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       Oslo, 30. april 2008  

   

HØRING: FORVALTNINGSREFORMEN 

Utviklingsgruppa for kulturbygg består av 

 Norsk teaterråd 

 Norsk musikkråd 

 Norske kulturforum 

 Norsk kulturhusnettverk 

 Nettverk for organisasjonseigde kulturbygg. 

 

Gruppa ble etablert som et fast samarbeidsforum i 2003 og ivaretar kulturlivet sine interesser i forhold 

til lokale og regionale kulturbygg, allaktivitetshus og kulturelle møteplasser. 

 

Utviklingsgruppa viser til vedlagte notat, og ber Departementet merke seg spesielt kommentarene 

knyttet til kapittel 9.1.2. 

 

Vi viser også til vedlegget som oppsummerer diverse innspill som er sendt KKD de siste år. Når 

ansvaret etter hvert skal flyttes ut til fylkene/regionane må de bygge på sentrale retningslinjer som 

sikrer likebehandling, forutsigbarhet, god nasjonal statistikk og setter standarder som sikrer kvalitet for 

lokalene (bl.a. akustikk, støybegrensning, fleksibilitet). Behov og status er svært ulik i fylkene. Det er 

derfor nødvendig med en fordelingsnøkkel som tar flere hensyn enn dagens kriterier. 

 

Desentraliseringen krever styrka faglig kompetanse i regionene. Så langt har dette i fylkeskommune i 

hovedsak vært en ”sideoppgave” for idrettskonsulentene. Vi har overfor KKD foreslått at det etableres 

en nasjonal faggruppe for kulturbygg mellom Kultur- og kirkedepartementet, Norsk kulturråd, Norsk 

kulturhusnettverk, Riksteatret, kommunesektoren og kulturorganisasjonene ( jamf. ”Forum for Park og 

Idrett”) for å utvikle en sterkere nasjonal kompetanse. Vi ber om at dette blir fulgt opp i KRD og 

KKDs videre arbeid. 

På vegne av 

UTVIKLINGSGRUPPA FOR KULTURBYGG 

 

Morten Hagevik 

kontaktperson 



VEDLEGG 1: 

NOTAT 

Forvaltningsreformen  

- forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået 

 

Viser til høringsnotatet og har følgende kommentarer: 

Kapittel 9.1.2 Spillemidler til investeringstiltak på kulturområdet 

1. Spillemidlene til investeringstiltak på kulturområdet kanaliseres i dag gjennom to ulike 

ordninger: den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturhus og ordningen for 

regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Utviklingsgruppa for 

kulturbygg og mange organisasjoner på kulturfeltet har sendt inn en rekke innspill til 

forbedring av begge ordningene de siste fire år. Det er oppsiktsvekkende at ingen av 

disse innspillene er berørt i notatet. 

 

2. Kapittelet er noe mangelfullt, spesielt i forhold til den grundige drøftingen i kapitlet 

om Spillemidler til idrettstiltak (kapittel 9.1.1),- men også i forhold til de henvisninger 

som burde vært gjort til bl.a. Kulturmeldingen for 2004 og undersøkingen ”Hus for 

kultur” (Østlandsforskning 2002). 

 

3. Regjeringen har, så vel i det såkalte ”spillemiddelforliket” som i kulturløftets punkt 

15, lovet en betydelig økning i tilskuddet til kulturbygg, samt at ”..støtten [til 

kulturbygg] kan bli på samme nivå som til idrettsbygg”. Dette er heller ikke 

problematisert i notatet. 

 

4. Dagens fordelingsnøkkel innebærer meget store ulikheter mellom de ulike fylkene, og 

det vil være svært uheldig å videreføre denne. Eksempel: Det er gjort svært få 

fordelinger i Nordland og Hordaland fylke i perioden 1998-2008, selv om det er en 

god del kulturbyggprosjekt på gang. 

 

5. Notatet sier ingenting om når midlene til de regionale møteplassene faktisk kommer ut 

til regionen. Etter hvert som midlene fristilles fra pågående prosjekter: Innebærer dette 

ingen endringer før 2010, og så gradvis overføring av midler når staten har oppfylt 

sine tilsagn, dvs at det skal gå 5-7 år før pengene blir overført til regionene? Dette må 

avklares. 

 

6. Det vil være stort behov for kompetanse i regionene i forhold til deres forvaltning av 

ordningen. Her bør Stortingsmelding 21 (2007/2008) ”Samspill” sees i sammenheng 

med notatet hvor man sier i kapittel 7.5: ” I retningslinjene for forvaltning av ordningen 

er det understreket at fylkeskommunene må medvirke til at byggene blir hensiktsmessige 

ut fra formålet. Fylkeskommunene skal kvalitetssikre funksjonaliteten i planene og 

innhente uttalelse fra Norsk musikkråd dersom fylkeskommunen ikke har nødvendig 

kompetanse om musikklokaler.” Meldingen sier også følgende: ”Departementet vil bidra 

til at tilgjengelig kompetanse i blant annet Norsk musikkråd kommer regionene til gode.” 

