
Kulturmeldingen 
Tage Pettersen (Høyre)
Medlem i familie- og kulturkomiteen

Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida



 Kunst og kultur er ytringer av 
samfunnsbyggende kraft, og 
kulturpolitikken skal bygge på 
ytringsfrihet og toleranse

 Kulturpolitikk er med på å 
fremme læring og skaperkraft

Overordnet



Utvikling på egne premisser

 Kulturlivet, frivilligheten og 
medieoffentligheten er 
selvstendige byggesteiner 
i samfunnet. De skal 
utvikle seg mest mulig på 
egne premisser uten 
statlig overstyring. 

 Det offentlige skal legge 
til rette for utvikling og et 
mangfold av private og 
offentlige 
finansieringskilder



Nasjonale kulturpolitiske mål

Et fritt og uavhengig kulturliv 
som skaper: 
 Kunstpolitikk av ypperste 

kvalitet
 Fremmer kritisk refleksjon
 Internasjonale muligheter
 Tilbyr møteplasser og 

skaper fellesskap



Nasjonale kulturpolitiske mål forts.

 Styrker norsk og de 
samisk språk

 Tar  vare på kulturarv

 Tilgjengelig for alle 

 Fornyer seg og viser 
evne til omstilling



Digitale muligheter

 Understøtte miljø som tar i 
bruk ny teknologi i kunsten 
sin
 Målrette tilskuddsmidler til 

innovasjon og digital 
forretningsutvikling på 
kulturfeltet

 Ta vare på, gjøre 
tilgjengelig og formidle 
digitalt skapt 
kulturarvmateriale
 Legge frem en 

museumsmelding som skal 
se på mulighetene for 
museene



Etterfølgende meldinger og strategier

 Kunstnermelding

 Barne- og 
ungdomskulturmelding

 Museumsmelding

 Språkmelding

 Nasjonal bibliotekstrategi

 Strategi for kultur og 
reiseliv

 Kulturminnemelding



Oppgaveoverføring til regionene

 Kulturdepartementet vil gjennomføre 
drøftinger med hver enkelt fylkeskommune 
om hvilke oppgaver på kulturområdet som 
skal overføres fra 1.1.2021. 

 Høyre er opptatt av prosessen også 
forankres i Stortinget.

 Foreslås at oppgaveoverføringer og 
budsjettkonsekvenser på kulturfeltet i 
kommuneproposisjonen for 2021 også skal 
legges fram for og behandles av Stortingets 
Familie- og kulturkomité. 

 Kulturministeren bes om å komme tilbake til 
Stortinget med en underveisrapport og på 
egnet måte orientere om prosessen om 
ansvars- og oppgavefordelingen. 



Oppgaveoverføring forts.

 Viktig at det defineres kriterier 
som peker på kvalitet, relevans 
og internasjonal anerkjennelse 
for de institusjoner hvor det er 
aktuelt. 

 Institusjoner som skal forbli 
nasjonale skal ha en god 
regional forankring.

 Nasjonale kulturinstitusjoner kan 
ligge andre steder enn i 
hovedstaden. 



Gaveforsterkningsordningen

 Virker som et insentiv for kunst- og 
kulturinstitusjoner til å skaffe privat 
finansiering

 Omfatter musikk, litteratur- og 
scenekunstfeltet, visuell kunst, 
kulturbygg og museum 

 Utløser en gaveforsterking på 25 % av 
gavesummen

 Til sammen utbetalt 237,5 mill. kroner fra 
2014 til 2018

 Kulturlivet er tilført 950 mill. kroner fra 
private kilder fra 2014 til 2018



Talent Norge

 Talentprogram for barn og unge med unike 
kunstneriske evner

 Samarbeider med private bidragsytere, slik at 
statlige bevilgninger utløser privat investering

 Prosjektene som støttes, må ha med minst 
én privat partner som vil bidra finansielt til 
prosjektet.

 Fra 2015 til 2018 medvirket TN til å bygge 
opp talentsatsinger verdt mer 211 mill. kroner, 
av dette var 131 mill. kroner private bidrag.

 Det er etablert mer enn 500 
talentutviklingsplasser i f.eks. dans, film, 
litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, 
m.m. 



Takk for meg!
Takk for meg!
mail: tap@stortinget.no
mobil: 90 47 07 53
twitter: @tagep
Facebook: mosserepresentanten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Masse lykke til frem mot deres neste valg!
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