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Invitasjon til oppstartsmøte med fylkeskommunene – regionreform –
drøfting av oppgavedeling på kulturområdet
I Meldt. St. 6 (2019-2019) Oppgaver til nye regioner varslet regjeringen en ambisjon om at
fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver som ledd i regionreformen. I
tilknytning til arbeidet med Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida
har kulturdepartementet vurdert hvilke virkemidler som best sikrer nasjonale hensyn i
kulturpolitikken, samtidig som det åpnes opp for lokale og regionale prioriteringer i tråd med
regionreformens formål.
De nasjonale kulturpolitiske målene som presenteres i kulturmeldingen skal i større grad vise
at kulturpolitikken er en nasjonal satsing der virkemidler og tiltak på både statlig,
fylkeskommunalt og kommunalt nivå inngår. For å oppnå god sammenheng i den nasjonale
kulturpolitikken er det nødvendig å forbedre dialogen mellom forvaltningsnivåene. Dette er
også bakgrunnen for at regjeringen ønsker å drøfte med dere hvilke oppgaver som skal
overføres til de 11 fylkeskommunene fra 1.1.2021. Drøftingene vil ta utgangspunkt i
prinsippene som nå er til behandling i Stortinget i kulturmeldingens kapittel 13 Organisering
og ansvarsdeling. Målet med drøftingene er at Stortinget skal få et omforent forslag til
oppgaveoverføringer til behandling i Kommuneproposisjonen og budsjettproposisjonene for
2021.
Jeg mener at dette er en demokratisk modell som sikrer medvirkning fra både regionale og
nasjonale folkevalgte politikere. Det vil åpnes for dialog med og innspill fra kommunenivået
og kultursektoren på egnet tidspunkt i prosessen.
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I kulturmeldingen foreslår regjeringen å overføre dagens tilskuddsmidler på statsbudsjettet til
tiltak og arrangementer som har en sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en
etablert posisjon på nasjonalt nivå. I tillegg ønsker vi å videreføre og forbedre samarbeidet
mellom forvaltningsnivåene om ivaretakelse av et nasjonalt nettverk av profesjonelle
kulturinstitusjoner. Innspill, høringssvar og dialog med mine nordiske kollegaer har overbevist
meg om at delt finansiering på kulturområdet er en viktig og riktig modell. Det er et viktig
virkemiddel i en helhetlig nasjonal kulturpolitikk som skal medvirke til et landsdekkende
profesjonelt kulturtilbud av ypperste kvalitet. I kulturmeldingen foreslår regjeringen at
samarbeidet skal omfatte museene i det nasjonale museumsnettverket og et nasjonalt
nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner med minst én institusjon i hvert
fylke.
Med forbehold om eventuelle endringer som følge av Stortingets behandling av
kulturmeldingen, ønsker jeg å starte dialogen med dere i form av et oppstartsmøte tirsdag
21. mai 2019 kl 10-12 med påfølgende lunsj. Møtet legges til et lokale i umiddelbar nærhet
til Oslo lufthavn Gardermoen, for å minimere reise og tidsbruk for flest mulig av dere. I dette
møtet vil jeg tydeliggjøre mandat for de forestående drøftingene og redegjøre for videre
prosess og fremdrift. Invitasjon til møtet sendes ut nå slik at dere kan holde av datoen.
Nærmere informasjon om sted og agenda for møtet ettersendes snarlig etter Stortingets
behandling av kulturmeldingen (berammet 14. mai 2019).
Deltakelse fra hver enkelt fylkeskommune begrenses oppad til fire deltakere. Det er
ønskelig med både politisk og administrativ representasjon. Jeg ber om tilbakemelding til
postmottak@kud.dep.no innen 10. mai 2019 om hvem som vil representere fylkeskommunen
i møtet.
Jeg ser frem til å møte dere!
Med hilsen

Trine Skei Grande
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