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Sørum kommunes Kulturutvalg har iht. kommunens delegeringsreglement vedtatt følgende
høringsuttalelse:

Sørum kommune har ingen bemerkninger til den formelle lovendringen, men vil understreke
betydningen av å ha et kulturråd som kunstfaglig instans.

Når vi nå får en todeling av Kulturrådet med Rådet som strategisk og politisk organ, og
fagutvalgene som tilskuddsforvaltere, mener vi det er viktig at Kulturrådet gjennom
organisering, struktur og praktisk forvaltning opprettholder nærheten til kunstfeltene.

Til § 3 annet ledd:
"Rådet nedsetter fagutvalg og fastsetter retningslinjer for fagutvalgene. Rådet kan delegere
avgjørelsesmyndighet til fagutvalgene, rådets leder og direktøren."

Sørum kommune mener at rådsmedlemmene også i fremtiden bør inneha en lederfunksjon i
fagutvalgene. Dette vil skape kontinuitet i rådets overordnede arbeid og tilrettelegge for en
helhetlig forvaltning i fagutvalgene og for utvikling i kulturfeltet.

Til § 3 nytt fjerde ledd:
"Departementet oppnevner en valgkomiffi som skal foreslå rådsmedlemmer for
departementet. Departementet fastsetter retningslinjer for valgkomiteens organisering og
arbeid»

Her håper vi at den faktiske kunstfaglige kompetansen sikres plass og rolle i Kulturrådets
nye organisering og at kunstmiljøene får anledning til å fremme forslag. Dette vil gi Rådet og
Fagutvalgene nødvendig legitimitet.

Kulturrådet bør være en enhetlig kunstfaglig instans og dets kunstfaglige mandat bør
rendyrkes. Dette har betydning for det frie kunstfeltet regionalt og nasjonalt. Det må ikke
oppleves som ytterligere byråkratisering av feltet.
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Med hilsen

Kristine Ledsten
Kulturkonsulent
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