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Høringsutkast - ny kulturstrategi

Innstilling fra fylkesrådmann
1. Utkast til ny kulturstrategi, som ligger vedlagt saken, sendes ut på høring, med høringsfrist

08.02.2020.
2. Fylkesrådmannen utarbeider temadokumenter under kulturstrategien for utvalgte

fagområder og satsinger som behandles politisk.
3. Kulturstrategiens varighet settes fra 2021–2024.

Bakgrunn og saksgang
I utkast til regional planstrategi (RPS) er det foreslått at eksisterende planer og strategier på
kulturområdet, erstattes av en ny kulturstrategi (sak 66/20). I samsvar med innholdet i utkastet til
ny RPS, fremmet Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett (HKFTI) 03.06.2020
følgende vedtak (sak 29/20):

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett ber administrasjonen komme tilbake i augustmøtet
med en fremdriftsplan for arbeidet med ny kulturstrategi, og en oversikt over hvilke understrategier som
eventuelt bør utarbeides.

I oppfølgingen av vedtaket nedsatte fylkesrådmannen en prosjektgruppe som utarbeidet forslag til
prosjektplan for arbeidet med ny kulturstrategi. Prosjektgruppas sammensetning og mandat er
beskrevet i sak 48/20. Prosjektplanen ble lagt fram for og godkjent av HKFTI 20.08.2020.
Hovedutvalget vedtok samtidig at de ønsket å være tett på prosessen med utarbeidelse av ny
kulturstrategi, utover ordinær politisk behandling (sak 48/20).

I samsvar med vedtatt prosjektplan og de politiske vedtakene, har prosjektgruppa høsten 2020
gjennomført en intern og ekstern medvirkningsprosess, sørget for å involvere det politiske nivået i
arbeidet og produsert et høringsutkast til ny kulturstrategi som nå legges fram til politisk
behandling. Ledermøte kultur (LMK) er styringsgruppe for prosjektet.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, fatter endelig vedtak i saken.



Saksopplysninger 
Arbeidet med ny kulturstrategi er organisert som et prosjekt i tre faser: 1) planlegging, 2) 
gjennomføring, og 3) oppfølging og vedtak. Når denne saken behandles, er det de to første fasene 
som er gjennomført. Dersom utkastet til ny kulturstrategi vedtas lagt ut på høring, starter den 
tredje og siste fasen av kulturstrategiarbeidet. Denne fasen består av høring, bearbeiding av 
dokumentet, visuell utforming, endelig politisk behandling og evaluering av prosessen.  
 

 
 
Beskrivelse av gjennomført prosess 
Fase 1) planlegging startet opp i mai 2020 og varte fram til prosjektplanen for utarbeidelse av ny 
kulturstrategi ble godkjent 20.08.2020. Arbeidet i dette tidsrommet besto i å planlegge de to neste 
fasene av prosjektet, både overordnet og i detalj; sette opp utkast til prosjektplan, og få denne 
forankret og vedtatt; samt knytte relevante ressurspersoner til prosjektorganisasjonen.   
 
I fase 2) gjennomføring ble det gjennomført en intern og ekstern medvirkningsprosess, og et 
høringsutkast til ny kulturstrategi ble produsert. Følgende aktiviteter inngikk i 
medvirkningsprosessen:   
 

Dato: Aktivitet: 

28.08.2020 Forberedende møte i Teams for alle i KRIF (i forkant av fellessamling) 

03.09.2020 Fellessamling for KRIF, dag 1: digital samling på Teams  

04.09.2020 Fellessamling for KRIF, dag 2: fysisk samling med gruppearbeid på fylkeshuset i 
Tønsberg 

21.09.2020 Kulturdialog med eksterne kulturaktører 

24.09.2020 Oppfølgingsmøte med kulturlederne i kommunene 

28.09.2020 Skriftlige innspill fra eksterne kulturaktører til kulturstrategiarbeidet 

Uke 37, 38, 40 og 
44 

Seksjonsvis jobbing med mål og tiltak i KRIF 

23.10.2020–
02.11.2020  

Intern høring i VTFK 

 
Medvirkningen internt foregikk både innad i sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet 
(KRIF), på tvers av sektorer, og gjennom utsjekk og kvalitetssikring hos oppnevnt prosjektlos i 
utviklingsenheten Vestfold og Telemark+ (VT+), som har ansvar for regional kunnskapsutvikling med 
vekt på analyse, statistikk og forskning i fylkeskommunen. Målene for den interne 
medvirkningsprosessen var å: 

 Produsere forslag til hovedtemaer, mål og tiltak i den nye kulturstrategien. 

 Forankre strategien internt. 

 Ivareta tverrsektorielle hensyn i kulturstrategiarbeidet. 



