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• Gitt mål og forventninger om profesjonalitet, 
kvalitet, mangfold og ytringsfrihet innenfor 
den visuelle kunsten: I hvilken grad evner det 
offentlige (stat-region-kommune) med dagens 
virkemidler å ivareta disse målene?
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Prosjekt for kulturrådet
• Mandat: Kartlegge og analysere offentlige 

strategier og virkemidler for styrking og 
utvikling av visuell kunst.

Gatekunst i Vardø/
Komafest
Gatekunstneren 
Pøbel med venner



Meld.St. 23 (2011-2012)
• Konstaterer profesjonalisering, 

internasjonalisering og fremvekst av nye 
formidlingsarenaer i det visuelle kunstfeltet. 

• Danner grunnlag for en konklusjon om at 
myndighetene må imøtekomme utviklingen 
gjennom utvidet finansiering av 
firmidlingsarenaer for visuell kunst.



Noen utvalgte statlige grep
• Fra 2014 la regjeringen inn en økning i bevilgninger 

til flere tiltak i St.meld. For å støtte nye 
formidlingsarenaer og internasjonalisering. 

- Arrangørstøtteordningen for formidlingsarenaer for 
visuell kunst.

- Ny ordning for forvaltningsstøtten, forvaltet av 
OCA.

- Økt vekt på bedring av kunstens økonomiske vilkår 
(Prop.1s. (2015-2016)

- Prøveordning med utstillingshonorar
- Kunstnerassistentordningen



Styringssignalene definert 
i Meld.St.23 (2011-2012) 
legger opp til at også det 
regionale og lokale nivået
skal ivareta mål som 
fremmer profesjonalitet,
kvalitet og legger til rette Louise Bertelsen/Po Shu Wang

for deltakelse og mangfold Elveharpen
Papirbredden, Drammen



Studie av strategier og 
virkemidler i den regionale og 
lokale statlige politikken for 
visuell kunst
• Survey til fylkeskommuner: 17 av 18 svarte.
• Survey til kommunene:  264 av 422 svarte eller 63 

prosent. 
• Intervjuer med en rekke aktører i kommuner, fylker, 

kunstneroganisasjoner og statlige styringsorganer. 



Strategier og virkemidler i den 
statlige politikken for visuell 
kunst
• Klar tendens til at overordnede nasjonale mål 

som kvalitet og mangfold, er særlig 
retningsgivende for statlige prioriteringer. 

• Virkemidlene er dels økonomiske, 
organisatoriske, legale og dels informative.



Fylkeskommunenes rolle og 
strategivalg på området visuell 
kunst
- Selvstendig, sammenheng med rollen som regional 

samfunnsutvikler.
- Samtidig har fylkeskommunene og kommunene en 

betydelig selvråderett innenfor kunstpolitikken.
- Gir mulighet til  koble politikkfeltet til andre 

oppgaver, som utdannings- og kompetanseutvikling, 
Kulturminnevern, folkehelse og samferdsel. 



Hovedinntrykk                                       

• Selv om kunstegne strategier som 
profesjonalitet, kvalitet og kunstens egenverdi 
også er tilstede i de regionale strategiene, har 
også det mer instrumentelle ved kunsten en 
fremtredne plass. 

• Søker å ivareta både nasjonale kunstpolitiske 
mål med vekt på kvalitet, profesjonalitet, 
mangfold og ytringsfrihet, om mål knyttet til 
den regionale utviklingen.               



Kunst «er en viktig drivkraft for regional 
samfunnsutvikling, og ikkje minst ein sentral 
fellesskapsbyggjar»
Notat, Møre og Romsdal fylkeskommune

«Kultur har en klar egenverdi og er samtidig en 
viktig utviklingsfaktor innen alle 
samfunnsområder. Kulturpolitikken skal fremme 
demokrati og ytringsfrihet»
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018



Kunst som politikkfelt regionalt
• Kunst som attraktivitetsbygger
• Kunst som vei til sosial utjevning – alle skal 

ha tilgang, slik bygges et egalitært samfunn.
• Sammensatte strategier, gjennom støtte til: 

- Produksjon
- Formidling
- Innkjøp/Kunst i offentlig rom
- Kunstutdanning og kompetanseheving
- Internasjonal kulturutveksling



Fylkeskommunale tiltak
• Produksjon: 

- I begrenset grad stipender. De fleste har 
imidlertid krav om kunstfaglig utdanning 
for å få stipend. 
- I noen grad produksjonsstøtte, 12 av 14 
fylker svarer at de har dette. Kun 4 av 12 
har egen fagjury for å avgjøre dette. 
- Tilgjengelige bygg en viktig ressurs som 
visningssted og atelier. 



• Fylkeskommunal formidlingsstøtte:
- Fylkeskommunal støtte til 
private/kunstnerdrevne visningssteder for 
visuell kunst. 15 kunstsentre i Norge, 
delfinansiert av fylkeskommunen.
- Bidrar indirekte gjennom driftsstøtte til 
kunstnerorganisasjoner.  

