
Uttalelse fra årsmøtet i Trøndelag SV 2021 
 

Kultur i koronaens tid 
 
Covid-19 har ført til ei krise på mange områder. Store forsamlinger øker smittefaren, 
derfor har kulturlivet blitt hardt rammet. Kultur gir gode fellesopplevelser, og dette 
fellesskapet er ikke det samme når det strømmes. Derfor merker de fleste hvor viktig 
kulturen er, når den gode kulturopplevelsen uteblir. 
 
Forlenger livet og gir bedre livskvalitet 
HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) publiserte i høsten 2020 en artikkel 
basert på funn i HUNT4. De har undersøkt helsa til nordtrøndere over fire tiår, og har nå 
påvist at kulturdeltakelse og kulturopplevelser forlenger livet til folk og gir bedre 
livskvalitet. Dette betyr at nedstengingen av kulturlivet også går utover helsa til folk, 
særlig fordi dette fraværet kombineres med sosial isolasjon for mange. 
 
Samtidig har mange kulturutøvere og scenearbeidere blitt arbeidsledige. Dette gjelder 
tidvise permitteringer for ansatte ved kulturinstitusjonene, og det gjelder i særlig grad 
de mange frilanserne i bransjen. Kompensasjonsordningene for disse er ikke gode nok, 
noe som medfører både økonomiske og psykiske utfordringer for mange av dem. Vi må 
derfor legge til rette for gode smittevernsfaglige kulturarenaer der folk får oppleve 
kultur direkte, som samtidig gir kunstnerne en inntekt det er mulig å leve av. 
 
Lokale tilpasninger med råd fra helsefaglig myndighet 
Kommunene bør få større mulighet til å innføre lokale smitteverntiltak. Regelen om at 
ingen kan ha flere publikummere enn 50 hvis ikke stolene er fastmontert, gir for 
eksempel ikke mening i distriktskommuner uten smitte. Hvis lokalet er stort nok og 
stolene spres, bør det kunne være mulig å ta inn 200. Dette gjelder både for 
samfunnshus og kirker. Her må det være mulig med lokale tilpasninger, så lenge disse 
gjøres med bakgrunn i råd fra kommunens øverste helsefaglige myndighet. 
 
Kort sagt: 
• SV vil at kommunene og fylkeskommunene får økonomisk handlingsrom til å 
tilrettelegge for trygge kulturelle opplevelser for innbyggerne. 
• SV vil at regjeringen kommer med tiltak som fører til at kunstnere får utøve kultur der 
de bor, i stedet for å leve på dagpenger. 
• SV oppfordrer regjeringen til å tilrettelegge for at folk i risikogrupper får oppleve 
kultur i trygge rammer. 
• SV vil øke kulturrådets koronastipend for kunstnere slik at flere får frihet til å utøve 
faget sitt og samtidig ivareta smittevern. 
• SV vil styrke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken for å 
sysselsette 
kunstnere og gi publikum trygge kulturopplevelser. 
• SV vil sette av en pott til kulturskolene, lik den potten grunnskolene har fått. 
• SV vil bevilge stimuleringsmidler til kulturhus og samfunnshus, slik at de har 
handlingsrom til å arrangere trygge forestillinger og konserter. 
• SV vil gi kommunene til å differensiere smitteverntiltak, slik at for eksempel 
kommuner uten smitte kan ha 200 publikum i et lokale som er stort nok selv om stolene 
ikke er fastmontert.  