 

Vi forventer at man i det videre arbeidet ser sammenheng med det foreliggende 



notatets ordlyd, og ordlyden i Stortingsmeldingen. 

 

 

Kapittel 9.2.2 Arkivsentra 

Noen organisasjoner har også arkivsentra, regionale og nasjonale. Vi forutsetter at det i det 

videre arbeidet også blir nær samhandling mellom regionene, arkivverket og organisasjonene 

der hvor det er naturlig. 

 

Kapittel 9.2.3 Folke- og fylkesbibliotekene 

Noen få organisasjoner har også egne bibliotek, regionale og nasjonale. Vi forutsetter at det i 

det videre arbeidet også blir nær samhandling mellom regionene, folke- og fylkesbibliotekene 

og de organisasjonenes sentra (eksempel regionale og nasjonale note- og manusbibliotek) der 

hvor det er naturlig. 

 

Kapittel 9.2.4 Rikskonsertene 

Notatet sier at ”Under forutsetning av at tilstrekkelig kunstnerisk kvalitet opprettholdes, skal 

en høyere andel av Rikskonsertenes produksjoner enn dagens fordeling skje på regionalt 

nivå.” Det vil være svært naturlig at regional og lokal kompetanse og utøvere blir en stor del 

av produksjonene. 

 

Kapittel 9.2.5 Teaterfeltet 

Vi understreker viktigheten av at de regionale teatrene samarbeider med amatørteaterfeltet i 

regionen, og for å styrke dette samarbeidet bør det sitte en representant fra dette feltet i styret i 

de regionale teatrene. 

 

Avslutning 

Vi vil avvente ytterligere kommenterer knyttet til disse punktene når Scenekunstmeldingen og 

Løkenutvalgets utredning foreligger. 



VEDLEGG 2 

Statsbudsjett 2008: Kulturløftet og prosjektstøtte til lokale og regionale 

allmenne kulturarenaer. Når skal opptrappingen starte? 

Ved behandlingen av ”Kultur mot 2014” var det bred enighet i Familie, kultur- og 

administrasjonskomiteen om at kulturlivet landet rundt har behov for mange arenaer av ulik 

type og størrelse og tilrettelagt for et mangfold av kulturaktiviteter. En ser ingen motsetning 

mellom det lokale kulturlivs behov for lokaler til egne aktiviteter og de profesjonelle kunst- og 

kulturmiljøers behov for visningsarenaer, men det er et stort behov for økt standard både til 

øving/trening og framføring/ visning. Men prosjektstøtte i form av spillemidler er ofte 

avgjørende for å finne løsninger for rehabilitering og nybygg. Det var med stor glede vi 

registerte formuleringene i fellesmerknadene (til ”Kulturpolitikk fram mot år 2014” i Familie-, 

kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget avgitt 29.03.04)  

 til de nåværende regjeringspartiene da komiteen behandlet kulturmeldinga. I Kulturløftet er dette 

oppsummert slik i punkt 15: 

 Det er viktig med en god ordning som gjør at kommunene satser på å bygge kulturelle 
møteplasser. 

 Regjeringen (Bondevik II) har foreslått at disse tippemidlene også skal finansiere nasjonale bygg. 
Det går vi i mot. Vi mener dette svekker intensjonen med ordningen, og at pengene vil gå til å 
finansiere tiltak som til nå har vært bevilget over statsbudsjett. 

 Vi vil i stedet satse på en ordning som gjør at prosjektstøtten kan bli på samme nivå som til 
idrettsbygg.  (Sitat, men vår inndeling i punkter) 

 

En enstemmig Familie- og kulturkomiteen i Stortinget understreket senest i desember 2006, ved 

behandlingen av et ”Dokument 8” forslag fra Venstre, hvor viktige de lokale arenaene er: ”Komiteen 

vil understreke betydningen av særlig å vie de lokale kulturhus som grendehus, forsamlingshus, 

speiderhus, klubbhus og lignende bygg, som i hovedsak er eiet av frivillige organisasjoner, 

oppmerksomhet. Det er behov for å sikre at slike bygg settes i forskriftsmessig stand og kan 

vedlikeholdes slik at de kommer vanlige brukere og de frivillige organisasjonene til nytte også i 

fremtiden.” (Inst. Stortinget nr 34, 2006/2007) 

I innst.S.nr.166 (2006-2007) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Stortingsmelding 12 

(2006-2007)  ”Regionale fortrinn - regional framtid” uttaler komiteens flertall, medlemmene fra 

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre: ”regionene bør få det 

fulle ansvaret for å forvalte spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg. 

