flest mulig. Ordene kulturarv, kulturhistorie
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eller vern, som ofte assosieres med å ta vare på noe gammelt, er altså ikke lenger med. En må
derfor heretter tolke den nye formålsparagrafen ganske vidt om en skal kunne lese inn i den at
noe av formålet er å ta vare på eller verne og dokumentere den historisk norske
kulturhistorien/kulturarven.

Spørsmål: Fremgår det av høringsnotatet som er sendt ut hvordan ordlyd i gjeldende §1,
(formålsparagrafen) lyder?

Forslag til ny formålsparagraf.
Norsk kulturråd har som formål å støtte prosjekter som dokumenterer, synliggjør og verner
den historisk norske kulturarven, stimulerer samtidens mangfoldige kunst og kulturuttrykk, og
bidrar til at vår kulturarv/kulturhistorie, og samtidens kunst og kulturuttrykk blir gjort tilgjengelig
for flest mulig.


