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Tilstandsrapport 2017  
	

Kulturalliansen er etablert blant annet for å 
bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i 
det frivillige kulturlivet vårt og betydningen det 
har for lokalsamfunn og livskvalitet.  

Å kartlegge fakta om kulturorganisasjonene 
bidrar til å skape forståelse for hvorfor dette 
feltet fortjener anerkjennelse, gode 
rammevilkår og egnede møteplasser. 

Målet med tilstandsrapporten er å etablere et 
faktagrunnlag slik at vi kan fortelle 

omverdenen hvordan økonomi og rammevilkår 
utvikler seg fra år til år.  

Den første tilstandsrapporten tar for seg 
medlemmer, lag og kurstimer. I tillegg har vi 
beskrevet de viktigste finansieringskildene.  

Tema for første den første tilstandsrapporten 
samt Kulturalliansens først årskonferanse er 
Rom for kultur. Vi har derfor med et kapittel 
om tilskudd til regionale kulturbygg (over 
spillemidlene til kultur).
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Kulturalliansens	stifterorganisasjoner:	
• Dans i Skolen 
• De Unges Orkesterforbund 
• Folkeakademienes Landsforbund 
• FolkOrg 
• FONOKO - Foreningen Norske kordirigenter 
• Forbundet KYSTEN 
• Frilynt Norge 
• Korpsnett Norge 
• Kristelig studieforbund 
• LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
• Musikkens studieforbund 
• Noregs Ungdomslag 
• Norges husflidslag 
• Norges KFUK-KFUM 
• Norges kirkesangforbund 
• Norges Korforbund 
• Norges musikkorps forbund 
• Norsk Amatørteaterforbund 
• Norsk jazzforum 
• Norsk Kvedarforum 
• Norsk musikkråd 
• Norsk Sangerforbund 
• Norsk sangerforum 
• Norske konsertarrangører 
• Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund – NASOL 
• Norske Trekkspilleres Landsforbund 
• Studieforbundet kultur og tradisjon 
• Teateralliansen 
• Ung i Kor 
• Ung kirkesang 

	

Figur	1	Utvikling	2012-2016:	Antall	medlemmer	og	antall	lokallag	og	enheter	ved	årsslutt	hos	Kulturalliansens	
stifterorganisasjoner,	unntatt	studieforbund	og	samarbeidsorganisasjoner	1	

	

Antall medlemmer og lag i 
stifterorganisasjonene 
	

																																																													
1 Følgende er utelatt fra figuren: Samarbeidsorganisasjoner (Teateralliansen, Norsk musikkråd, LNU) og 
studieforbund (Studieforbundet Kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund og Kristelig studieforbund (K-
Stud). 

190000	

195000	

200000	

205000	

210000	

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Medlemmer	

6000	

6500	

7000	

7500	

8000	

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Lag	og	enheter	



3	
	

Kulturalliansen ble stiftet 5. september 2016 av 
30 organisasjoner. Stifterne representerer 
200.000 medlemmer og 7300 lokale lag, 
grupper og enheter i 2016. Medlemstall til 
studieforbund og samarbeidsorganisasjoner 
kommer i tillegg. 

I perioden 2012-2016 har 
stifterorganisasjonene hatt en stabil 
oppslutning. 

Utover dette mobiliserer flere av 
stifterorganisasjonene mange frivillige 
deltakere på sine arrangementer. Norske 
konsertarrangører engasjerer om lag 50.000 
frivillige i forbindelse med sine årlige konserter 
og arrangementer. Tilsvarende engasjerer 
Folkeakademiet, FolkOrg og Norsk Jazzforum 
og flere mange deltakere utover egne 
medlemmer.  
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Utviklingstrekk i kulturorganisasjonene 
	

Bedre	rammevilkår	for	kultursektoren	
Kulturpolitikken i Norge etter 2005 er for de 
frivillige organisasjonene preget av satsingen 
«Kulturløftet» til den rødgrønne regjeringen. 
Fra å være et relativt lite budsjettområde i 
2005 har frivillig sektor hatt en vekst, og 
utgjorde i 2013 det nest største området på 
det statlige kulturbudsjettet. Innføringen av 
momskompensasjon i 2010 er bakgrunnen for 
den store veksten, og utgjør 1,32 mrd i 2017. 