Andelen av tippemidlene som går til regionene må fastsettes etter en fordelingsnøkkel.”...... 

”Flertallet mener at alle midler til regionale og lokale bygg og anlegg som fordeles av Kultur- og 

kirkedepartementet må overføres til regionene.” Vi ser ingen grunn til at gjennomføring av dette 

ikke skulle kunne ha startet alt i 2008. 

 

På vegne av våre flere hundre tusen medlemmer og kulturarbeidere, profesjonelle og amatører 

landet rundt, er det godt å se at begge komiteene synes å forstå at mer likeverdige støtteordninger 

med de til  idrettsanleggene i kommunen nå må på plass. Tidlig på 90-tallet utgjorde tilskuddene til 

lokale kulturarenaer vel ¼ av spillemidlene til lokale idrettsanlegg i kommunene. I 2007 utgjør 

spillemidlene til lokale kulturarenaer ca. 1/12  av det som går til idrettsanlegg (ca. 600 mill) . Den 



ulike tilgangen på spillemidler overstyrer lokale beslutninger slik at kulturlivet mange steder må 

fortsette å ”spille på grusbane”. Vi tror ikke dette er ”villet” politikk fra noen i denne komiteen. 

Regjeringen Stoltenberg har lagt frem et revidert og to egne statsbudsjetter uten at det har skjedd 

noe som helst med punkt 15 i kulturløftet. I forslaget til Statsbudsjett står det absolutt ingen ting om 

saka, trass i avklaringa om desentralisering som kom i Regionmeldinga. Arenaenes betydning har 

blitt sterkt undervurdert i nyere norsk kulturhistorie - både hva gjelder øvelse, utvikling og 

framføring. Departementets håndtering av denne støtteordningen siste årene, bekrefter at 

situasjonen fortsatt dessverre er den samme. 

Vi er sjølsagt klar over at 1/3 av spillemidlene til kulturformål foreles utenom Statsbudsjettet. Men 

for å oppfylle Kulturløftet om likeverd i forhold til prosjektstøtte til idrettsanlegg og Stortingets i 

”spillemiddelforliket” i 2002, må Statsbudsjettet styrkes på flere poster: 

 Bevilgningen over kapittel 320, post 60 til lokale og regionale allmenne kulturarenaer må 
gjenopprettes minst på nivået i 2002 som var 44,3 mill. 

 Statstilskudd til museums-, institusjons- og spesialbygg må dekkes statsbudsjettet slik ordningen 
var før 2005. Dette krever økte bevilgninger på 60 – 70 mill. i året i statsbudsjettet. 

 

Ordningen med spillemidler ”til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur” kan da 

avvikles i samsvar med kulturløftet. Midlene (ca. 79 mill) tilføres til samlet ordning. Disse grepene vil 

dette kunne gi desentraliserte tilskudd/ spillemidler til lokale og regionale kulturarenaer på ca. 175 

mill. pr. år slik Stortinget forutsatte i 2002. Da er en også tatt store skritt mot det likeverdet som 

kulturløftets punkt 15 har som mål.  

Vi har gitt innspill til Kultur og kirkedepartementet om utforming an ny desentralisert ordning. Den 

må bygge på sentrale retningslinjer som sikrer likebehandling, forutsigbarhet, god nasjonal statistikk 

og setter standarder som sikrer kvalitet for lokalene (bl.a. akustikk, støybegrensning, fleksibilitet). 

Behov og status er svært ulik i fylkene. Det er derfor nødvendig med en fordelingsnøkkel som tar 

hensyn til flere kriterier. 

Desentraliseringen krever styrka faglig kompetanse i regionene. Så langt har dette i fylkeskommune i 

hovedsak vært en ”sideoppgave” for idrettskonsulentene. Vi har overfor departementet foreslått at 

det etableres en nasjonal faggruppe for kulturbygg mellom Kultur- og kirkedepartementet, Norsk 

Kulturråd, Norsk kulturhusnettverk, Riksteatret, kommunesektoren og kulturorganisasjonene ( jamf. 

”Forum for Park og Idrett”) for å utvikle en sterkere nasjonal kompetanse. Vi peker også på det 

viktige fagmiljøet for bl.a. de regionale kulturbyggene som NKN har og på NOK som samarbeidsforum 

for de organisasjonseide kulturbyggene. Det er viktig at disse nettverkene gis rammevilkår for 

utvikling. 

 

5. november 2007 

Utviklingsgruppa for kulturbygg 


