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Kulturløftet
Eldrid OftEstad 
ChristinE spErsrud haug
 
Førstkommende onsdag star-
tet kulturminister Hadia Tajik 
arbeidet med Kulturløftet 3. 
Etter det legger hun ut på en 
omfattende turné over hele 
landet for å få innspill fra 
lokalt kulturlivet. 

Overordnet vil kulturministeren 
si at hun er fornøyd med hele Kul-
turløftet, men at det fremdeles 
gjenstår en del før løftet er i havn. 
Derfor kommer Kulturløftet 3. 

– Hvis vi var i mål, var det ikke 
noe vits i å lage Kulturløftet 3. Må-
let om at én prosent av statsbud-
sjettet skal gå til kultur, er vi på 
god vei til å nå. Da er det relevant å 
sette nye, hårete mål. Det er det vi 
skal gjøre når vi nå drar på turné.

I Aftenposten i går ble Kulturløf-
tet gjennomgått punkt for punkt. 
Kun på fem av de 17 punktene i Re-
gjeringens opprinnelige plan, ble 
konklusjonen at målet er innfridd. 

– Mangelfull
Tajik mener gjennomgangen i Af-
tenposten er mangelfull. 

– Kulturløftet varer til 2014. Ho-
vedbildet er at kulturlivet ende-
lig har fått økonomiske muskler, 
og en rekke områder har fått for-
midable løft. Den største feilen 
handler om frivilligheten. Det 
blir hevdet at frivillighetssatsin-
gen stoppet opp i 2012. Det er helt 
feil. Vi har lovet at momskompen-
sasjonsordningen for frivillighet 
skal være på 1,2 milliarder kroner 
i 2014, og i budsjettet for i år ble 
den økt hele 320 millioner kroner 
til 950 millioner. Det betyr at vi har 
250 millioner igjen før vi når må-
let. Frifondsmidlene som frivillig-
heten kan søke på har også økt. 

Hun mener også at målene for 
filmfeltet og dansefeltet langt på 

vei er innfridd, men at resultatene 
vil variere noe fra år til år.

– Vi har økt bevilgningene med 
122 prosent for dansefeltet. Vi kom-
mer til å innfri løftene i 2014-bud-
sjettet, lover hun. 

Kulturskole for alle som ønsker 
det til en rimelig pris, er ett av de 
målene der det er lengst igjen. Nå 
oppgir Tajik en tallfesting. 

– Det er naturlig å diskutere om 
målet om kulturskole for alle barn 
er mer egnet som visjon enn et 

tallfestet mål. 
– Så målet om å fjerne ven-

telistene er urealistisk innen 
2014?

– Lange køer viser at kultursko-
len er attraktiv. For å gjøre innhol-
det mer tilgjengelig for flere inn-
fører vi kulturaktivitetstimen i år, 
slik at også unger som ellers ikke 
ville ha deltatt i kulturskolen får 
delta. Ifølge undersøkelsen Kultur-
skole for alle? fra 2009 består vente-
listene av barn med foreldre som 
har råd til kulturskoleplass. Hvis 
flere får mulighet til å delta, vil 
ventelistene bli enda lenger.

– Det gjenstår ennå en del før 
kulturløftene for det lokale kul-
turlivet innfris. Hva vil du gjøre 
for å løfte dette i Kulturløftet 3?

– Min visjon for Kulturløftet 3 er 
at alt levende kulturliv er en forut-
setning for et levende demokrati, 
og tre røde tråder er deltagelse, 
ytringsmangfold og digital frem-

tid. Deltagelse er et spesielt viktig 
punkt i det lokale kulturlivet, både 
når det gjelder publikum og ut-
øvere. Ytringsmangfold er heller 
ikke mulig uten et sterkt kulturliv 
i alle deler av landet. På turneen 
vår vil vi drøfte hvilke tiltak som 
kan sikre mer deltagelse i det lo-
kale kunst og kulturlivet. Det er 
for tidlig å si noe mer om det nå.

– Hva vil du gjøre for det kom-
munale kulturlivet? Mens de 
kommunale bevilgningene to-
talt sett har økt, har blant an-
net folkebibliotekene opplevd 
en nedgang?

– I løpet av våren kommer forsla-
get om ny biblioteklov som tyde-
lig vil understreke hvor viktig det 
er at kommunene opprettholder 
et godt bibliotektilbud. Det er et 
tilbakevendende tema om vi skal 
øremerke midler til kommunene, 
men det er ikke aktuelt nå. 

Momskompensasjonen
XX Regjeringen ønsker å trappe opp 
støtten til den frivillige sektoren. 
I 2010 ble en ny ordning vedtatt 
der frivillige organisasjoner 
kan søke om å få kompensert 
kostnader til merverdiavgift 
som de har ved kjøp av varer og 
tjenester, basert på årsregnska-
pet ett år tilbake i tid. 
XX Dette erstatter den tidligere 
ordningen for tjenestemoms. 
XX Frivillig kulturliv er lovet 
en momskompensasjon på 
tilsammen 1,2 milliarder innen 
2014. I 2013 er potten som går 
til momskompensasjon på nær 
950 millioner kroner. 

Norsk kulturliv har fått et løft de siste 
syv årene. Men det lokale kulturlivet 
signaliserer at de ikke har følt seg særlig 
løftet. Derfor drar Hadia Tajik nå på turné. 

Innrømmer at  
lokalt kulturliv  
henger etter

fakta

Kulturløftet
XX Den rødgrønne regjeringens 
felles prioriteringer for norsk 
kulturpolitikk.
XX Kulturløftet har som mål å heve 
kulturens status som samfunns- 
og politikkområde, og at 1 
prosent av statsbudsjettet skal 
brukes på kultur innen 2014. 
XX En 17-punkts liste over satsings-
områder var en del av Soria 
Moria-erklæringen. 
XX Mandag blir Enger-utvalgets 
evaluering av Kulturløftet lagt 
frem. 

Anita Finnebråten, generalsekre-
tær i Norges Musikkorps Forbund 
(NMF), tror ikke Lilleaker skoles 
musikkorps’ situasjon er unik. 

– Frivilligheten er unik. Den er 
bærebjelken i våre skolekorps, og 
kan ikke kveles av byråkratiet. Vi 
må stimulere og ha forutsigbar-
het, og en styrking fra Regjerin-
gen som gjør at vi kan satse, bygge 
videre og tilrettelegge for musikk-
kopplæringen for barn og unge. 
Vi er den største aktøren innen-
for musikkopplæring for barn og 
unge innenfor frivillig sektoren. 

Tilsammen har Forbundet opp-
imot 63 000 medlemmer fordelt 
på over 1650 musikkorps. 

– Vi er helt klart ikke vinnere av 
Kulturløftet. Vi hadde håpet på et 
løft til musikkorpsene også, men 
slik har det ikke blitt, sier hun. 

– Vi er ikke vinnere  
av Kulturløftet

Kulturminister Hadia Tajiks vi-
sjon med Kulturløftet 3 er mer 
demokratisering på kulturfel-
tet. Nylig besøkte hun Arkitek-
turmuseet sammen med elleve 
barnehagebarn, blant annet 
femåringene Celine Høistad 
(t.v.), Maria Hendre og Niklas 
Holmskau fra Fransebråten og 
Piloten barnehage i Oslo.   
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