Kulturløftet favnet flere fokusområder, og i 
tiden etter 2005 har det blitt produsert et stort 
antall stortingsmeldinger, planer og 
utredninger innenfor de ulike kulturfeltene. 
Men kulturløftet har i første rekke vært et 
program for å utvide kultursektorens 
økonomiske ressursgrunnlag. På statlig nivå 
har det vært en dobling av ressursbruken på 
kulturformål i denne perioden. Samtidig har 
det vært en betydelig vekst i kommunenes og 
fylkeskommunenes utgifter til kulturformål.  

Samtidig som kultursektoren framstår som en 
budsjettvinner i tiden etter 2005, har det som 
er omtalt som den kulturelle grunnmuren i det 
lokale kulturlivet, blitt nedprioritert av 
kommunene. I følge Enger-utvalget. 

Stabil	oppslutning	om	
organisasjonene	
Omfanget av befolkningens tidsbruk på frivillig 
arbeid innenfor kategorien kunst og kultur har 
vært svakt økende etter årtusenskiftet. 
Deltakelsen i frivillig arbeid ligger stabilt på et 
svært høyt nivå i Norge sammenlignet med 
andre land. Mangfoldet av aktører som inngår i 
frivillighetsfeltet er stort. Innen 
kulturfrivilligheten har kultur- og 
fritidsorganisasjoner over tid vært en voksende 
del av frivillighetsfeltet. 

Det er imidlertid en endring i frivillighetens 
karakter bort fra den medlemsbaserte 
folkebevegelsesmodellen og mer i retning av 
en mer individualisert og «fristilt» frivillighet. 

Deltakelsen i kunst- og kulturorganisasjonene 
sett under ett har vært stabil etter 
årtusenskiftet. En stor del av denne 
frivilligheten skjer utenfor et medlemskap i en 
organisasjon, noe som antakelig kan tilskrives 
økende aktivitet innen kortvarige arrangement, 
festivaler og konserter. 

Høy	verdiskaping	i	organisasjonene	
Satellittregnskapet til SSB viser inntekter, 
utgifter og sysselsetting for virksomheter som 
driver på ideell og frivillig basis. Mangfoldet av 
aktører som inngår i frivillighetsfeltet er stort. 
Innen kulturfrivilligheten har kultur- og 
fritidsorganisasjoner over tid vært en voksende 
del av frivillighetsfeltet.  

Det ulønnede arbeidet innenfor frivillig sektor 
sto i 2014 for nærmere 148 000 årsverk, 
hvorav kulturorganisasjonene utgjorde en 
betydelig andel av dette. Satellittregnskapet 
for 2014 (publisert okt. 2016) viser tydelig at 
området med desidert mest dugnadsinnsats er 
kultur og fritid inkl. idrett, med nær halvparten 
av de frivillige årsverkene. Idrett hadde av 
dette i overkant av 34 300 frivillige årsverk, 
eller om lag 23 prosent av alle de frivillige 
årsverkene. 

Større	innslag	av	privat	finansiering		
Siden 1990-tallet har den private 
finansieringen av kunst- og kulturvirksomhet 
fått større oppmerksomhet i den statlige 
kulturpolitikken. På midten av 2000-tallet 
hadde kultursponsingen i Norge et betydelig 
omfang. I 2006 lå dette på i overkant av en 
halv milliard kroner. De statlige bevilgningene 
til kulturformål var til sammenligning på rundt 
fire milliarder kroner. Dette er videreført under 
nåværende regjering, og er en indikasjon på at 
kulturfeltet forventes å ta større ansvar for 
egne inntekter. I 2015 lå sponsormidlene til 
kultur på om lag 800 millioner. 

En undersøkelse om lokallagene i de frivillige 
organisasjonene viser at organisasjonenes 
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• Kultur- og fritidsorganisasjonene utgjorde i 2010 rundt 40 prosent av organisasjonene som 
regnes til frivillig sektor. Disse organisasjonene består for en stor del av typiske 
medlemsorganisasjoner med få lønnede ansatte.  

• Kultur- og fritidsfeltet i frivilligheten sto i 2009 for om lag en tredel av det frivillige arbeidet 
som ble utført innenfor sektoren, og for 4,5 prosent av det betalte arbeidet. 

