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Utkast til lov om endring i Lov om Norsk kulturråd - høringsuttalelse fra 
Finnmark fylkeskommune. 
 
Vi viser til Deres brev og høringsnotat av 22.04.15 vedrørende utkast til lov om endring i Lov om 
Norsk Kulturråd. 
 
Finnmark fylkeskommune vil avgrense sin uttalelse til å gjelde de forslag til endring av loven 
som notatet ber om. 
 
§ 3 Rådets oppgaver. 
 
Utredningsgruppen foreslår å endre § 3 annet ledd ved at fagutvalgene oppnevnes av rådet og 
at avgjørelsesmyndigheten i enkeltsaker delegeres fagutvalgene. Rådet skal imidlertid fortsatt 
ha et overordnet ansvar, men vil kunne utvikles til et mer strategisk organ ved å delegere de 
faglige oppgavene til fagutvalgene. 
 
Finnmark fylkeskommune slutter seg til utredningsgruppen og departementets forslag til endring 
av § 3 annet ledd. 
 
Oppnevning og sammensetning av rådet. 
 
Som en oppfølging av endring i § 3 annet ledd forslår utredningsgruppen også å endre § 3 tredje 
ledd som omhandler rådets oppnevning og sammensetning. Utredningsgruppen mener at det er 
behov for et bredt sammensatt råd med erfaring fra eller kompetanse innenfor kunst -og 
kulturfeltet samt ledelse, økonomi, forskning og utvikling. Det bør vektlegges bredde i 
sammensetning av rådet, både geografisk, kjønnsmessig og på annen måte. Utredningsgruppen 
foreslår at rådets medlemmer reduseres fra ti til syv medlemmer. 
 
Utredningsgruppen foreslår å opprettholde ordningen med at rådets oppnevnes av Kongen etter 
tilråding fra Kulturdepartementet, men foreslår at det opprettes en valgkomite som nedsettes av 
regjeringen ett år før oppnevningen skal skje. Valgkomiteens oppgave er å finne frem til og 
foreslå rådsmedlemmer for departementet.  
 
Valgkomiteen består av tre personer med godt kjennskap til norsk kulturliv og kunnskap om 
kunst-og kulturfeltet. Det foreslåes videre at departementet utarbeider retningslinjer for 
komiteen, og anbefales at fylkeskommunene får rett til å komme med forslag til rådsmedlemmer 
overfor valgkomiteen. 



 
 

Departementet sier seg enig i at innføring av en valgkomitee kan bidra til større åpenhet og gi en 
grundigere oppnevningsprosess. Departementet mener imidlertid at antall rådsmedlemmer bør 
beholdes da dette lettere vil imøtekomme krav om bred representasjon og kompetanse. I 
departementets forslag til ordlyd er ikke fylkeskommunenes rett til å foreslå rådsmedlemmer tatt 
inn. 
 
Finnmark fylkeskommune slutter seg til forslaget om å opprette en valgkomite som skal foreslå 
rådsmedlemmer for Kulturdepartementet. Fylkeskommunen mener videre at det er viktig at 
retten til å komme med forslag fra fylkene tas med i lovteksten. Dette fordi en slik vil sikre en 
bredest mulig representasjon fra hele landet. Fylkeskommunene har kunnskap og kjennskap til 
egnede representanter, noe som vil være til nytte i en slik prosess. Departementet har dessuten 
ikke foreslått alternativ til utredningsgruppens forslag. Vi vil også tillate oss å påpeke at den 
etniske dimensjonen også bør ivaretas ved forslag til rådsmedlemmer. 
 
For øvrig slutter Finnmark fylkeskommune seg til departementets forslag om å opprettholde ti 
medlemmer i rådet. 
 
Fagutvalgene 
 
Det foreslås å overføre fordeling av enkelttilskudd til fagutvalgene noe departementet sier seg 
enig i. Departementet understreker videre at det ved sammensetningen av fagutvalgene legges 
vekt på geografi, alder, kjønnsmessig likevekt og kulturelt mangfold i tillegg til kunst – og 
kulturfaglig kompetanse.  
 
Utredningsutvalget har foreslått at det opprettes en database med forslag til navn på 
fagutvalgsmedlemmer, noe departementet vil komme tilbake til. 
 
Finnmark fylkeskommune vil slutte seg til forslag til sammensetning av fagutvalgene og vil særlig 
legge vekt på geografisk spredning, kulturelt mangfold og urfolkskompetanse. Fylkeskommunen 
mener videre at forslaget om en database med navn er et godt forslag og vil støtte dette, og vil i 
tillegg foreslå at fylkeskommuner kan komme med forslag til navn i en slik database. 
 
  
 
  
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Runar Sjåstad 
fylkesordfører 
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