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Følgende vedtak ble fattet: 
 

Vefsn kommune er i all hovedsak enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til 
grunn for sine vurderinger i rapport om overføring av oppgaver med følgende tillegg: 

 

Vefsn Kommune vil imidlertid uttrykke vår skepsis til utvalgets vurderinger mht. 
overføring av ansvar fra nasjonalt til regionalt nivå i kultursektoren.  

I beskrivelsen av utvalgets mandat er det først og fremst fylkeskommunenes behov 
og oppgaver som er i fokus, ikke kulturlivets, kulturinstitusjonenes eller våre 
nasjonale forpliktelser på kulturområdet. En eventuell overføring av ansvars- og/eller 
finansieringsansvar fra statlig til regional og/eller kommunalt nivå må først og fremst 
baseres på kulturfaglige og kunstfaglige premisser. I prosessen med å styrke 
regionene må man ikke bygge ned det nasjonale kulturansvaret.  

Utvalget forsøker å løfte fram noen sammenhenger mellom «nasjonale oppdrag» og 
det de kaller «hovedstadsfunksjoner», som ikke stemmer overens med den norske 
virkeligheten. Selv i et desentraliseringsperspektiv er det vanskelig å se at det å 
konsentrere det statlige ansvaret til å dreie seg om et knippe Oslo-institusjoner er 
god maktfordelingspolitikk. 

Når det gjelder våre teater og våre orkester så skriver utvalget at staten bør ha 
ansvar for oppgaver som «forutsetter et nasjonalt helhetsgrep». Da er det for oss 
uforståelig at man samtidig foreslår å overføre bla. Hålogaland Teater, Nordland 
Teater, Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, Figurteateret i Nordland og NOSO til et 
rent fylkeskommunalt nivå, og at den generelle begrunnelsen er at disse 
institusjonene ikke primært ivaretar et nasjonalt oppdrag, og at 
tilskuddsforvaltningen av disse ikke krever et landsdekkende perspektiv eller 
nasjonalt forankrede prioriteringer. 
 
Vi mener at det også i fremtiden skal være et nasjonalt ansvar – både økonomisk og 
administrativt – å sikre et profesjonelt kulturliv i alle deler av landet. Det gjøres etter 
vårt syn best ved at statlige myndigheter fortsatt investerer direkte i de 



institusjonene de gjør i dag. Det nasjonalt viktige finnes selvfølgelig flere steder enn 
i Oslo. 
 

Vefsn kommune støtter Alstahaug kommunes uttalelse vedrørende at distriktssentret 
og Merkur bør utvikles videre i de strukturene de har i dag og ikke overføres til 
fylkeskommunalt nivå. 

 

Videre deles KS sin vurdering av at forslaget vil styrke demokratiet og gi større 
muligheter til å oppnå samordningsgevinster på tvers av sektorer.  

 

På bakgrunn av at fire av dagens fylkeskommuner videreføres som egne enheter 
etter 2020, anses det som lite hensiktsmessig å endre på organiseringen av 
sykehussektoren. Det anbefales derfor at dagens ordning og lokalisering av denne, 
videreføres. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rigmor Jenssen Leknes 
formannskapssekretær 
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