• I Frivillighet for alle (2010) anslås det at det finnes 49 000 organisasjoner innenfor kultur og 
fritidsfeltet. Om lag en tredel (17 000) av disse organisasjonene er klassifisert som kunst- og 
kulturorganisasjoner. Det dreier seg om organisasjoner i musikklivet, amatørteater, historielag, 
museums- foreninger, litteraturforeninger, filmklubber, mv. 

• I følge Kulturindeksen til SSB har 14 prosent av befolkningen opptrådt offentlig med sang eller 
musikk de siste to åra. 11 prosent driver med billedkunst/kunsthåndverk, og 4 prosent er aktivt 
med i organisert dans på fritida. 

inntektskilder har endret seg etter 
årtusenskiftet. Lokallagene blant kunst- og 
kulturorganisasjonene har i mindre grad enn 
før inntekter fra medlemskontingenter og 
henter i økende grad sine inntekter fra 
arrangementer. I tillegg kommer økte 
bevilgninger til momskompensasjon. 

Bedre	kulturell	infrastruktur,	men	ikke	
nødvendigvis	til	de	frivillige	aktørene		
Overordnet sett har en god del av 
kultursatsningen fra 2005 gått på å ruste opp 
den kulturelle infrastrukturen, og det har de 
siste 10 årene blitt etablert og åpnet flere nye 
kulturhus. Sett i lys at innspillene til Enger-
utvalget kan det stilles spørsmål med om 
denne infrastrukturen brukes på en god nok 
måte, og om den brukes på en måte som er i 
samsvar med det lokale kulturlivets behov. 

Mangel	på	lokaler	
I forarbeidet til Kulturutredningen mottok 
Enger-utvalget innspill fra aktører i det lokale 
kulturlivet. I disse fremheves særlig to forhold 
med hensyn til kulturpolitikken etter 2005. For 
det første pekes det på at det er en mangel på 
egnede framførings- og øvelokaler. Dette 
gjelder for dans, teater og billedkunst, men 

kanskje særlig det frivillige musikklivet, som 
korps, kor, storband og amatørorkestre. Det 
blir i denne sammenhengen pekt på at 
lokalene det frivillige kulturlivet har til 
rådighet, ofte samfunnshus eller skolebygg, 
ikke er egnet eller tilpasset de økte 
kvalitetskravene som gjør seg gjeldende for 
kulturaktiviteten.  

Det er estimert at over 10.000 lokaler benyttes 
til øvingslokaler. Etter kartlegging av nærmere 
600 øvingslokaler i en rekke kommuner, er det 
kun 1 av 5 som tilfredsstiller kravene til 
egnethet.  

Kulturdepartementet har bestilt en kartlegging 
av alle kulturlokaler, som ventes i mars 2017. 

Fortsatt	behov	for	forenkling	
Det andre området hvor Enger-utvalget mottak 
en rekke innspill var knyttet til de 
administrative rapporteringskravene til det 
frivillige kulturlivet. Sittende regjering har slått 
fast at de vil gå gjennom de statlige 
tilskuddsordningene for frivillige 
organisasjoner med sikte på å forenkle dem. 
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Kulturdepartementet :   
Driftstilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner  18 000 000 
KOMP (kortere kurs, opplæring og kompetansehevende tiltak) 1 500 000 
Frifond organisasjon     150 000 000 
Frifond musikk      8 000 000 
Frifond teater (gir også tilskudd til dans)   10 000 000 
Frifond barn og unge     10 000 000 
Frifond - andre fokusområder    3 500 000 
Musikkutstyrsordningen     27 830 000 
Dirigentmillionen      1 000 000 
Krafttak for sang      5 146 000 
Aktivitetsmidler for kor     7 500 000 
Instrumentinnkjøpsordningen for korps og orkestre  15 075 000 
Driftstilskudd til landsdekkende teaterorganisasjoner  4 597 000 
Sceneteksttilskudd       300 000 
Tilskudd til historiske spel     3 355 000 
Overgangsordning - teatermidler - Teateralliansen  4 159 000 
Overgangsordning - teatermidler - Scenefolk   12 044 000 
Folkedans      1 090 000 
LNU -Kultur      3 400 000 
Herreløs arv      9 900 000 
Norsk  ku ltur råd:   
Driftstilskudd til musikkorganisasjoner     23 000 000 

Pengestrømmer til kulturfrivillighet 
	

Å engasjere seg i kulturlivet gir verdier både for 
den enkelte og for samfunnet. 
Kulturfrivilligheten er forskjellig fra offentlige 
og mange private kulturaktører ved at den 
bygger på et ubetalt, frivillig engasjement.  

