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I jubileumsåret for markeringen 1814–2014 
har Telemark fylkesting enstemmig vedtatt 
Strategi for kultur og kulturarv 2014–2025.

Da innsamlingsarbeidet for etableringen av 
en egen norsk kultur og nasjonal identitet 
ble gjennomført på siste del av 1800-tallet, 
kom det viktige bidrag fra Telemark.

Deler av denne kulturarven er fortsatt 
levende tradisjon. Men gjennom nyskaping 
har vi endret oss, og Telemark har et aktivt 
og allsidig kulturliv i dag.

Kulturfylket.no er tittelen på første kapittel. 
Det domenenavnet har Telemark kjøpt, men 
ambisjonen vår er å bli det, og bli oppfattet 
som det.

I 2015 er det vår ambisjon – og Kongen i 
statsråd sin ambisjon – at industriaksen 
Notodden-Rjukan med vannbassengene på 
Hardangervidda i Vinje blir verdensarv. Skjer 
det, vil i praksis hele Telemark med vannveien 
og kanallandskapet fra kyst til fjell kunne 
kobles til verdensarven. Da vil samtidig merke-
varen Telemark rykke opp i elitedivisjonen og 
begrepet kulturbasert næringsutvikling få et 
nytt og konkret innhold.

Deler av denne regionale kulturarven vil bli 
ytterligere dokumentert senere i 2014 når 
Telemark fylkeskommune i samarbeid med 
Høgskolen i Telemark utgir Telemarks Historie, 
tre rikt illustrerte bind på 400 sider hver.

Strategien synliggjør ambisjoner og 
prioriteringer. Nå inviterer vi kommunene, 
kulturinstitusjonene og frivillig virke sammen 
med Staten inn i brede og forpliktende 
partnerskap for å nå våre mål.

    Terje Riis-Johansen, 
        fylkesordfører.
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Telemark er et fylke som identifiserer seg 
med sterke kulturtradisjoner fra kyst til fjell; 
kulturarven langs kyst-Telemark og vann-
veiene, gjennom industriaksen inn i Sogelandet 
og til fjellregionen. Dialekter, mattradisjoner, 
folkemusikk, dans, soger, skileik, kulturminner, 
kulturmiljøer, byggeskikk og håndverk 
representerer et mangfold som forsterker 
telemarkingens tilhørighet. Telemark har 
spennende tradisjoner å bygge videre på i 
et yrende kulturliv. Videreutvikling av kultur-
arven har gitt positive ringvirkninger med 
kreative tilbud til bosatte og besøkende og 
nye arbeidsplasser. 

Det har i mange år vært etterspurt en mer 
helhetlig plan for hvordan Telemark fylkes-
kommune ønsker å arbeide med kultur og 
kulturminneforvaltning. For å svare på dette 
behovet har fylkeskommunen utarbeidet 
Strategi for kultur og kulturarv. 

Strategien for kultur og kulturarv er 
forankret i Bærekraftige Telemark – regional 
planstrategi 2012-2016. Den er ment å virke 
sammen med andre regionale og nasjonale 
planer for å oppnå målene som settes i Bære-
kraftige Telemark. Attraksjonskraft er et eget 

satsingsområde i Regional plan for nyskaping 
og næringsutvikling, som ble vedtatt i 2011. 
Under dette satsingsområdet er det et mål 
å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og få til 
nyskaping og økt verdiskaping innenfor de 
stedsbaserte næringsveiene. Målet må sees i 
sammenheng med målene i Strategi for kultur 
og kulturarv. I Telemark fylkeskommunes 
Omdømmebarometer for 2011 skårer 
Telemark godt på attraksjon. Hele 59 % av 
de spurte på landsbasis mener at Telemark 
har et attraktivt kulturtilbud. Av fylkets egne 
innbyggere, mener hele 80 % dette.

Telemark er avhengig av gode bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Vi arbeider for å 
bli attraktive som bosted, bedriftssted og 
besøkssted. For å oppnå dette er det viktig 
å ha sterke bysentra og et nettverk av leve-
dyktige tettsteder som fyller ulike roller i 
hver region.

