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HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL LOV OM NORSK KULTURRÅD

Troms fylkeskommune viser til utkast til lov om Norsk Kulturråd og ønsker å komme med et
generelt innspill.

Fylkesråd for kultur og helse ser positivt på at det vedtas en Lov om Norsk kulturråd som legger
klare rammer for rådets virksomhet og som regulerer forholdet mellom Kulturdepartementet og
Kulturrådet. Fylkesråden mener at det ved innføring av Lov om Norsk kulturråd blir særlig viktig
å sørge for gode medvirkningsprosesser med regionale og kommunale aktører ved endringer eller
tilvekst av oppgaver og funksjoner til Kulturrådet.

Da Kulturrådet skal være et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål, er det viktig at de fanger
opp det som skjer i regionen. Det er viktig at Kulturrådet gjenspeiler mangfoldet i landet og
tilrettelegger for dialog med de regionale aktørene i sitt strategiarbeid.

Fylkesrådet i Troms ambisjoner, visjoner og konkrete satsinger knyttet til en helhetlig og
langsiktig satsing på kunst og kultur. Dette er nedfelt i Troms fylkeskommunes Fylkesplan 2012-
2013 som følger: Kapitel 6. kulturpolitikk: Kulturlivet i Troms skal være bredt anlagt og favne et
mangfold av kulturuttrykk knyttet til ulike kunstformer (..) 6.2.: De nordnorske kunst —og
kulturinstitusjonene er viktige i utviklingen av kunst —ogkulturlivet i landsdelen. (..) Det er behov
for å styrke disse for å sikre et profesjonelt kulturtilbud med hele Nord-Norge som virkeområde.
Det er ønskelig med en utvikling av kulturlivet i Nord-Norge gjennom å øke den profesjonelle
kunst —og kulturproduksjonen.5.3. Opplevelsesbaserte næringer —kulturnæringer Blant de største
vekstnæringene i Troms de senere årene er kulturnæringer og kulturbaserte næringer. For å sikre
denne utviklingen og verdiskapingen er det behov for økt satsing.

I Troms fylkeskommunes Handlingsplan for visuell kunst er målet: Sikre skapende virksomhet,
produksjons- og formidling av visuell kunst med høy kvalitet. Mange av behovene til det visuelle
kunstfeltet som er avdekket under arbeidet gjelder hele landsdelen og også på nasjonalt plan. Det
er derfor viktig å se handlingsplanen for Troms i relasjon til arbeidet som gjøres i landsdelen og
nasjonalt.
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