Av kartleggingen til Kulturalliansen, er det 
Frifond, kommunale tilskudd, tilskudd til 
landsdekkende musikkorganisasjoner og 
kontingenter de fire kategoriene som flest 
stifterorganisasjonene peker på som viktige 
inntektskilder.  

Det er en krevende øvelse å kartlegge 
totalbildet av hvordan kulturfrivilligheten er 
finansiert. De viktigste tilskuddsordningene til 
vårt felt representerer om lag 320 millioner 
kroner i 2017.  

Dette er midler som også flere enn 
stifterorganisasjonene benytter seg av og er et 
anslag på hva som stilles til rådighet for 
kulturfrivilligheten. Om lag 1/3 av midlene gis 
som prosjekttilskudd. 

Andre viktige kilder er: Kommunal og 
fylkeskommunal støtte, studieforbund/VO-
midler, driftstilskudd til barne- og 
ungdomsorganisasjoner, tildelinger til 
Danseforbundet (NIF), grasrotandelen og 
momskompensasjonsordningen (ordningen 
har hatt en høyere avkortning de seneste 
årene). I tillegg finnes andre tilskuddsordninger 
fra Kulturrådet samt desentralisert ordning for 
tilskudd til kulturbygg som også kommer 
kulturfrivilligheten til gode. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabellen viser de utvalgte 
postene som er de viktigste 
tilskuddene som benyttes av 
Kulturalliansens 
organisasjoner  
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Figur	2	Fordeling	av	driftsmidler	og	prosjektmidler,	utvalgte	poster	for	2017	

	

	

	

Figur	3	Utvalgte	poster	for	2017,	fordelt	på	musikk,	teater	og	kultur	barn	og	unge	
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Musikk og håndverk i voksenopplæringen 
	

Frivillige organisasjoner har en lang tradisjon 
for kunnskapsformidling og folkeopplysning. 
Voksenopplæringsvirksomheten er av stor 
betydning for kultursektoren ettersom 
opplæring, kunnskapsoverføring og 
tradisjonsformidling er grunnleggende 
forutsetninger for et levende kulturliv.  

Som deltakere, tilretteleggere og 
meningsbærere har kulturorganisasjonenes 
aktivitet bidratt til både samfunnsengasjement 
og tradisjonsformidling. Gjennom 
voksenopplæringsloven er dette anerkjent som 
en selvstendig arena for læring og et viktig 
innslag og supplement til det formelle 
utdanningssystemet.  

Voksenopplæringsmidlene er også et viktig 
kulturpolitisk virkemiddel for å sikre 
videreføring av tradisjons- og kulturuttrykk.  

Kursene kan være seminarer, øvelser, samspill 
eller verksted, men felles for alle kursene er at 
det er organisert opplæring med en godkjent 
studieplan. I et forskningsprosjekt som blant 
annet så på utbytte av kursdeltakelse, oppga 

75 prosent at kurset i stor grad har svart til 
deres forventninger. 59 prosent av deltakerne 
oppga at de i stor grad har benyttet det de har 
lært også utenfor kurset eller opplæringen. 92 
prosent av deltakerne fortalte at de ville 
anbefalt kurset de gikk på til andre.   

Midlene bevilget til voksenopplæring ble 
betydelig redusert på 2000-tallet. Med 
voksenopplæringsmidlenes brede nedslagsfelt, 
er det en utfordring å sikre tilskudd til mye av 
opplæringsvirksomheten som skjer i 
kulturorganisasjonene, spesielt på lokalt nivå.  

Noen grep som kan bedre dette er å jobbe for 
økt kunnskap om læringseffektene som 
kulturorganisasjonene skaper og en høyere 
anerkjennelse av organisasjonene som bærere 
av kulturkunnskap. 

Musikk og håndverk utgjør de største 
områdene for voksenopplæring i regi av 
studieforbund. I perioden 2010-2017 vil denne 
kategorien passere 5 millioner avholdte 
kurstimer.