Trygge lokalsamfunn, god folkehelse og 
tilgjengelighet for alle, attraktive bomiljø 
med nærfriluftsliv, gode offentlige tjenester, 
kultur, opplevelser og fritidstilbud, handel og 
servicetilbud, gode nærmiljø og effektive og 
miljøvennlige samferdselsløsninger er grunn-



leggende for livskvalitet og et bærekraftig 
Telemark.

Strategien har et 12-årig perspektiv 
med mer konkrete mål og tiltak 
for perioden 2014-2017. Strategien 
skal rulleres hvert fjerde år. 

Det er ønskelig med særlig fokus på arbeidet 
med å få industrietableringen fra Notodden 
til Rjukan inn på UNESCOs verdensarvliste, 
og på det tiårige partnerskapet med utvikling 
av Telemarkskanalen Regionalpark. I disse 
prosjektene er samarbeidet mellom kultur 
og kulturminneforvaltning helt avgjørende 
for å lykkes.

Dersom verdensarvsøknaden blir godkjent 
vil store deler av kulturarven i Telemark få 
en naturlig kobling til verdensarven. Statusen 
som verdensarv vil gi økt internasjonal 
oppmerksomhet for Telemark, som allerede 
har et godt merkevarenavn. Den gir også et 
forpliktende nasjonalt ansvar for bærekraftig 
vern og utvikling.  Verdensarvstatus vil også 
kunne få store positive ringvirkninger for 
reiseliv og næringsutvikling i vertskommunene 
og Telemark for øvrig. Derfor presenteres 
utviklingsarbeidet med UNESCO og regional-
parken først i strategien.

Bibliotekene tilfører befolkningen både 
kunnskap, kulturopplevelser og informasjon. 
Her har fylkesbiblioteket en viktig rådgivende 
rolle. I Telemark er funksjonen som fylkes-

bibliotek en integrert del av Telemarksbiblio-
teket, som eies av Telemark fylkeskommune 
og vertskommunen Nome.  Vi har av den 
grunn valgt å bruke kapittel fem på Telemarks-
biblioteket.

I kapittel tre og fire presenteres strategien 
for fylkeskommunens utviklingsarbeid innen 
kultur og kulturarv. Her vil vi fokusere på de 
viktigste områdene for hvert av teamene, og 
gi innblikk i hvordan Telemark fylkeskommune 
vil prioritere de neste årene. 

I Bærekraftige Telemark er utarbeidelsen av en 
regional strategi for kultur og kulturminner 
som attraksjon og identitet gitt prioritet. 
Strategi for kultur og kulturarv er Telemark 
fylkeskommunes svar på denne oppgaven. Vi 
mener strategien svarer til de forventninger 
som ligger i Bærekraftige Telemark, både i for-
hold til utfordringene og til formålene. 
Strategi for kultur og kulturarv har også tatt 
opp i seg innspill fra eksterne parter som 
kommuner, organisasjoner, frivillige og 
næringsdrivende.  Telemark fylkeskommune 
vil med Strategi for kultur og kulturarv ha det 
verktøyet som skal til for å møte fremtiden 
innenfor fagområdene. 

I arbeidet med Strategi for kultur og kulturarv 
har det vært gjennomført en rekke dialog-
møter.  Vi takker for kreative og konstruktive 
innspill, og ser fram til samarbeid med alle 
som ønsker å være med på å realisere målene 
og de konkrete tiltakene i Strategi for kultur 
og kulturarv.
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Klima- og miljødepartementet har i 2014 
på vegne av Norge søkt om å få industriarv-
stedene Notodden og Rjukan oppført på 
UNESCOs liste over verdens kultur- og 
naturarv.  Verdensarvstatus kan bli tildelt 
tidligst i 2015.

Rjukan-Notodden forteller på enestående vis 
historien om Norges vannkraft og elektro-
kjemiske industri på begynnelsen av det 20. 
århundre. Gjennom kulturminner knyttet til 
fremstilling av verdensproduktet kunstgjødsel, 
transportsystem og stedsdannelse vitner 
industriarven om det internasjonale pioner-
arbeidet som ble utført i Telemark. 