 
Tverrsektoriell samhandling 
For å ivareta hensynet til tverrsektoriell samhandling, har sektorer med kontaktflate inn mot 
kulturstrategiarbeidet, oppnevnt egne sektorkontakter.  
 
Sektorkontaktene deltok på første del av KRIFs fellessamling 03.09.2020, i tillegg til å være lyttepost 
under Kulturdialogen 21.09.2020. De fikk tilsendt informasjonspakker med informasjon om 
kulturstrategiarbeidet, og har vært operative, slik at seksjonslederne i KRIF har kunnet kontakte 
dem ved behov, for utsjekk av utkast til mål og tiltak. Alle sektorene i fylkeskommunen har hatt 
forslag til høringsutkast til ny kulturstrategi på internhøring.  
 
Sektor for opplæring og folkehelse (OF), sektor for næring innovasjon og kompetanse (NIK), og 
sektor for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima (SIK) har levert innspill gjennom 
internhøringen. Innspillene er gjennomgått. Forslaget til høringsdokument er bearbeidet i tråd med 
innspillene og de vurderingene som prosjektgruppa for kulturstrategiarbeidet og LMK har gjort.   
 
VT+ som prosjektlos 
VT+ har hatt en rolle som veileder og kvalitetssikrer i prosjektet. I tillegg til å delta i internhøringen 
gjennom eget høringsinnspill, har VT+ bistått prosjektgruppa med å: 

 sikre at den nye kulturstrategien svarer opp utfordringsbildet på kulturområdet som er 
tegnet i kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i 
utvikling 

 vurdere koblinger mellom kunnskapsgrunnlaget og den nye kulturstrategien  

 formulere målbare mål 
 
Involvering av politisk nivå 
Følgende tiltak ble iverksatt for å følge opp vedtaket i sak 48/20 og sikre politisk involvering av 
HKFTI i kulturstrategiprosessen, ut over ordinær politisk behandling: 

 prosjektleder for kulturstrategiarbeidet har hatt en fast orienteringspost på hvert 
hovedutvalgsmøte 

 hovedutvalgsmedlemmene var lytteposter under Kulturdialogen 

 politisk verksted 02.10.2020  
 

Innspill fra kommuner og andre eksterne kulturaktører 
Det er gjennomført en ekstern medvirkningsprosess hvor både kommuner og andre kulturaktører 
har hatt anledning til å komme med innspill til kulturstrategiarbeidet. 
 
Under Kulturdialogen 21.09.2020 deltok 90 eksterne representanter. 24.09.2020 ble det 
gjennomført et oppfølgingsmøte med kulturlederne i kommunene. De muntlige innspillene fra de 
to møtene, er sammenfattet i to dokumenter som tidligere er delt med HKFTI. De utleveres på nytt 
etter forespørsel.  Ut over disse to hovedmøtene, er det gjennomført egne dialogmøter med 
kulturaktører som har bedt om det. 
 
Det har kommet inn 34 skriftlige innspill til kulturstrategiprosessen. Vedlagt saken ligger en liste 
over aktørene som har levert skriftlige innspill, og en tabell som gjengir hovedpunktene i 
innspillene. De skriftlige innspillene er lagret med saksnummer 20/28638 i fylkeskommunens arkiv- 
og saksbehandlingssystem. 
 



De muntlige og skriftlige innspillene som har kommet inn, indikerer at både kommuner og andre 
kulturaktører er positive til det igangsatte arbeidet med ny kulturstrategi og medvirkningsprosessen 
som er rigget i den forbindelse. Innspillene uttrykker også støtte til grepet med tematisk inndeling 
av kulturstrategien, og til de foreslåtte hovedtemaene. Det er gjennomgående i innspillene at flere 
ønsker særskilte satsingsområder framhevet i kulturstrategien. Samtidig etterspørres det tydelige 
prioriteringer fylkeskommunens side og økonomisk forutsigbarhet. Når det gjelder 
fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, framheves viktigheten av at fylkeskommunen 
fortsetter å være og forsterker sin rolle som: 

 kunnskapsdeler og kompetanseutvikler 

 koordinator 

 samarbeidspartner 

 tilskuddsyter og premissleverandør 

 
Utkast til ny kulturstrategi 
Utkast til ny kulturstrategi har tittelen Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 
2021–2023.  Tittelen er ment å gjenspeile den viktige funksjonen og effekten kultur har i et 
samfunn og på enkeltmennesker. Gjennom å skape møteplasser der innbyggere og besøkende, 
enten dette er utøvere, deltakere eller publikum, kan møtes på tvers av alder, kjønn, etnisitet, sosial 
status og fysisk funksjonsevne, bidrar kultur til å fremme inkludering, samt motvirke ulikhet og 
utenforskap. Kultur virker positivt på folks helse og trivsel. Når mennesker møtes, oppstår det 
dialog. Et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet. 
 
