
Strategi 2019 – 2021



Norsk kulturforum er en landsdekkende interesse- og

kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner

og fylkeskommuner over hele Norge.

NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst og

kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og

menneskers livskvalitet.

Misjon

Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv 

skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle.
Visjon

NOKU styrker den lokale kultursektoren, 

slik at kunst og kultur blir en vesentlig bidragsyter til 

å skape gode lokalsamfunn og gi mennesker økt livskvalitet.

Formål



Samle – Dele – Styrke

Verdier



Samle

NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper

møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og 

utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom

ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele

NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer. 

Styrke

NOKU utvikler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker

kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

Verdier



«Kunst- og kulturliv skal være 

drivkraften for økt livskvalitet for alle»

Ballet Mécanique, Merete Morgenstierne



Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og 

kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i 

kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

NOKU samler og deler kunnskap og erfaringer for å 

styrke den lokale kultursektoren.

Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal 

være drivkraften for økt livskvalitet for alle.

Signaturtekst/

Heistest/ 

Samlende historie



«NOKU er en interesse-

og kompetanseorganisasjon for kultursektoren»
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NOKU styrker kultursatsingen i

kommuner og fylkeskommuner.

NOKU er en samlende kunnskapsressurs

om og for det lokale kulturlivet

NOKU er en kjent organisasjon med en

tydelig rolle og posisjon.

Ballet Mécanique, Merete Morgenstierne



NOKU styrker kultursatsingen i

kommuner og fylkeskommuner.

NOKU styrker kulturkompetansen til medlemmene våre gjennom å

gi tilgang til et regionalt, nasjonalt og internasjonalt faglig

nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

NOKU gir den enkelte kulturarbeider og kulturpolitiker

inspirasjon, faglig påfyll, verktøy, kolleganettverk og

møteplasser.

NOKU løfter kunnskap og erfaringer fra den lokale

kultursektoren opp politisk.

NOKU samler og initierer forskning for å styrke kunnskapen om 

den lokale kultursektoren.

NOKU skaper arenaer hvor kulturpolitikk diskuteres. 



«NOKU skaper arenaer 

hvor kulturpolitikk diskuteres.»



NOKU er en samlende

kunnskapsressurs om og for det lokale

kulturlivet

NOKU er en kompetent samtalepartner som samordner, ser 

og formidler helheten i den lokale kultursektoren lokalt, 

regionalt og nasjonalt.

NOKU er en samlende kunnskapsformidler om det lokale

kulturlivet. 

NOKU er den fremste frittstående samarbeidspartneren for 

myndighetene, nasjonale institusjoner og frivillige

organisasjoner i spørsmål om det lokale kulturlivet.

NOKU har status som den nasjonale møteplassen, det 

nasjonale faglige nettverket, og iverksetter og gjennomfører

av nasjonale tiltak for den lokale kultursektoren.



«NOKU er en kjent organisasjon 

med en tydelig rolle og posisjon.»



NOKU er en kjent organisasjon med en

tydelig rolle og posisjon

NOKU er kjent for å være et nasjonalt kompetansenettverk som 

består av de som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for det 

lokale kulturlivet. 

NOKU har en tydelig posisjon som den nasjonalt samlende og 

koordinerende organisasjonen for den lokale kultursektoren.

NOKU uttaler seg ikke på vegne av enkeltmedlemmene, men 

bringer frem den faglige kunnskapen som vårt samlet nettverk 

besitter.  

NOKU har økende medlemstall og dekker samtlige kommuner og

fylkeskommuner i Norge.

NOKU samarbeider med nasjonale, nordiske og internasjonale

faglige nettverk.

NOKU har aktive regionlag i alle regioner.



Handlingsplan
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Handlingsplan

Samarbeid og felles møteplasser: 

• Etablere en faglig samarbeidsplattform med KS. 

• Videreføre og utvide faglig samarbeid med nasjonale institusjoner og organisasjoner. 

• Være myndighetenes dialogpartner, kunnskapsressurs og gjennomfører av nasjonale tiltak.  

• Samle og dele kunnskap fra hele kulturlivet i nyhetsbrevet vårt. 

• Lage nasjonale møteplasser for dialog og debatt for hele det nasjonale kulturlivet.

• Øke engasjementet rundt NOKU-konferansen som den fremste nasjonale møteplassen for den lokale

kultursektoren, som samler hele det lokale kulturlivet. 

• Styrke våre fylkeslag som regionale møteplasser og arbeide for økt samarbeid mellom 

fylkeslagene, de nye fylkeskommunene og andre organisasjoner. 



Handlingsplan

Kunnskapsressurs og kunnskapsformidler

• Arrangere konferanser i samarbeid med andre nasjonale aktører. 

• Videreutvikle kunnskapsbanken på www.noku.no til verktøykassen for den lokale kultursektoren, som 

skal inneholde kunnskap, verktøy og ressurser som favner om et helhetlig lokalt kulturliv.

• Være en faglig ressurs gjennom å tilby kompetansehevende tiltak året rundt for den lokale

kultursektoren. 

• Lage nasjonale møteplasser for dialog og debatt for alle aktører i det nasjonale kulturlivet

• Initiere og stimulere til mer forskning på den lokale kultursektoren

• Være en kunnskapsformidler i den nasjonale kulturpolitikken gjennom høringsuttalelser, dialog med 

myndighetene og gjennom å være en aktiv bidragsyter til debatt. 

• Videreutvikle NOKU-bloggen som arena for lokal kunst- og kulturpolitikk

• Igangsette flere nasjonale og internasjonale faglige nettverksprosjekt for å gi mulighet for 

kompetanseutvikling for alle som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale 

kultursektoren.



Handlingsplan

Organisasjonsutvikling

• Rekruttere flere medlemmer

• Opprette regionlag i alle regioner

• Utvide sentraladministrasjonen med ressurser i informasjon og kommunikasjon, samt prosjektstillinger 

til nettverksprosjektene.  

Organisasjonens økonomi

• Fast driftstøtte over statsbudsjettet

• Medlemskontingenten

• Prosjektøkonomi i forbindelse med nettverksprosjektene 



Handlingsplan
Satsningsområder: 

NOKU vil arbeide for at kommuner og fylkeskommuner har en aktiv utformet kulturpolitikk som rommer hele det lokale 

kulturfeltet.  

NOKU vil arbeide for en nasjonal kulturpolitikk som inkluderer lokal og regional kulturpolitikk i tråd med 

Kulturmeldingen: «Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida».

NOKU vil arbeide for at våre medlemmer skaper gode kulturelle lokalsamfunn der kunst og kultur eksisterer i kraft av 

sin egenverdi, samtidig som vi synliggjør kunsten og kulturens sektoroverskridende egenskaper sett opp mot andre 

samfunnsområder. 

NOKU vil arbeide for at gode kulturelle lokalsamfunn består av et mangfold av profesjonelle og frivillige 

kulturaktører som trenger gode rammevilkår for å eksistere. 

NOKU vil arbeide for at gode kulturelle lokalsamfunn har et mangfold av kulturtilbud til hele befolkningen gjennom 

hele livsløpet. 

NOKU vil arbeide for en styrket kulturlov, som sikrer at det offentlige bruker organisatoriske og økonomiske 

virkemidler til å arbeide med hele bredden av kulturlivet, samtidig som lokal handlingsfrihet beholdes. 

http://www.periskop.no/dannelse-og-demokratibygging-er-nokkelordene-for-barn-og-unge-i-kulturmeldingen2/


«NOKU vil arbeide for at kommuner og fylkeskommuner har

en aktiv utformet kulturpolitikk som rommer hele det lokale kulturfeltet.»
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