Fylkeskommunen har sluttet seg til en inten-
sjonserklæring som forplikter oss til bevaring 
og bruk av verdensarven.  Den vil sammen 
med forvaltningsplanen for verdensarv-
området være basis for all videre forvaltning 
og utvikling av kulturminneverdiene i området. 
En verdensarvstatus medfører en forpliktelse 
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til på vegne av verdenssamfunnet å bevare og 
på en bærekraftig måte utnytte kulturminne-
verdiene og deres status som en ressurs for 
samfunnet. Dette støtter opp under målene i 
Bærekraftige Telemark – regional planstrategi og 
gir mulighet for utvikling og verdiskaping for 
hele fylket. Verdensarven kan gjøre Telemark 
mer attraktivt som bosted, bedriftssted og 
besøkssted.  

Det er et vedtatt hovedmål at en verdensarv-
status skal være grunnlag for næringsutvikling, 
samfunnsutvikling, identitetsbygging og gode 
levekår. Forvaltningsplanen for verdensarven 
følger opp dette med en rekke mål og tiltak, 
og det er avgjørende at fylkeskommunen 
bidrar til videreutviklingen og følger opp 
gjennomføringen av planen.

Mål og tiltak knyttet til bevaring og styrking 
av kulturminneverdiene sørger for at de kan 
utnyttes som ressurser. Verdensarvstatusen 
stiller krav til høy kvalitet på kulturminne-
forvaltningen. Dette vil være et gode for 
lokalsamfunnet på lang sikt. Det styrker lokal 
identitet, særpreg og kultur og er en del av 
grunnlaget for utviklingen av gode lokal-
samfunn. 

Innenfor kompetansebygging og forskning 
er det et mål at fylkeskommunen og kultur-
minneforvaltningen samarbeider med skoler, 
høyskoler, universitet, forskningsinstitutter 
og arkiv for å fremme økt kunnskap om og 
respekt for ulike sider ved verdensarven. 

Det må utarbeides opplegg for opplæring i 
barnehager og skoler, og verdensarven 
må innarbeides i læreplanene. Dette er et 
identitetsskapende arbeid. Det må også 
etableres varige løsninger for økt antikvarisk 
kompetanse blant håndverkere. Det vil også 
styrke kulturminneverdiene og nærings-
utviklingen i fylket. Samarbeid med 
internasjonale aktører og deltagelse i inter-
nasjonale nettverk kan skape ringvirkninger 
for kompetanse, forskning og en rekke andre 
områder.   

Mål og tiltak innenfor informasjon, formidling 
og besøkshåndtering skal blant annet bidra til 
å utnytte verdensarvstatusens potensiale for 
nærings- og stedsutvikling. En verdensarv-
status gir et stort potensial for reiselivs- og 
opplevelsesnæringer i hele Telemark. Det kan 
blant annet tenkes koblinger mot regional-
parken, fjellturisme og cruisetrafikk. Det 
krever imidlertid en innsats med markeds-
føring, vertskap, utvikling av overnattings- og 
bespisningsfasiliteter og lett tilgjengelig og 
tydelig informasjon. Det må utarbeides en 
formidlingsstrategi og arrangeres jevnlige 
vertskapskurs. Det må være en målsetting 
for fylket å legge til rette for etablering av 
nye næringer og bedrifter i verdensarv-
området. Verdensarvstatusen er et kvalitets-
stempel og en merkevare som kan brukes i 
produktutvikling innenfor en rekke sektorer.
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DELMÅL 1.1 

Oppnå verdensarvstatus for 
Rjukan-Notodden i 2015. 

TILTAK 

1.1.1 Bistå Riksantikvaren med utarbeidelse 
 av søknaden

1.1.2 Utarbeide nødvendige fredningsforslag 
 innenfor verdensarvområdet

1.1.3 Samarbeide med kommunene om å 
 ivareta kulturminneverdiene innenfor  
 søknadsområdet 

1.1.4 Drifte et midlertidig verdensarvråd  
 frem til søknaden er godkjent. 

DELMÅL 1.2 

Forvalte verdensarv-verdiene slik 
at de fremstår som beste praksis 
for vern av kulturminner og -miljøer.

TILTAK 

1.2.1  Bidra til å videreutvikle og gjennomføre 
 mål og tiltak i forvaltningsplanen. 

1.2.2 Etablere og delta i et verdensarvråd
 etter at verdensarvstatus er tildelt, 
 og sørge for at det opprettes en stilling 
 som verdensarvkoordinator. 