Den nye kulturstrategien vil være et politisk vedtatt styringsdokument som sier hvordan 
fylkeskommunen skal utøve sollen som regional utviklingsaktør på kulturområdet fra 2021 til 2024. 
Det er en første generasjons strategi. Hensikten med kulturstrategien er å skape en felles 
kulturplattform for Vestfold og Telemark, med tydelig uttalte mål og prioriteringer.  
 
Struktur og oppbygning 
Utkastet til ny kulturstrategi har en innledning. I tillegg har den en handlingsdel med tematisk 
inndeling. Mål og tiltak er sortert under seks hovedtemaer. Målene beskriver ønsket tilstand ved 
utgangen av strategiperioden og i framtida. Tiltakene sier hvordan målene skal nås.  
 

 
 
Kulturstrategiens plass i fylkeskommunens planhierarki 



Utkastet til ny kulturstrategi bygger på det regionale kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og 
Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling og Slik lever vi i Vestfold og Telemark. Når kulturstrategien 
vedtas endelig, våren 2021, vil den også være forankret i Å utvikle Vestfold og Telemark – 
verdiskaping gjennom grønn omstilling. Regional planstrategi 2020–2024. Kulturstrategien skal, 
sammen med andre regionale planer og strategier, bidra til å fremme satsingsområdene 
«verdiskaping gjennom grønn omstilling» og «samhandling for å løse komplekse problemstillinger», 
samt bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Åtte av disse er gitt særlig prioritet i den regionale 
planstrategien.  
 
Den nye kulturstrategien skal dekke alle fagområdene som sektor for kultur, regional identitet, 
idrett og frivillighet arbeider med. Det foreslås at fylkeskommunen ikke produserer strategier eller 
planer under kulturstrategien, men etter behov lager temadokumenter for utvalgte fagområder og 
satsinger. Temadokumentene skal videre konkretiser og operasjonalisere det som er vedtatt i 
kulturstrategien, gjennom å beskrive ansvars og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer og 
ulike aktører på området dokumentet gjelder for, definere fylkeskommunens samarbeidspartnere 
og si hvordan økonomiske midler skal disponeres innenfor strategiperioden. For å skape et enhetlig 
system, gis temadokumentene navn som følger denne strukturen: fagområde/satsing i Vestfold og 
Telemark.  
 
Temadokumenter som foreslås utarbeidet på nåværende tidspunkt: 

 Bibliotekutvikling i Vestfold og Telemark 

 Verdensarv i Vestfold og Telemark 

 Vikingtidssatsing i Vestfold og Telemark 

 Museum i Vestfold og Telemark 

 Scenekunst i Vestfold og Telemark 

 Musikk og festivaler i Vestfold og Telemark 

 Film i Vestfold og Telemark 

 Idrett og friluftsliv i Vestfold og Telemark 

 Kunst og kreative næringer i Vestfold og Telemark 

 Kultur- og idrettsfrivillighet i Vestfold og Telemark 

 Kulturprogram for hele livsløpet i Vestfold og Telemark 
 
Forslaget med én overordnet kulturstrategi og tilhørende temadokumenter innebærer å lage et 
enhetlig og sammenhengende regionalt system for det strategiske og målrettede utviklingsarbeidet 
på kulturområdet. Forvaltningsplanen for Rjukan-Notodden Industriarv inkluderes i 
temadokumentet Verdensarv i Vestfold og Telemark.  Temadokumentet Bibliotekutvikling i Vestfold 
og Telemark erstatter Bibliotekplan Vestfold 2019–2022. Viktige punkter i Frivillighetsmelding for 
Telemark fylkeskommune 2016–2020 videreføres i temadokumentet Kultur- og idrettsfrivillighet i 
Vestfold og Telemark. Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidssatsing i Vestfold omarbeides til et 
temadokument for både Vestfold og Telemark.  
 
Varighet 
I utkastet til ny kulturstrategi som foreslås sendt på høring, er strategiens varighet satt til 2021–
2024. Det innebærer at kulturstrategien følger samme tidsintervall som den regionale 
planstrategien den er forankret i. Tidsavgrensningen innebærer at nåværende hovedutvalg vil 
måtte sette i gang prosessen med å revidere/rullere kulturstrategien i 2023, mens et nytt 
hovedutvalg vedtar den neste høsten 2024. Konsekvensen av en slik ordning, er at det nyvalgte 
hovedutvalget for en avgrenset tid i 2024 vil være bundet av målene og tiltakene i kulturstrategien 
som det forrige hovedutvalget vedtok.   



