Spørsmål til fylkesdirektøren i forbindelse med møte i hovedutvalg for
kultur, idrett og integrering 4.november 2020
Spørsmål 1:
I RS sak 74/20 i hovedutvalget 4. juni skriver fylkesdirektøren følgende:
«Fylkesdirektøren vil peike på at vi kan nytte budsjettprosessen for 2021 til å vurdere om ein treng
mindre justeringar av ordningane. Dette kan gjelde behov, innretning og økonomi. Fylkesdirektøren
ser ikkje føre seg at det vert store endringar i tilskotsregimet før ein ev. harvedteke ein ny regional
kulturplan for Vestland. Ein regional plan vil etablere klare og tydelegepolitiske mål og vil vere
utgangspunktet for etablering av relevante tilskotsordningar. Det er naturleg at alle verkemiddel vert
vurdert i den prosessen .Fylkesdirektøren ser føre seg å invitere utvalet til årlege drøftingar for å
klargjere dei politiske måla før utlysing av tilskot. Dette kan gjerast som ein del av budsjettprosessen
t.d. i november, ev. som eiga sak til hovudutvalet.»
Har fylkesdirektøren forberedt en sak til utvalget med søkelys på tilskuddsordningene i forbindelse
med budsjettprosessen, og kan fylkesdirektøren utdype dette for utvalget?

Spørsmål 2:
I arbeidsdokument nummer 4 i forbindelse med budsjettprosessen skisserer fylkesdirektøren
nedtrekk i kulturbudsjettet under kulturarv og nevner spesielt Museumsløftet og kulturminnevern.
Nå er fylkesdirektøren kommet lengre i budsjettarbeidet og spørsmålet er derfor om fylkesdirektøren
kan utdype mer dette nedtrekket og klargjøre eventuelt andre nedtrekksforslag i budsjettet?

Spørsmål 3:
I lys av koronapandemien ser fylkesdirektøren at det kan være tilskuddsordninger som vil ha behov
for økte rammer i kommende år? Og på den andre siden; tilskuddsordninger som ikke vil komme til
utbetaling grunnet ikke-gjennomførte prosjekter/arrangementer/mesterskap?

Spørsmål 4:
I arbeidsdokument 5 i forbindelse med budsjettprosessen, til møte i fylkesutvalget 29.oktober, har
man en oversikt over budsjettmidlene for hver sektor, og her har kultur, idrett og inkludert fått en
oppjustert sektorramme til kr 316 185 (2021 tall).
Kan fylkesdirektøren redegjøre for disse sektorrammene til budsjettet for 2021?

Spørsmål 5:
Kan fylkesdirektøren redegjøre for tilskuddene til museum og teater i Vestland i budsjettet for 2021?

