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Innspill til stortingsmelding om kultur og næring fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.  
 
Det vises til departementets brev av 23.08.04 samt kontakt ang. frist for innsendelse av 
innspill. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune setter pris på muligheten for å komme med innspill til 
arbeidet med stortingsmelding om kultur og næring. Dette er et viktig mulighetsområde for 
vårt fylke i arbeidet med regional utvikling.  
 
Vedlagt følger fylkeskommunens uttalelse. Vi vil her trekke fram noen viktige forhold: 
 

• En stortingsmelding om forholdet mellom kultur og næring bør inneholde avklaringer 
omkring hvilke aktører som er aktuelle, hvilken rolle de bør spille og hvilket ansvar de 
bør ta. Skreddersydde virkemidler er også nødvendig. 

• Sektorpolitikkene er et av de viktigste hindre for å få tatt ut verdiskapingspotensialet i 
skjæringspunktet mellom kultur og næring. Henvendelsen til fylkeskommunene fra 
Kultur- og kirkedepartementet om forholdet kultur-næring tyder også på det. 
Sektortenkningen må brytes ned og det må åpnes opp for nye kombinasjoner og 
satsinger. Nord-Trøndelag fylkeskommune ber om at øvrige aktuelle departement, 
som Nærings- og handelsdepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet, involveres aktivt i, og deltar på samme nivå som KKD i 
arbeidet med meldingen. 

• Det bør utarbeides en nasjonal strategi for arbeidet med opplevelsesindustrien og 
verdiskapingspotensialet i skjæringspunktet kultur-næring. Jfr. Sveriges strategi for 
opplevelsesindustri. 

• Så langt det er mulig, bør stortingsmeldingen formidle noe kunnskap og erfaringer 
med praktiske arbeidsmåter som har vært benyttet i vellykkede satsinger innenfor 
kultur-næring.  

• I arbeidet med kultur-næring er det behov for bedre innsikt/kunnskap og en metode for 
politikk og rådgivning overfor kulturaktørene, bedriftene og lokalsamfunnene. Det er 
nødvendig å utvikle en metodikk for hvordan operasjonalisere arbeidet. Kulturbasert 
næringsutvikling nevnes i svært mange sammenhenger som et mulighetsområde med 
stort potensial. Det pågår mange enkelttiltak og satsinger. Det er imidlertid nødvendig 
å ha en strategi og en metodikk, et instrument, for hvordan arbeide systematisk med 



kultur-næring. Disse behovene bør stortingsmeldingen søke å dekke så langt det er 
mulig.   

• For å få fram kunnskap foreslår vi at det gjennomføres noen piloter rundt i landet. 
Pilotene bør gjennomføres i hensiktsmessige regioner og vil gi kunnskap og erfaringer 
med et systematisk arbeid med kultur-næring. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker 
å være en slik pilot, enten som fylke eller region Trøndelag (se vedlegg). Vi har mange 
spennende aktører som vi ønsker å involvere i en slik pilot. Fylkeskommunen har et 
samfunnsperspektiv på dette arbeidet. I arbeidet med en felles fylkesplan for 
Trøndelag, hvor Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og storbyen Trondheim, er 
kultur og forholdet kultur-næring et viktig fokusområde og kunst- og kulturaspektet 
skal integreres i alle deler av samfunnsutviklingen (se vedlegg).  

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker departementene lykke til i arbeidet med dette 
spennende området, og ser fram til stortingsmeldingen som et verktøy også for 
fylkeskommunene på dette området.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Nøst      Susanne Bratli 
fylkesråd for kultur og utdanning   fylkesråd for næring, samferdsel og miljø 
(sign.)       (sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø, e-post: ragnhild.kvalo@ntfk.no, tlf. 74 11 12 76 
Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg, e-post: ragnhild-vist.lindberg@ntfk.no, tlf: 74 11 12 67 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Kultur og næring – pilotregion i Nord-Trøndelag 
2. Utkast til felles fylkesplan for Trøndelag 

mailto:ragnhild.kvalo@ntfk.no
mailto:ragnhild-vist.lindberg@ntfk.no

