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Høringssvar - Regional planstrategi 2016 - 2020
Vi viser til invitasjon til høring om Regional planstrategi 2016 – 2020 for Hedmark fylkeskommune
av 13. januar 2016.
Kulturrådet uttaler seg normalt ikke om regionale høringssaker og planer spesifikt, men vil på
generelt grunnlag kort gjøre rede for Kulturrådets arbeid og peke på viktige perspektiver i forholdet
mellom Kulturrådet og regionalt nivå for å oppnå et godt kulturliv over hele landet.
Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til
at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Kulturrådet
har et bredt spekter av oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av museumssektoren. Videre er
vi kontaktpunkt og sekretariat for internasjonalt kultursamarbeid og oppfølging av internasjonale
konvensjoner på kunst- og kulturarvsområdet. Fra Kulturfondet, Statens kunstnerstipend og Fond
for lyd og bilde gis det støtte til profesjonelle kunstnere og kunstprosjekter innenfor områdene
musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og film, og til kulturvernprosjekter. Tilskudd gis på
bakgrunn av kvalitetsvurderinger. Kulturrådet driver også utviklingsarbeid og er rådgiver for staten
i kulturspørsmål. Til sammen forvalter Kulturrådet 1,2 milliarder kroner til kunst og kultur som
kommer hele landet til gode.
Kulturrådet mener kunst og kultur er av stor betydning for samfunnet, nasjonalt, regionalt og lokalt.
I en tid med samfunnsmessige endringsprosesser når det gjelder økonomi, arbeidsliv og migrasjon
har kunst og kultur vesentlig betydning og verdi både som kritisk stemme og identitetsskapende
brobygger. Kulturrådet vil således sterkt anbefale at kunst og kultur inkluderes i lokale og regionale
plan- og utviklingsprosesser.
Kulturrådet ser at fylkeskommuner og kommuner som legger til rette for og sikrer at profesjonelle
kunstnere kan bo og virke i regionene og at et mangfold av arenaer og formidlingsaktører på
kulturområdet har god regional forankring, gir økt mulighet for å utvikle tiltak som når opp i
prioriteringen av Kulturrådets midler.
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Kulturrådet ønsker å opprettholde og videreutvikle god dialog med regionalt nivå, både gjennom
kontakt innenfor de enkelte sektorer og fagområder på kulturområdet, og på høyere nivå blant annet
med fylkeskulturkollegiet.
Vi ønsker lykke til med det videre plan- og utviklingsarbeidet.
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