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Regionalisering av Kulturrådet 
 
Kulturrådet bør regionaliseres. Ikke først og fremst av hensyn til regionene, men av hensyn til 
kulturfeltet og Rådet selv. Kulturrådets forslag til utflytting av oppgaver fra Oslo vil ikke løse 
utfordringene de står overfor. Rådets administrasjon trenger kunnskap om utviklingen i 
kultur- og kompetansemiljøer i hele landet. Det vil ikke gå på tvers av Rådets faglighet fordi 
mange av de beste fagmiljøene finnes utenfor Oslo.  

Kulturdepartementets oppdrag til Kulturrådet 
Kulturdepartementet har bedt Kulturrådet om å gjøre en vurdering av om det er 
administrative oppgaver som kan lokaliseres andre steder enn i Oslo. Formålet med 
utflyttingen skal være «å knytte tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og 
slik styrke administrasjonens kompetanse og arbeid og legge til rette for større regionalt 
og geografisk mangfold.»  
 
Kulturrådets svar på oppgaven har så langt vært et forslag om å åpne et kontor for 
kulturnæringsmiljøer i Vestlandsregionen og flytte ut statens utstillingsstipend og Memory of 
the World (MoW). 
 
Vi, representanter for tre av de største byene i landet, er glad for initiativet om å flytte ut 
administrative oppgaver fra Oslo. Likevel stiller vi oss tvilende til det foreliggende forslaget. 
 
For det første mener vi at selve prosessen har vært uheldig, ettersom Kulturrådet selv er 
bedt om å identifisere og vurdere hvilke oppgaver som kan flyttes ut. Vi mener at en ekstern 
aktør burde ha gjort denne vurderingen.  
 
For det andre mener vi at forslaget ikke går langt nok. Det vil ikke bidra vesentlig til større 
regionalt og geografisk mangfold eller en tilstrekkelig styrking av administrasjonens 
kompetanse. Heller ikke vil det gi en god nok utnyttelse av den kulturfaglige 
kompetansen i landet.  
 
For det tredje ser vi forslaget som en begynnelse. Dette er riktig tenkning, men vi ønsker 
en gjennomgang av hele kulturfeltet. Kulturrådet er en viktig start, men fordeling av 
kulturoppgaver kan ikke diskuteres utelukkende med bakgrunn i Kulturrådet. Det er viktig 
med store nasjonale satsinger innenfor kulturfeltet, men samtidig er byene viktige 
motorer i det videre arbeidet. Det er i byene kompetansemiljøene innenfor kultur finnes 
og her finnes det store verdiskapingsmuligheter. 
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Det er behov for en sterkere regionalisering av Rådet enn det som nå er foreslått og 
ambisjonsnivået i årets tildelingsbrev må også følges opp i neste år tildelingsbrev. 

Kulturrådet som faglig organ 
Vil vi understreke at en regionalisering av Kulturrådets administrative oppgaver ikke bør 
være distriktspolitisk begrunnet. En utflytting må ikke gå på bekostningen av Rådets faglighet 
og Kulturfondet bør bestå.  
 
Formålet med å flytte ut administrative oppgaver bør blant annet være å utnytte eksisterende 
kompetansemiljøer på best mulig måte og få flere kontaktflater mot og bedre kunnskap om 
de regionale kunst- og kulturmiljøene. Derfor er det avgjørende at oppgavene som skal 
flyttes ut blir lokalisert der hvor de beste fagmiljøene finnes.  
 
Vi mener at Bergen, Stavanger og Kristiansand er naturlige lokasjoner for flere av 
Kulturrådets administrative oppgaver. De tre byene har ulike styrker, men har det til felles at 
de alle har sterke kulturfaglige kompetansemiljøer og et kunst- og kulturliv i vekst. Både 
Stavanger og Bergen er allerede foreslått som mulige vertskommuner for et kontor for 
kulturnæringsmiljøene. 
 
Kulturlivet besitter en stor nyskapingskraft, og ulike deler av landet innehar ulike styrker og 
kompetansemiljøer innenfor feltet. En regionalisering av ytterligere oppgaver innenfor kultur 
vil gi muligheter for å koble administrative oppgaver med viktige kompetansemiljøer.  
  
Oppsummering 
De tre byene ønsker en dialog med Kulturrådet og Kulturdepartementet om mulighetene for 
en regionalisering av Kulturrådets virksomhet. Vi ser på dette som en viktig begynnelse, men 
er også opptatt av det store bildet av hvilke oppgaver innenfor kulturfeltet som kan flyttes til 
regionene. 
 
Vi mener byene har de beste forutsetninger for å ivareta den uttalte målsettingen om tettere 
kontakt med fagmiljøer utenfor Oslo, og gjennom dette styrke den administrative 
kompetansen i Kulturrådet og legge til rette for større regionalt og geografisk mangfold.  
 
Vi vil derfor benytte anledningen til å be om et møte med kulturministeren, for å drøfte denne 
problemstillingen.  
 
 

Med hilsen 
 
 
Harald Furre Christine Sagen Helgø 
Ordfører Kristiansand kommune  Ordfører Stavanger kommune 

  
 
 

 
 


