Mandat for FoU-utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet
Bakgrunn
I tråd med sektorprinsippet i norsk forskningspolitikk er Kulturdepartementet ansvarlig
for forskning og utvikling (FoU) på departementets ansvarsområder.
Kulturdepartementet vil utvikle en FoU-strategi som beskriver hvordan dette ansvaret
skal ivaretas på en god måte. Strategien skal omfatte hele departementets virkeområde,
dvs. kunst, kulturvern, frivillighet, tros- og livssynspolitikk, idrett og media. Ett av
hovedsiktemålene med strategien er å legge til rette for at utforming av
kulturpolitikken i størst mulig grad skal baseres på kunnskap om kulturlivets og frivillig
sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger
og tiltak virker. Som ledd i dette, oppnevnes det et eksternt FoU-utvalg som skal
arbeide i perioden august 2011 til april 2012. Utvalget skal gi råd om hvordan
departementet kan håndtere ansvaret for FoU som grunnlag for politikkutforming og forvaltning på en god måte.
Kulturlivet og frivillig sektor gjennomgår store endringer knyttet til generelle
samfunnsprosesser, og kompleksiteten på disse områdene er økende. Eksempler på
dette er endringer knyttet til teknologisk utvikling (digitalisering), nye
organisasjonsmodeller (sammenslåing og nye styringsprinsipper), økonomiske forhold
(nye finansieringsmodeller), demografiske forhold (innvandring, regionalpolitikk),
endringer i publikums bruk av kulturtilbudene, internasjonalisering og globalisering.
Behovet for kunnskap som er handlingsveiledende, er derfor stort, både for
departementet som utformer og forvalter av kulturpolitikk, og for andre aktører som
bidrar til å realisere politikken på Kulturdepartementets delområder.
I tillegg til konkrete utfordringer knyttet til endringer i de virkeområdene som
Kulturdepartementet har ansvar for, er det også behov for å se kulturliv og frivillig
sektor i en større samfunnsmessig sammenheng, dvs. hvilke handlingsbetingelser
disse har, og betydningen av kulturliv og frivillig sektor for utvikling på andre
samfunnsområder.
Hovedspørsmål utvalget skal se på
Med utgangspunkt i de viktigste endringsbetingelsene som finner sted, skal utvalget se
nærmere på:
Forskningsområder: Hvilke forskningsområder peker seg ut som særlig viktige
for utvikling av sektoren? Hvilke forskningsområder peker seg ut som særlig
viktige for forståelsen av kulturlivets og frivillig sektors rolle i
samfunnsutviklingen generelt?
Kunnskapsbehov: Hva vil være de viktigste kunnskapsbehovene for aktører som
utformer og forvalter kulturpolitikk i tiden fremover?
Virkemidler: Hvilke forskningspolitiske virkemidler bør prioriteres for å sikre
kvalitet og relevans i forskningen på Kulturdepartementets ansvarsområder?

FoU som strategisk ressurs: På hvilke måter kan FoU brukes som en strategisk
ressurs for utvikling av kulturpolitikk?
Både langsiktige og mer kortsiktige kunnskapsbehov skal vurderes, men utvalget skal
begrense seg til å se på FoU som er relevant for politikkutforming og -forvaltning.
Utvalgsarbeidet skal gjennomføres i dialog med relevante aktører i feltet (dvs. både
relevante FoU-miljøer, departement/etater og representanter fra de samfunnsfeltene
departementet har ansvar for). Utvalget skal samarbeide nært med utvalget som er
nedsatt for å vurdere utforming av kulturpolitikken etter 2014 (Kulturutredningen
2014). Det skal leveres innstilling i form av en skriftlig rapport innen utgangen av april
2012.

