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FREMTIDENS KUNST- OG KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE: INNSPILL TIL HVORDAN 
TILBUDET KAN STYRKES ETTER KORONAPANDEMIEN?  
 
 
Vedlegg: 
 Fra rapport: Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (BUSK) – Kulturtanken: «Hvis 

barn og unge fikk bestemme selv: 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet». 
 Link til spørreskjemaet finner dere her: https://forms.office.com/r/Fz9jgS87Xg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport: Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (BUSK) – Kulturtanken. 
 
Sammendrag: 
Kulturtanken ønsker innspill fra alle kommunale ungdomsråd om hvordan kunst- og 
kulturlivet kan styrkes i kjølvannet av koronapandemien. Ungdomsrådet fyller ut 
spørreskjemaet i fellesskap i møtet den 05.10.2021. 
 
Saksutredning: 
Kulturtanken ønsker innspill fra alle kommunale ungdomsråd om hvordan kunst- og 
kulturlivet kan styrkes i kjølvannet av koronapandemien. Alle innspill vil oppsummeres i en 
egen rapport som overleveres Kulturrådet og NFI (Norsk Filminstitutt).  
 
Kulturtanken ønsker svar på noen koronaspesifikke og noen generelle spørsmål om barn og 
unges kulturbruk. Spørreskjemaet består av åtte spørsmål. Begrepet kunst og kultur 
rommer både de tradisjonelle kunstformene og aktivitetene som ofte forbindes med den 
litt mer generelle termen «ungdomskultur». Det betyr at «kunst og kultur» består av 
aktiviteter og tilbud forbundet med visuell kunst, musikk, litteratur, dans, film og teater, 
men også dataspill, Spotyfy, Tik Tok, Youtube, Netflix og andre lignende digitale verktøy og 
plattformer. Det er denne definisjonen av «kunst og kultur» Kulturtanken ønsker at 
ungdomsrådet bruker når dere svarer på spørsmålene. 
 
Det er viktig at hver og en av dere forbereder dere i forkant av møtet. I møtet diskuterer 
dere de ulike spørsmålene. Administrasjonen sørger for utfylling av svarene i 
spørreskjemaet i møtet og sender til Kulturtanken innen fristen 10.10.2021. 
 
Vurdering: 
Det er viktig at Ungdomsrådet engasjerer seg og enes om et felles svar til Kulturtanken. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet fyller ut spørreskjemaet i fellesskap og sender det til Kulturtanken.   
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