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Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag.
Regionen ställer sig särskilt positiv till utredningens förslag om att utvecklingsbidragen fortsatt bör fördelas av Statens kulturråd, att samtliga landsting
upptas i kultursamverkansmodellen, att den politiska dialogen mellan stat
och region förstärks liksom till förslaget som syftar till förenklad uppföljning
av modellen.
Regionen anser även att det bör klargöras hur, inom befintliga ramar, skillnader i tillgång till kultur i hela landet ska minska.
Regionen lämnar nedan sina synpunkter på utredningens innehåll.
2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning
Region Norrbotten ställer sig positiv till att bild- och formområdet pekas ut
som ett område som kan få stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Region Norrbotten ser också positivt på att konst- och kulturfrämjande verksamhet tas bort som eget område utifrån att det varit en otydlig gruppering
av funktioner/verksamheter. Däremot finns en farhåga om att resurser för
konsulenter urholkas. Konsulenternas regionala överblick och samordnande
roll bör upprätthållas.
När det gäller bedömningen att Statens kulturråd aktivt bör verka för att
inom befintliga ramar minska skillnader när det gäller tillgång till kultur i
hela landet undrar Region Norrbotten vad det betyder för resursfördelningen.
Detta behöver klargöras.
2.3 Filmområdets roll inom kultursamverkansmodellen
Filmområdets roll inom samverkansmodellen bör säkras. Den föreslagna
utvärderingen bör ge incitament till att stärka det lokala och regionala engagemanget, speciellt för regionala resurscentrum för film och dess pedagogiska verksamhet.
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2.4 Utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar
Region Norrbotten stöder förslaget om att utvecklingsbidrag fortsatt bör
fördelas av Statens kulturråd.
2.5 Samtliga landsting med i kultursamverkansmodellen
Region Norrbotten anser att det är hög tid att Stockholms län inkluderas i
modellen. Det är viktigt att hela landet omfattas av modellen. Däremot finns
en farhåga om att stora resurser inom modellen kommer att riktas mot
Stockholm som kan innebära negativa effekter för övriga delar av landet.
2.6 Samråd med civila samhället
Region Norrbotten anser att dialog med civila samhället är viktigt och har
också utvecklat former för detta. Eftersom kultursamverkansmodellen handlar om det professionella kulturlivet ställer sig Region Norrbotten dock frågande till vad förslag om att utveckla dialoger med civila samhället inom
kultursamverkansmodellen betyder. Detta behöver tydliggöras.
2.7 Om dialogen mellan nationella och regionala politiska
företrädare
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget. Det är av yttersta vikt att
dialog mellan den statliga och regionala politiska nivån förstärks.
2.8 Mer ändamålsenlig uppföljning av
kultursamverkansmodellen
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget om en oberoende uppföljning och utvärdering med syfte att utveckla en ändamålsenlig förenklad uppföljning.
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