	

	 	



9	
	

	

	

Figur	4	Fordeling	av	hovedkategorier.	Kilde:	SSB	

	

Figur	5	Fordeling	av	underemner	innen	Estetiske	fag	og	håndverksfag.	Kilde:	VOFO	
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Figur	6	

	

Figur	7	
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Innhentede tall viser følgende utvikling fra 2015 til 20162:  

	

Figur	8	
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Tema 2017: Rom for kultur  
	

Gode lokaler er den aller viktigste 
enkeltfaktoren for å sikre et levende 
kulturtilbud over hele landet. Kulturarrangører 
må få tilgang til egnede lokaler for formidling 
innenfor både musikk, teater, dans og andre 
kulturuttrykk. Desentralisert ordning for 
tilskudd til kulturbygg er den eneste felles 
ordningen hvor lokalene som 
kulturfrivilligheten benytter kan søke midler 
om utbedringer og investeringer. 

Det offentlige kan utløse mye mer frivillighet 
ved å legge til rette for at forsamlingshus, 
ungdomshus, øvingsrom og andre lokaler som 
benyttes av kulturfrivilligheten er godt egnet 
for aktivitetene som finner sted. 
Kulturorganisasjonenes fysiske møteplasser 
bør derfor prioriteres på høyde med 
idrettsanlegg i arealplanlegging, 
kommuneplaner og budsjettmessige 
prioriteringer.  

Målinger som er gjennomført av prosjektet 
Rom for spilleglede, viser at det store flertallet 
av fritidsmusikklivet i dag benytter lokaler som 
ikke er egnet til musikken de spiller. Av de 
målingene som er utført, er det kun 20 pst av 
lokalene som er egnet for det formålet som 
det benyttes til, i henhold til NS8178. Det er 
grunn til å tro at dette tallet er overførbart til 
de lokalene som teaterfeltet og andre 
kulturaktører benytter. 

Desentralisert	ordning	for	tilskudd	til	
kulturbygg	
Formålet med ordningen er å bidra til lokale 
bygg og arenaer som gir rom for 
kulturaktiviteter. Midlene kan benyttes til 
nybygg, ombygging og modernisering av 
kulturbygg, men ikke vedlikehold eller drift. 
Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler 
eller lokaler til kunst og kultur.  

De organisasjonseide kulturbyggene er i 
målgruppen for ordningen, men kommer ofte 
langt ned på fylkenes prioriteringslister. 

Samtidig er ordningen ikke kjent i mange 
kommuner, som gjør at flere utbygginger som 
burde vært inkludert i tilskuddsordningen ikke 
er det.  

De fleste idrettsanlegg er registrert i 
Idrettsanleggsregisteret, noe som gir 
muligheten til å danne seg oversikt over status 
og behov for idrettsanleggene. En tilsvarende 
samlet oversikt finnes ikke for kulturbygg, noe 
som vanskeliggjør å estimere det totale 
behovet. Det er i tillegg opprettet en 
særordning for momskompensasjon for 
idrettsanlegg, noe som ytterligere forfordeler 
idrettsanleggene versus de organisasjonseide 
byggene. 

Kulturalliansen ønsker at lokalpolitikere må 
legge til rette for at kulturbygg som eies av det 
offentlige kan tas i bruk av organisasjonene for 
en billig penge. Kulturbygg som eies av 
organisasjonene selv, må likebehandles med 
bygg eid av andre aktører. De lokale 
kulturbyggene er kulturfrivillighetens anlegg og 
må sikres en forutsigbar finansiering og en 
bedre forvaltning enn dagens praksis.  

Som forskjellige idrettsgrener har behov for 
ulike baneløsninger, har musikklivet behov til 
størrelse, utforming og egenskaper. 
Spillemidlene til idrettsanlegg tilsvarer ca 49 
prosent av den totale spillemiddelandelen til 
idrett, og forvaltes i tett dialog med idrettens 
organisasjoner (regionalt og lokalt). 
Spillemidlene til kulturbygg tilsvarer ca 6 
prosent av den totale potten til kultur. 
Forvaltningen skjer i stor grad av 
fylkeskommunene alene, men også i dialog 
med enkelte kommuner og kulturens 
organisasjoner. Derfor er resultatene ut til 
selve prosjektene veldig ulik, og langt unna det 
reelle behovet. 

