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Høringsuttalelse til Løken-utvalgets sluttrapport "Forenklet, samordnet og
uavhengig-

Vi takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til Løken-utvalgets rapport.

Norske kirkeakademier (NKA) er et nasjonalt fellesorgan for lokale kirkeakademier over hele landet.

Vår rolle er å stimulere til dialog og kommunikasjon mellom kirkene og kulturlivet,  og arbeide for økt

kulturinteresse innenfor kirkelige miljøer.

Legg til rette for mangfold!

Løken-utvalget har foretatt en opprydning med hensyn til eksisterende støtteordninger for kultur -

og kunstfeltet og foreslår reduksjon og sammenslåinger, samt at det skal utarbeides klarere

inngangs -,  tildelings -  og utmålingskriterier for tilskudd.  NKA ser behovet for å forenkle

kulturforvaltningen,  ha færre støtteordningar ,  klarere kriterier og større innsyn.  Derfor vil vi i

hovedsak støtte anbefalingen om å etablere en prosjektsstøtteordning for hvert av områdene

musikk, scenekunst ,  billedkunst og litteratur  -  og forslaget om å etablere fire tilskuddsordninger som

skal være felles for alle kunstområder;  arrangørstøtte,  utstyrstøtte,  driftsstøtte og støtte til

infrastuktur.

Forenkling og samordning av tilskuddsordninger må imidlertid ikke bidra til at bredden og

mangfoldet i kulturlivet svekkes. NKA vil understreke at det fortsatt må være rom for å støtte

sjangeroverskridende prosjekter -  og tiltak som ikke så lett kan kategoriseres eller plasseres i en

bestemt bås.  Vi vil derfor framholde at eksisterende tverrgående ordninger må videreføres og

styrkes.



Allmenne kulturformål

NKA frykter at små organisasjoner og tiltak skal bli glemt eller forsømt, hvis og når de nye ordningene

for tildelinger og samordning etableres. Vi er selv en liten aktør i den store sammenhengen,

hovedsakelig basert på frivillig innsats, men er en av få kirkelige aktører med særlig kompetanse og

engasjement på kulturområdet. NKA er en bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor. Dette har
vi blant annet vist gjennom arbeidet med kulturmelding for Den norske kirke - "Kunsten å være

kirke" (Verbum 2005). Med 60 medlemsakademier rundt om i landet ivaretar vi også geografisk

spredning. Det finnes ikke noen tilsvarende nettverksorganisasjon på vårt felt - som har som formål

å bygge bro mellom kirke-, kultur- og samfunnsliv. Vi er en bevegelse som jobber tverrfaglig og

sektorovergripende.

Vi vil framholde at det også i framtida må være rom for å støtte allmenne kulturformål og ikke bare

det spesialiserte og profesjonaliserte kulturarbeidet, og at arbeid som i hovedsak drives på frivillig

basis ikke undervurderes. Vi savner en sterkere forpliktelse fra Løken- utvalget i forhold til aktører

som jobber tverrfaglig og med allmenne kulturtiltak. Det er viktig at også kulturarbeid som gjøres av

mindre organisasjoner blir tilgodesett og støttet, og ikke minst at målsetningen fra Mangfoldsåret om

å sikre et større kulturelt mangfold, prioriteres og tydeliggjøres i eksisterende og nye

støtteordninger. Disse perspektivene er lite framtredende i rapporten og i anbefalingene fra utvalget.

Postene 74 og 78

NKA har siden 1983 fått driftstilskudd over statsbudsjettet. Fra 1995 og til dags dato har støtten

kommet fra kap. 320 til allmenne kulturformål, post 74 som forvaltes av Kulturrådet. Dette faste

driftstilskuddet har gitt en viss sikkerhet og forutsigbarhet i arbeidet, men har ikke endret seg i takt

med våre behov og veksten i organisasjonen. Noe av tilskuddet blir fordelt på lokalakademiene til

deres programvirksomhet. Vi har etablert en svært kostnadseffektiv og lite byråkratisk ordning som

har frigjort ressurser og tid til lokal aktivitet. Ved hjelp av disse midlene og i noen tilfeller andre

tilskudd også, gjennomfører de lokale medlemsakademiene vel 300 åpne arrangementer i året, i

form av foredrag, konserter, forestillinger, utstillinger, filmkvelder, filosofiske samtaler, seminarer,

konferanser eller hele festivaler.

Men NKA er mye mer enn et fordelingsorgan. NKA profilerer bevegelsen i saker som omhandler kirke

og kultur, vi deltar i kultur, livssyns- og religionsdebatt, og arbeider generelt for å styrke samarbeidet

mellom kirke- og kulturliv, for eksempel gjennom den kulturelle skolesekken. Vi vil hevde at det er

strategisk og kulturpolitisk viktig å fortsette å støtte en bevegelse som NKA.

Løken-utvalget foreslår at det skal utformes kriterier for hva som skal ligge på 74-posten, og at tiltak

som får støtte fra denne posten bør evalueres etter tre år og senere ved behov. Det foreslås at

posten skal hete Virksomhetsstøtte og inneholde tre hovedkategorier/ordninger: Driftsstøtte,

infrastrukturstøtte og utstyrsstøtte. Utvalget mener også at tiltak som har andre politiske

begrunnelser enn de rent kunst- og kulturfaglige bør legges til post 78 Andre kulturtiltak.

Vi mener det er viktig at sektorovergripende tiltak støttes fra disse postene. Støtten til NKA vil

kanskje fortsatt naturlig tilhøre post 74, under kategorien driftsstøtte. Men dersom det anses som

mer hensiktsmessig å overføre NKA til post 78, vil vi be om at dette vurderes, forutsatt at støtten til



NKA fortsetter å være forutsigbar  og  langsiktig.  NKA vil gjerne være i dialog med Departementet om

dette og ser fram til videre kontakt.

NKA håper at våre synspunkter om et mangfoldig kulturliv, støtte til allmenne kulturformål og

videreføring av postene 74 og 78,  tillegges vekt i oppfølgingen av Løken-utvalgets rapport.

Med vennlig hilsen

Norske kirkeakademier

Anne Veiteberg

Generalsekretær


