
   

 

Angående høringsinstanser og høringsfrist til rapporten om Norsk kulturråd 

Kunstnernettverket har notert at det mangler en lang rekke kunstnerorganisasjoner på listen over 
høringsinstanser. Vi antar at dette er en utilsiktet glipp, og ber om at listen over høringsinstanser rettes opp 
slik at alle kunstnerorganisasjonene som normalt inviteres til slike høringer, oppføres på listen og får tilsendt 
høringsdokumentene.  

Vi har også notert oss at selv om en lang rekke institusjoner er listet opp under høringsinstanser, mangler det 
bl.a. en del institusjoner som mottar støtte på 74-posten. Siden forslagene i denne rapporten vil kunne sterkt 
berøre disse, ber vi om at departementet sørger for at alle relevante institusjoner som nå mottar kortvarig eller 
langvarig driftsstøtte fra Norsk kulturråd føres opp som høringsinstans og får tilsendt høringen. 

Kunstnernettverket ønsker å bidra med et høringssvar til rapporten om Norsk kulturråd. Vi ser dette som en 
meget viktig oppgave. Det er uheldig at høringsfristen er satt så stramt på en høring som er så avgjørende for 
landets kulturinstitusjoner og kunstnere. Normalt er en frist på 2,5 måneder mulig å håndtere, men med 
mellomliggende sommerferie, er reell tid til å gjennomgå rapporten og utforme høringssvar seks uker. 

Det er svært vanskelig for oss å rekke fristen 15. august, gitt at vi trenger en betryggende behandling og 
forankring i nettverkets organisasjoner. Kunstnernettverket ber derfor om to ukers utsettelse på fristen, slik at 
vi leverer vårt høringssvar 29. august. Vi ber også om at høringssvarene direkte fra hver enkelt organisasjon i 
Kunstnernettverket også får utsatt frist til 29. august. 

Alternativt har vi et innspill til en todeling av fristen, for alle høringsinstanser. På et debattmøte om 
Kulturrådsrapporten 16. juni på Litteraturhuset uttalte leder av kulturkomiteen, Svein Harberg, at 
bakgrunnen for den meget korte fristen var et ønske om å få implementert endringer allerede i statsbudsjettet 
for 2015. En god, pragmatisk løsning på dette, vil da være å opprettholde fristen 15. august for spørsmål som 
berører postinndelinger og postplasseringer (kap.5.1 i rapporten). Øvrige spørsmål vil naturlig ha en lengre 
behandlingstid i departementet (bl.a. forslag til lov- og forskriftsendringer), og gis en svarfrist 15. september.  

Vi håper at Kulturdepartementet kan imøtekomme ønsket om fristutsettelse, for ellers vil det gå ut over 
kvaliteten på tilbakemeldingene departementet vil motta i denne meget viktige høringen. 
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