«Sterke kunst- og kulturinstitusjoner og gode 
produksjonslokale og visningsarenaer for kunst og kultur  
er avgjørende for at Buskerud i større grad skal tilstrekke 
seg en kunstner populasjon». 
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018



• Fylkeskommunens strategi ved innkjøp av 
kunst i det offentlige rom.

- Finner sted i forbindelse med nybygg 
eller istandsetting/restaurering
- Settes av en egen prosentsats.
- De fleste benytter en 
utsmykkingskomite, 
men representasjon i 
disse varierer. 

Knut Romuhr
Båtar i abstraksjon
Kaupanger 
Fjordmuseum 1973



Kommunenes rolle og 
strategivalg på området visuell 
kunst

- Selvstendig, sammenheng med rollen som 
velferdsprodusent, med ansvar for levende 
lokalsamfunn og plan.

- Gir mulighet til  koble politikkfeltet til andre 
oppgaver, som attraktivitetsbygging, 
samfunnsutvikling og tjenesteutvikler. 



Hovedinntrykk
• Overordnede nasjonale mål som kvalitet og 

mangfold har mindre plass på kommunalt 
nivå, men store variasjoner mellom små og 
mellomstore kommuner og storkommuner. 

• Større kommuner har i tillegg til å se visuell 
kunst inn i et lokalt steds- og 
byutviklingsperspektiv, også et fokus på 
kvalitet, mangfold og internasjonal 
inspirasjonsutveksling



• Kvalitet og profesjonalitet defineres i en del 
kommuner, særlig små og mellomstore, 
innenfor mer avgrensede geografiske rom. 

• Større vekt på lokale hensyn.

Ida C. Helland Hansen
Tjølling eldresenter 2003



Store variasjoner kommunene 
imellom:
• Bergen kommune understreker i sin 

kunstplan (2018-2027) at det grunnleggende 
prinsipp for den kunstpolitiske satsingen er å: 
«gi spillerom for den frie og uavhengige kunsten, og 
kunstnerisk frihet, med en armlengdes avstand til 
byens politiske system. Kunstfeltet skal utvikle seg 
effektivt på egne vegne».

(Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-
2027, side 12)



• Eller som det heter i kulturplanen for 
Drammen:

«Drammens kulturliv skal kjennetegnes av 
mangfold og kvalitet. Tilgang til kulturopplevelser 
og mulighet til å uttrykk seg, er en viktig rettighet 
i et demokratisk samfunn. Kunst og kultur 
bygger opp under ytringsfriheten og gir opplevelser 
og mening i hverdagen….. (…).. Kultur har en 
klar egenverdi og er samtidig en betydelig 
utviklingsfaktor innen alle samfunnsområder».
(Drammen kommune: Livskvalitet og opplevelser. Kulturplan for 
Drammen 2018-2027:s3)



Et hovedfunn
• Måten de ulike forvaltningsnivåene fyller sin 

rolle på innenfor den visuelle kunstpolitikken, 
speiler deres rolle i forvaltningshierarkiet.

• Kunstfaglige målsettinger knyttet til kvalitet 
og mangfold følges sterkere opp på statlig 
nivå.  

• På kommunalt nivå kan det være viktig å 
koble kunst til velferdspolitikken. Dette gir 
økt legitimitet i den politiske diskursen. 



Virkemidler
• Staten: Tiltak rettet mot kunstnernes 

inntektssituasjon – juryering – kvalitet legges 
til grunn ved tildeling.

- Statlige ordninger ment som garantist 
for kvalitet gjennom kvalitetskravene. 

• Fylke og kommune: I mindre grad 
stipendordninger, mer støtte til 
enkeltprosjekter.

- Innkjøp
- Fasiliteter for produksjon og visning



Større grad av prioriteringer av 
kunst, for kunstens egen skyld, 
for å heve kvalitet, mangfold 
og profesjonalitet, kan være 
krevende å få til, der 
kunstpolitiske nyttefunksjonen 
kobles opp mot andre 
standarder enn de Lars Andreas Tovay

kunstfaglige Kristiansen

«En spade er en spade» , 
Hokksund/Øvre Eiker 
kommune



Kunstsyn i forvaltning
• Innenfor de nasjonale virkemidler prioriteres 

det i stor grad ut fra hensynene til 
profesjonalitet, noe som i begrenset grad gir 
styring i retning av kunstens innhold.

• Regionale og lokale virkemidler er i sterkere 
grad styrt mot en slags nyttefunksjon, knyttet 
til regional og lokal samfunnsutvikling. 

Tegner mot ulike kunstsyn innenfor norsk 
forvaltning.



Ivaretar forvaltningens 
strategier og virkemidler 
kunstens egenart og autonomi 
på feltet visuell kunst?
• Fokuset på kvalitet: I noen grad et uttrykk for en 

indre frihet og autonomi:
• Men: Feltet visuell kunst er sterkt underfinansiert og 

dette i seg selv er kanskje den største trusselen mot 
den visuelle kunsten som demokratisk og fri 
ytringsarena. Dette i seg selv svekker mulighetene 
for et demokratisk mangfold. 
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