 
En alternativ løsning, er å sette kulturstrategiens varighet fra 2021 til 2023, slik at strategien følger 
den politiske perioden som vi er inne i nå. Dette alternativet innebærer, i likhet med det andre, at 
nåværende hovedutvalg starer arbeidet med å revidere/rullere kulturstrategien i 2023. Ny strategi 
vil da kunne vedtas vesentlig tidligere i 2024.    
 
Format, målform og utforming 
Den nye kulturstrategien skal gjøres tilgjengelig både digitalt og i trykt utgave, og i begge 
målformer. Den endelige utgaven vil være illustrert av en kunstner med forankring i fylket. De 
regionale kunstsentrene er konsultert i forbindelse med anbudsprosessen. 

 
Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Den nye kulturstrategien vil legge føringer på fylkeskommunens arbeid og prioriteringer på 
kulturområdet, knyttet til disponering av administrative og økonomiske ressurser. Ressursene til 
kulturstrategien tas primært fra rammebudsjettet til sektor for kultur, regional identitet, idrett og 
frivillighet, men fylkesrådmannen vil også arbeide for økt ekstern finansiering. 
 
For at målene i utkast til ny kulturstrategi skal nås, vil fylkeskommunen måtte samarbeide tett med 
kommuner og andre kulturaktører i fylket. Kulturstrategien forplikter imidlertid ikke de eksterne 
aktørene på en slik måte som en regional plan gjør, jf. plan- og bygningsloven. Dersom det inngås 
rammeavtaler og samarbeidsavtaler i forbindelse med de enkelte temadokumentene som 
utarbeides under kulturstrategien, vil disse være bindene for både fylkeskommunen og eksterne 
parter i strategiperioden.   
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Fylkesrådmannen er tilfreds med at arbeidet med ny kulturstrategi ser ut til å ha god oppslutning 
blant kommuner og andre eksterne kulturaktører i fylket, og vil benytte anledning til å takke for 
gode og nyttige innspill til prosessen så langt. Deltagelsen på Kulturdialogen, tilbakemeldinger 
under oppfølgingsmøtet med kulturlederne i kommunene og andre dialogmøter, samt de skriftlige 
innspillene som har kommet inn, vitner om stort engasjement på kulturområdet. Fylkesrådmannen 
ser fram til videre samarbeid om kulturstrategien gjennom høringen.  
 
Fylkesrådmannen mener det er viktig at kulturstrategien svarer opp behovet som er meldt inn til 
hva fylkeskommunen bør legge vekt på i utøvelsen av rollen som regional utviklingsaktør på 
kulturområdet. Dette er spesifisert i strategiens innledning. 
 
Flere av de muntlige og skriftlige høringsinnspillene peker på behovet for tydelige prioriteringer. I 
forslaget til høringsutkast har fylkesrådmannen derfor valgt ut fem satsingsområder som skal bidra 
til stedsutvikling. Satsingsområdene er valgt fordi de har internasjonal relevans eller regional 
betydning. To av dem er i tillegg nasjonale ikoner. De fem satsingsområdene er:  

 Henrik Ibsen 

 Edvard Munch 

 verdensarv 

 vikingtid og middelalder 

 regionale kulturarrangementer 
Med regionale kulturarrangementer menes arrangementer som gjennom sin attraksjonskraft bidrar 
til vekst i regionen og til å skape regional identitet, og som mottar nasjonal og/eller regional støtte.  
 



I forslaget til høringsutkast er kulturstrategiens varighet satt fra 2021 til 2024. I saksutredningen er 
to alternative tidsintervaller skissert. Hensikten med begge forslagene er å sørge for at det er 
nyvalgte politikere som vedtar kulturstrategien for sin periode. Fylkesrådmannen ser at begge 
alternativene kan fungere og har ikke sterke meninger knyttet til hvilke av de to som er best.  
 
Administrasjonen vil rapportere om status og framdrift i arbeidet med kulturstrategien til HKFTI 
årlig. Rapporteringen skal være på tiltaksnivå. 
 
Fylkesrådmannen mener at det strategiske arbeidet på kulturområdet, vil bidra til å motvirke 
negative tendenser i fylket med lav verdiskaping og for høy grad av utenforskap. De seks 
hovedtemaene i forslaget til høringsutkast til ny kulturstrategi (stedsutvikling, kunnskap, aktivitet, 
arenaer, inkludering og internasjonalisering) sikrer en helhetlig utvikling i fylket som bidrar til økt 
attraksjonskraft og økt deltagelse.   
 
 
 
Vedlegg:  
Høringsutkast til ny kulturstrategi 
Tabell – aktører som har levert skriftlige innspill 
Oppsummering – skriftlige innspill 


