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Komiteens behandling av kulturmeldingen (Meld. St. 8 2018-2019))
Vi viser til henvendelsen fra KS i e-post 15. februar hvor KS tilbød seg å arrangere et møte
mellom komiteen og fylkeskommunene i forbindelse med komiteens behandling av
kulturmeldingen. I svar i e-post 19. februar fremgikk det at komiteen ikke ville imøtekomme
ønsket om et slikt møte.
Organisering og ansvarsfordeling i kulturpolitikken mellom stat og fylkeskommune er et viktig
tema i kulturmeldingen, og departementet har lagt fram en egen utredning om dette sammen
med selve meldingen. På den bakgrunn var det derfor et ønske fra fylkeskommunene om å få en
direkte dialog med komiteen om hvordan fylkeskommunene vil kunne ivareta et forsterket
ansvar på kulturfeltet, som ikke et fem minutters høringsinnlegg og notat fra KS kunne erstatte.
I andre saker av særlig viktighet for fylkeskommunene er det ikke uvanlig at fylkeskommuner
deltar på høringer i Stortinget i tillegg til KS.
KS har videreformidlet til fylkeskommunene komiteens påpekning av muligheten til å sende
skriftlige høringsinnspill. Vi tar også komiteens avslag av tilbudet om å arrangere et supplerende
møte med fylkeskommunene til etterretning. Siden fylkeskommunene er viktige aktører i den
nasjonale kulturpolitikken, og er tiltenkt en med sentral rolle i kulturpolitikken fremover, vil vi
likevel hevde at komiteen ville hatt nytte av en noe grundigere direkte dialog med disse om
hvordan de planlegger å ivareta denne rollen. Dersom komiteen likevel skulle finne tid til en slik
direkte dialog, er KS parat til å organisere det.
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