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REGIONREFORM OG NYE OPPGAVER TIL 
REGIONENE

Regionreform og oppgavedeling mellom 
forvaltningsnivåene

 Pågående prosess

 Ønske om innspill

Tilskuddsordninger Innlandet 
fylkeskommune

Jørn Hilme-stemnet/Anne Marte Før



POLITIKKUTFORMING KULTUR I 
INNLANDET

I Oppland skal det finnes aktive, aktuelle og 
kompetente kunstnere, kultur- og 
kulturnæringsaktører, og kunst og kulturelle uttrykk 
skal brukes aktivt for å utvikle fylkets 
attraksjonskraft.

Hedmark fylkeskommune vil prioritere støtte til 
festivaler som er særegne for Hedmark eller 
nasjonalt, og med høy kvalitet i programarbeid og 
arrangement. 

Fylkesordfører Even A. Hagen, 

komitéleder for kultur Kjerstin Lundgård



REGIONREFORM OG STATLIGE OPPGAVER

Oppgåveoverføringar frå staten til 
fylkeskommunane skal ha kulturpolitisk 
grunngiving og vere bidrag til å nå 
nasjonale kulturpolitiske mål.



ARBEIDSDELING MELLOM 
FORVALTNINGSNIVÅ

Det må vere ei formålstenleg 
arbeidsdeling mellom dei ulike 
forvaltningsnivåa for å nå dei nasjonale 
måla for kulturpolitikken. Dei ulike 
offentlege aktørane må ha tett dialog og 
arbeide koordinert og målretta for dei 
same overordna måla. (regjeringen.no)

Norsk Litteraturfestival/Therese Bendiksen



STATLIG VS. NASJONAL KULTURPOLITIKK

Spre makt i kultursektoren

Styrke samfunnsutviklerrolla til 
fylkeskommunene

Fylkeskommunene skal ha en 
bindeleddsfunksjon

Se virkemiddel og tiltak både på statlig, 
fylkeskommunalt og kommunalt nivå i 
sammenheng

Skape større politisk engasjement for 
kulturområdet på alle forvaltningsnivåHarpefoss Hardcorefestival/Johnny Vaet Nordskog



SIGNALER I KULTURMELDINGEN

Flesteparten av dagens ordninger under Norsk kulturråd videreføres.

Tilskot til verksemder som er spesialiserte og/eller unike i nasjonal samanheng, bør etter 
departementets vurdering i hovudsak vere eit statleg ansvar.

Faglige og skjønnsmessige vurderinger av hva som er nasjonalt mandat, oppdrag eller verdi.

Tilskudd fra kulturbudsjettet: konserverande verknad. 

Offentlighet og likebehandling i forvaltning av tilskudd. 

Delt finansiering unntaksvis.



REGJERINGEN: PRIORITERINGER OG 
VIDERE OPPFØLGING (UTVALG)

Overføre dagens tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og 
regional forankring.

Nasjonalt nettverk av musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Avslutte ordning med faste fordelingsnøkler knyttet til statens budsjettvedtak

Øke den fylkeskommunale prosentdelen ved delt finansiering.

Gjennomgå kulturlova – kultur som del av kommunal og regional planlegging – sikre 
armlengdes avstand-prinsippet.



SPØRSMÅL TIL SALEN

Erfaringer fra offentlige tilskuddsordninger?

Samordning mellom forvaltningsnivåene?

Innspill til Kulturdepartementet



TILSKUDDSORDNINGER 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Vedtatt i Fellesnemnda 10.04.19



TILSKUDDSORDNINGER INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet

Stipend til etablerte kunstnere

Stipend for unge kunstnere

Stipend for husflid og håndverk

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet



FLERÅRIG RAMMETILSKUDD TIL 
KULTURFESTIVALER OG STØRRE 
KULTURARRANGEMENT
Formål

Bidra til at kulturfestivaler og større 
kulturarrangement på et høyt kunstnerisk 
og profesjonelt nivå kan opprettholdes 
og utvikles for å styrke kunst- og 
kulturlivet i Innlandet

Søknadsfrist fra og med 2021: 

1. november 2020.

Valdres Sommersymfoni/Tom Henning Bratlie



FLERÅRIG RAMMETILSKUDD TIL 
KULTURFESTIVALER OG STØRRE 
KULTURARRANGEMENT

Kjennetegn

Det skal minst ha fylkesomfattende 
interesse og fortrinnsvis ha nasjonal 
betydning. 

Arrangementet skal gi plass for 
profesjonelle krefter. 

Arrangementene bør legge vekt på å 
fungere som kulturelle møtesteder for 
lokalmiljø og/eller region.

Rondaståk/Bård Gundersen



FLERÅRIG RAMMETILSKUDD TIL 
KULTURFESTIVALER OG STØRRE 
KULTURARRANGEMENT
Søknadsbehandling

Kunstnerisk/kulturfaglig profil.

Arrangementets betydning i regionen.

Program for barn og unge.

Opplegg for planlegging, administrasjon og styring, herunder økonomistyring.

Strategiplan (som forventes å være oppdatert og i bruk).

Forankring i lokalmiljøet, særlig oppslutningen fra frivillige.

Arrangementets betydning for utøvere i og fra fylket – både som arena og inspirasjon.

Sikkerhet og stabilitet i driftsfinansieringen.

Arrangørens strategi for klima- og miljøutfordringer i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av arrangement, herunder transport.



UTVIKLINGSMIDLER TIL KUNST- OG 
KULTURPROSJEKTER 

Formål

Stimulere til økt kunst- og 
kulturproduksjon i Innlandet, samt bidra 
til å styrke rammevilkårene for 
profesjonelle kunstnere innen alle 
uttrykk.

Søknadsfrist 1. desember.

Peer Gynt-stemnet/Bård Gundersen



UTVIKLINGSMIDLER TIL KUNST- OG 
KULTURPROSJEKTER 

Hva kan støttes?

Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og 
kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Utviklingsmidler kan også 
gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye 
formidlingsformer.

Ettårig støtte kulturfestivaler og større kulturarrangement



FYLKESKOMMUNE OG 
KULTURBUDSJETT…

Finansiering av overførte statlige 
oppgaver (fylkesveier, kulturminner)

Realvekst i frie inntekter (færre elever i 
vgs)

Regionale utviklingsmidler til næringsliv i 
distriktene

Færre kommuner i Innlandet enn i 
Hedmark og OpplandOperafest Røykenvik/BT Stokke



TID FOR LUNSJ

Valdres Sommersymfoni/ 

Tom Henning Bratlie


