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Om gjenåpning av kultursektoren
Kulturdepartementet viser til innspillsmøte med kultursektoren 28. januar om gjenåpning av
kultursektoren, avholdt i regi av Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt.
Kulturdepartementet gir Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å utarbeide en
langsiktig gjenåpningsplan for kultursektoren. Planen bør gi anbefalinger til innretning på/
disponering av statlige virkemidler for å stimulere til aktivitet og måloppnåelse i den
nasjonale kulturpolitikken. Oppdraget forutsetter dialog med helsemyndighetene og
kultursektoren.
Nærmere om oppdraget
Den pågående pandemien har som kjent omfattende konsekvenser for aktiviteten i hele
kultursektoren. Så lenge befolkningen mangler immunitet mot viruset, vil det være nødvendig
å ha inngripende smitteverntiltak. Det er mulig å se for seg en rekke scenarier for utvikling av
pandemien fremover, jf. også Prop 79 S (2020 – 2021) lagt fram for Stortinget 29. januar
2021. Helsemyndighetenes scenariotenkning må legges til grunn for gjenåpningsplanen.
Kulturdepartementet ber Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om å utarbeide et forslag til
plan for gjenåpning og lage en oversikt over de langsiktige konsekvensene av pandemien og
utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet. Særlig aktuelle spørsmål er om man
allerede nå ser tendenser som tyder på større endringer i sektoren, både mht. aktører,
produksjon, tilbud, formidling og etterspørsel av kultur. Vil publikum komme tilbake i
konsertlokalene og teatersalene like hyppig og på samme måte som før pandemiutbruddet?
Har vi det riktige virkemiddelapparatet for å få i gang kulturaktiviteten igjen over hele landet?
Er det behov for tilpasninger/justeringer av kulturpolitikken? Har vi nok kunnskap til å utvikle
kulturpolitikk for tiden etter pandemien?
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Frister
Kulturdepartementet ber om at de to etatene innen 15. februar oversender en foreløpig plan
for oppfølging av oppdraget i 2021 med forslag til tidsplan og når oppdraget kan besvares.
Oppdraget kan gjerne besvares med delleveranser.
Departementet antar at det blir behov for løpende justeringer iht. utviklingen i
smittesituasjonen. Planen bør skissere mulige utfordringer og tiltak og inkludere en oversikt
over kunnskapsbehov og kartlegginger som bør utføres, samt en beskrivelse av hvordan de
ulike delene av sektoren kan involveres i arbeidet på egnet måte. De videre rammene for
oppdraget, inkludert et eventuelt behov for ekstra finansiering, vil behandles etter at
departementet har mottatt planen for oppfølging.
Departementet ber om å bli holdt løpende orientert om det pågående arbeidet.
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