Med den takten som statsbudsjettene etter 
2014 har lagt opp til, vil posten til de regionale 
kulturbyggene være faset ut i 2020. 
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Figur	11	
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Mer informasjon 
	

Tilskudd til regionale kulturbygg: 

• https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-
frivillighet/innsiktsartikler/kulturbygg/desentralisert-ordning-for-tilskudd-til-/id86016/ 

Rom for spilleglede: 

• Normer og anbefalinger: http://www.musikklokaler.no/nmrnorm/ 
• Kartlagte lokaler: http://www.musikklokaler.no/akustikk/her-har-vi-malt 
• NS 8178: http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2014/ny-

norsk-standard-sikrer-bedre-musikklokaler/ 
• Skolen som lokalt kulturhus: http://www.musikk.no/oslo/nyheter/stort-gjennomsl/ 

Musikkutstyrsordningen: 

• http://www.musikkutstyrsordningen.no/ 

Norsk kulturforum: 

• Bra nok? Egnede lokaler til kultur: http://www.noku.no/publikasjoner/tematiske-
publikasjoner/ 

 

 

 

 

 

	

	

	

Om Kulturalliansen 
 

Våren 2015 innledet organisasjonene Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk 
Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd et kulturpolitisk 
samarbeid under Teateralliansen. Samarbeidet ble inngått i forbindelse med at Kulturdepartementet 
lyste ut midler til felles amatørteatertiltak. Dette resulterte i et felles ønske om å etablere en felles, 
sammenslutning for de frivillige kulturorganisasjonene. Vinteren og våren 2015/2016 ble det satt ned 
en egen arbeidsgruppe som fikk i mandat å gjennomføre et utredningsarbeid. Gjennom 
utredningsarbeidet så en nærmere på behov og mulige arbeidsoppgaver for en ny sammenslutning. 
Dette utredningsarbeidet endte i en rapport, se http://www.kulturalliansen.no, som var grunnlaget for 
stiftingsmøtet i Kulturalliansen.  
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Resolusjon fra stiftingsmøtet 05.09.16 
	

I.																Kulturalliansens	oppdrag	

Kulturalliansens visjon er at alle innbyggere skal ha tilgang til et godt og variert kulturliv i sitt eget 
nærmiljø. Kulturfrivilligheten er bærebjelken i et slikt landsomfattende, mangfoldig tilbud. 
Kulturfrivilligheten er vesensforskjellig fra offentlige og private kulturaktører ved at den bygger på et 
ubetalt, frivillig engasjement. 

Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre 
rammevilkår for det frivillige kulturfeltet. Kulturalliansen skal bringe kunnskap om omfanget og 
mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og innbyggernes 
livskvalitet. 

 

II.														Kultur	for	livet	

Kulturfrivillighet er viktig fordi mennesker er viktige. I Norge får de fleste dekket sine materielle behov. 
Likevel er det få som opplever at det er tilstrekkelig for god livskvalitet. Mennesker er skapende 
vesener og den frivillige kulturen er et uttrykk for noe dypt menneskelig. Kultur er en kilde til mening 
og livskraft. 

Kulturfrivilligheten er blant annet: 

• En kulturbærer og en kulturskaper 

• En skole i demokrati og en kanal for å skape endring og oppleve mestring og utvikling 

• Et fellesskap i nærmiljøet og en arena for vennskap og sosiale nettverk 

 

III.													Kultur	i	hele	landet	

Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med 
utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer. 

 

IV.													Rom	for	kultur	

Gode lokaler er den aller viktigste faktoren for å sikre levende kulturaktivitet over hele landet. 
Kulturarrangører må få tilgang til egnede lokaler for læring og formidling innenfor både musikk, teater, 
dans, kunst og håndverk, og andre kulturuttrykk. 

 

V.														Kulturfrivilligheten	bygger	nye	felleskap	

Kulturfrivilligheten er i endring som følge av noen sentrale utviklingstrekk. De tre viktigste er 
demografi, innvandring og økt individualisering. Kulturalliansen ser dette som muligheter til å nå flere 
og få enda mer kreativ kraft i kulturfrivilligheten fremover.  


