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Invitasjon til møte 27. september 2019 om stortingsmelding om idrett og
stortingsmelding om barne- og ungdomskultur
Kulturdepartementet arbeider med stortingsmeldinger om idrett og om barne- og
ungdomskultur. Vi inviterer fylkeskommunene til et møte om de to meldingene
Tid: Fredag 27. september kl. 10-16
Sted: Auditorium Hovedbølet, Akersgata 64, Oslo
Program for dagen:
10.00-10.15: Velkommen
10.15-11.50: Delmøte 1 - Idrettsmelding: Innspill fra fylkeskommunene – 5 min. per fylke.
11.50-12.15: Idrettsmelding: Samtale om innspill
12.15-13.00: Lunsj
13.00-15.30: Delmøte 2 - Barne- og ungdomskulturmelding: Innspill fra fylkeskommunene –
7 min per fylke.
15.30-16.00: Barne- og ungdomskulturmelding: Samtale om innspill og avslutning.
Det kan stille inntil fire personer fra hver fylkeskommune til hvert av delmøtene. Påmelding
sendes idrettsmelding@kud.dep.no innen 7. september 2019. Merk e-posten "Påmelding
møte 27. september".
Innspill til idrettsmeldingen
Kulturdepartementet har igangsatt arbeidet med en melding til Stortinget om idrettspolitikken.
I meldingen skal viktige veivalg i idrettspolitikken drøftes, herunder:
- sentrale mål og målgrupper
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ansvarsdeling mellom det offentlige og idrettsorganisasjonene og ansvarsdeling mellom
stat, fylkeskommuner og kommuner
tilrettegging for en sterk og uavhengig idrettsbevegelse
tilrettelegging for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet inviterer fylkeskommunene til å komme med innspill til meldingen i
møtet. Hvilke forventninger har fylkeskommunene til meldingen? Hvilke temaer og
utfordringer er det viktig at meldingen drøfter?
Kulturdepartementet ønsker særlig innspill til anleggspolitikken. Fylkeskommunene har en
aktiv rolle i ordningen for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Er
rollefordelingen mellom departementet, fylkeskommuner og kommuner hensiktsmessig med
tanke på å nå sentrale mål for anleggspolitikken? Hvordan vurderer fylkeskommunene sin
rolle i ordningen, og hvordan kan rollen eventuelt utvikles?
Kulturdepartementet ønsker også innspill knyttet til regional planlegging og tilrettelegging for
idrett. Hvilke muligheter og utfordringer ser fylkeskommunene når det gjelder å bidra på
idrettsområdet gjennom en regional samfunnsutviklerrolle?
Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om
barne- og ungdomskultur, hvor kulturskole skal inngå. Gjennom meldingen ønsker
regjeringen å løfte frem barn og unge som målgruppe og aktive deltakere, medvirke til å
heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge,
og å gi alle barn og unge mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser.
Meldingen vil omtale statlige virkemidler og tiltak, og vil beskrive arbeidet som foregår
regionalt og lokalt. Målet er å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i
sammenheng for å i enda større grad komme barn og unge til gode. Målgruppen for arbeidet
er barn og unge mellom 0 og 19 år. Barn og unges tilgang til og deltakelse i idrett vil bli
behandlet i idrettsmeldingen.
Kulturdepartementet inviterer fylkeskommunene til å komme med innspill til barne- og
ungdomskulturmeldingen i møtet. Det ønskes særlig innspill på følgende:
1. De nasjonale kulturpolitiske målene i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft Kulturpolitikk for framtida ligger til grunn for arbeidet med meldingen. Hvordan bør
barne- og ungdomskulturpolitikken utformes for å nå nasjonale kulturpolitiske mål?
Det er ønskelig med gode eksempler på hvordan fylkene samhandler med stat,
kommuner, institusjoner, organisasjoner, frivillig kulturliv etc. i arbeidet med barn og
unge.
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2. Produksjon og formidling av kunst og kultur til barn og unge:
Kommunene og fylkeskommunenes bidrag er avgjørende for det tilbudet som barn og
unge får gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken forvalter statlige
midler og bidrar til utvikling av kvalitet og samarbeid om ordningen på nasjonalt nivå.
Hvordan mener fylkeskommunene DKS-ordningen bør utvikles videre for å sikre et
profesjonelt kunst- og kulturtilbud for barn og unge i hele landet?
Når det gjelder andre virkemidler innen produksjon og formidlig, hvordan kan
fylkeskommunene bidra til å heve status og kvalitet i kunst og kultur som skapes for
og formidles til barn og unge? Eksempler fra fylkenes arbeid med produksjon og
formidling av kunst og kultur til denne målgruppen er ønskelig.
Andre relevante problemstillinger som bør belyses i meldingen bes også tas med i innspillet.
Frister
Kulturdepartementet ønsker også skriftlige innspill til de to meldingene. Innspill til barne- og
ungdomskulturmeldingen sendes bukm@kud.dep.no innen 1. oktober 2019. Se også
www.regjeringen.no/bukm.
Innspill til idrettsmeldingen sendes idrettsmelding@kud.dep.no innen 31. desember 2019. Se
også www.regjeringen.no/idrettsmelding.

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef
Tonje Johansson
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

Adresseliste
Akershus
fylkeskommune
Aust-Agder
fylkeskommune
Buskerud
fylkeskommune
Finnmark
fylkeskommune
Hedmark
fylkeskommune
Hordaland
fylkeskommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nordland
fylkeskommune
Oppland
fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland
fylkeskommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Telemark
fylkeskommune
Troms
fylkeskommune
Trøndelag
fylkeskommune
Vest-Agder
fylkeskommune
Vestfold
fylkeskommune
Østfold
fylkeskommune
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Postboks 1200
Sentrum
Postboks 788 Stoa

0107

OSLO

4809

ARENDAL

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Fylkeshuset

9815

VADSØ

Postboks 4404
Bedriftssenteret
Postboks 7900

2325

HAMAR

5020

BERGEN

Postboks 2500,
Fylkeshuset
Fylkeshuset

6404

MOLDE

8048

BODØ

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Rådhuset
Postboks 130

0037
4001

OSLO
STAVANGER

Fylkeshuset,
Askedalen 2
Postboks 2844
Kjørbekk
Postboks 6600

6863

LEIKANGER

3702

SKIEN

9296

TROMSØ

Postboks 2560,
Fylkets hus
Postboks 517, Lund

7735

STEINKJER

4605

KRISTIANSAND S

Postboks 2163

3103

TØNSBERG

Postboks 220

1702

SARPSBORG

