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Kulturetaten i Oslo kommune har lest Løken-utvalgets rapport og mener utredningen gir en
grundig og god oversikt over dagens situasjon hva gjelder statlige tilskuddsordninger og
forvaltningen av disse.

Oslo kommune ser det ikke som sin oppgave å gi innspill til hvorledes Staten skal forvalte sine
tilskuddsordninger, men det er imidlertid klart at endringer i statlige ordninger vil gi
ringvirkninger til lokale nivå og påvirke det lokale kulturliv. Statlige bevilgninger forplikter
ofte til lokal medfinansiering, som for eksempel ved knutepunktstatus. Prosjekt som har bygget
seg opp med statlig støtte forplikter i neste omgang fylkeskommunalt og kommunalt nivå til
videreføring. Det er derfor ikke uten betydning hvilke valg Staten tar.

Oslo har ansvar for et rikt og mangfoldig kulturliv som innebærer mange store men ikke minst
mange små aktører som skal ivaretas for å sikre nettopp bredden og mangfoldet. De største
kunstinstitusjonene, interesseorganisasjonene og en stor konsentrasjon av skapende og
utøvende kunstnere har sitt virke i Oslo. De små aktørene og de utenom "mainstream" er særlig
sårbare i det geografiske sentrum av Norges stadig mer sentraliserte kulturliv.

Oslo kommune forventer at det en tid etter eventuelle forandringer er gjennomført i de statlige
ordningene og forvaltningen av disse vil bli gjennomført en kartlegging over den samlete
tilskuddsstrømmen, både statlig, fylkeskommunal, kommunal og annen. Bare slik kan det
foretas en helhetlig vurdering av hvorledes ordningene påviker hele kulturfeltet, bredden og
mangfoldet og ikke minst den enkelte skapende og utøvende kunstner.
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