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Prosjektbeskrivelse - Kulturytring Drammen. Nasjonal arena for kulturpolitikk

Norsk kulturforum - ønske om samarbeid med Viken
fylkeskommune om Kulturytring Drammen 2021
Fylkesrådens forslag til innstilling
Saken godkjennes lagt fram for fylkestinget med følgende forslag til innstilling:
Viken fylkeskommune er positive til å inngå en samarbeidsavtale med Norsk kulturforum om
gjennomføringen av Kulturytring Drammen 2021. Økonomisk bidrag vurderes i ordinær
budsjettbehandling eller prioriteringer innenfor vedtatte økonomiske rammer for 2021.
Fylkesråden for kultur og mangfold gis mandat til å inngå samarbeidsavtale med Norsk
kulturforum om Kulturytring Drammen 2021.
19.05.2020
Camilla Sørensen Eidsvold
fylkesråd for kultur og mangfold

Bakgrunn for saken
Hensikten med saken er å avklare om Viken fylkeskommune ønsker å inngå et samarbeid med
Norsk kulturforum (NOKU) om Kulturytring som skal være en ny nasjonal møteplass for kunstog kulturfeltet og planlegges arrangert første gang i juni 2021. Viken fylkeskommune er
medlem i NOKU og det er også etablert et regionalt ledd, NOKU Viken.
Norsk kulturforum har tatt kontakt med Viken fylkeskommune og Drammen kommune med
ønske om å etablere en ny nasjonal arena for kulturlivet med kunst- og kulturdebatter /
kulturpolitikk / seminarer og møter med aktører i Viken og Drammen. Arrangementet vil være
det første i sitt slag i Norge. Våre naboland Sverige og Danmark har hatt lignende
arrangement i noen år. Kulturytring planlegges gjennomført første gang i juni 2021.
Drammen kommune behandlet sak om dette i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
13.mai:
Vedtak i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet:
1. Drammen kommune er positiv til å inngå en samarbeidsavtale med Norsk kulturforum (NOKU) for å
arrangere «Kulturytring Drammen»
2. Bevilgning på 150 000 dekkes inn ved omdisponering innenfor programområde P09 og besluttes endelig i
økonomiplan 2021-2024. Drammen kommunes bidrag forutsetter at finansieringsplanen for øvrig
gjennomføres.

Fakta
Kulturytring Drammen skal være en ny nasjonal møteplass for kunst- og kulturfeltet, som
ønskes arrangert av Norsk kulturforum i samarbeid med Viken fylkeskommune og Drammen
kommune. Målet er å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i samfunnet, og fremheve kultur
som politikkområde.
I Stortingsmelding nr. 8, (2018/19) “Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida” fra Solbergregjeringen, sies det at “Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og ei opplyst
offentlegheit, og dermed ei investering i demokratiet.”
NOKU ser et økende behov for politisk fokus og ønske om å løfte kunst og kultur fram som
nettopp viktige og grunnleggende bærebjelker i samfunnet. Den nylig lanserte rapporten
“Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor” (fra Telemarksforskning 2019/20, på
bestilling av NOKU og Fagforbundet) understreker at kulturfeltet mister fotfeste som eget
politikkområde, og at kultursektoren mister midler og betydning i både den lokale og
regionale forvaltningen.
Målsetting

Kulturytring Drammen skal
 samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikkområde
 være en kunnskapsarena for beslutningstakere i offentlig og privat sektor,
allmennheten og barn og unge.
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samle og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dele erfaringer og gode
eksempler.

Problemstillinger og alternative løsninger
Viken fylkeskommune kan velge å si ja eller nei til samarbeidet eller delta delvis, evt kun med
et økonomisk tilskudd etter ordinær søknadsprosess.

Vurdering
Fylkesråden anser “Kulturytring Drammen 2021” som en strategisk viktig anledning til å styrke
Viken fylke og kulturbyen Drammens posisjon i nasjonal og regional sammenheng. Det er
interessant å kunne være arena for et slikt stort arrangement, det første i sitt slag i Norge.
Drammen og Viken har gode erfaringer som arrangør av store arrangementer. Samarbeidet
med NOKU anses å kunne gi positive ringvirkninger til aktører innenfor næringslivet og
kulturbransjen i regionen.
Fylkesråden anbefaler at det inngås samarbeidsavtale med Norsk kulturforum (NOKU) for å
arrangere Kulturytring Drammen 2021. Eventuelt økonomisk bidrag behandles i ordinær
budsjettbehandling eller gjennom prioritering innenfor avsatt økonomisk ramme i
rådsområde kultur og mangfold.

Konsekvenser
Norsk kulturforum vil søke midler fra ulike kilder for finansiering av prosjektet. Konferansens
omfang vil avhenge av økonomisituasjonen. NOKU ønsker Viken fylkeskommune som
samarbeidspart samt økonomisk bidragsyter og har søkt om økonomisk bistand på kroner
500.000,- for 2021. Det ligger i utgangspunktet ingen økonomiske forpliktelser i å inngå en
samarbeidsavtale med Norsk kulturforum om deltakelse og samarbeid om arrangementet,
men det kan være naturlig for Viken fylkeskommune og følge opp med noe økonomisk bidrag.
Dette må man komme tilbake til i ordinær budsjettbehandling eventuelt prioritere innen
vedtatt ramme.

Vedtakskompetanse
Saken avgjøres endelig av fylkestinget.
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