1.2.3  Gi råd til kommunene i forvaltning av 
 kulturminneverdiene som foreslås 
 innskrevet. 

1.2.4  Sikre at den regionale kulturminne-
 forvaltningen har ressurser til å 
 håndtere forvaltningsansvaret for 
 fredete bygg og anlegg innenfor 
 området.

1.2.5  Sørge for at ansvaret som følger av 
 verdensarvkonvensjonen tydelig 
 framkommer i alle relevante prosjekter 
 og fylkeskommunale og kommunale 
 planer. 

1.2.6  Dersom søknaden ikke godkjennes, 
 skal det med utgangspunkt i forvalt-
 ningsplanen og i samarbeid med 
 kommunene utarbeides en egen plan 
 for utnyttelse av de verdier søknads-
 arbeidet har sikret og løftet frem.
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DELMÅL 1.3 

Særpreget, kulturminneverdiene og 
tradisjonene ved verdensarvstedet 
Rjukan-Notodden skal være grunn-
lag for næringsutvikling, samfunns-
utvikling, identitetsbygging og gode 
levekår. 

TILTAK
1.3.1 Bidra til å videreutvikle og gjennomføre 
 mål og tiltak i forvaltningsplanen. 
 I samarbeid med kommunene aktivt  
 oppfordre eiere, reiselivsaktører, hånd- 
 verkere, bedrifter og andre aktører til 
 å søke fylkeskommunale og andre 
 tilskuddsmidler som kan bidra til 
 utvikling med utgangspunkt i verdens- 
 arvstatusen.

1.3.2  Oppmuntre til samarbeid og nettverks-
 bygging innad i fylket, slik at verdens-
 arvstatusen kan nyttiggjøres av hele 
 fylket.

1.3.3 Bistå i utvikling og oppfølging av 
 verdiskapingsprosjekter knyttet til 
 verdensarv.

1.3.4 Ivareta verdensarvprosjektets 
 internasjonale dimensjon både innad 
 i fylkeskommunen og i samarbeid med  
 andre partnere, for å åpne muligheter 
 for reiseliv og annet næringsliv.
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Telemarkskanalen regionalpark er et inter-
kommunalt samarbeid etter kommunelovens 
§ 27. Den eies av de seks kanalkommunene 
Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien 
og Tokke, Telemark fylkeskommune og Tele-
markskanalen FKF.

Formålet med etableringen i 2012 var å øke 
områdets attraktivitet som reisemål og bo-
plass, og å få til vekst og utvikling i nærings-
livet gjennom å foredle de særpregede 
ressursene som er knyttet til Telemarks-
kanalen og kanallandskapet.

Regionalparken er medlem av organisasjonen 
Norske Parker. Den definerer regionalparken 
på følgende måte:

En dynamisk, langsiktig samarbeids-
plattform for lokalsamfunn, myndig-
heter og næringsliv med en interesse 
for å ivareta og videreutvikle natur- 
og kulturverdier i et definert land-
skaps- og identitetsområde. 

K A P I T T E L  2 

TELEMARKSKANALEN 
REGIONALPARK
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Telemarkskanalen regionalpark har et 
normalt årsbudsjett på tre millioner og to 
ansatte.  

Regionalparken er en viktig samarbeidsarena 
for det regionale utviklingsarbeidet innenfor 
kultur, kulturminneforvaltning, nærings-
utvikling og internasjonalt arbeid. Den skal 
sikre at en rekke tidsavgrensede prosjek-
ter er satt inn i en langsiktig og bærekraftig 
strategi i tråd med regional planstrategi og 
de regionale planene for næringsutvikling og 
reiseliv. 

Telemarkskanalen regionalpark har egne ved-
tekter, parkplan og strategisk handlingsplan. 

HOVEDMÅL

Telemarkskanalen og kanal-
landskapet skal bli en bedre 
besøkt reiselivsattraksjon.

Ambisjonene oppnås dersom en ved 
slutten av 2014–2017 har oppnådd:

• 10 % økning av antall besøkende på de 
 målbare attraksjonene.

•  20 % gjennomsnittlig økt omsetning for 
 reiselivsbedriftene, målt ut fra rapport-
 ering i Brønnøysundregistrene.

•  Etablering av seks nye service/reise- 
 livsbedrifter. 
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DELMÅL 2.1

Utvikle kulturopplevelser 
med særpreg.

TILTAK 

2.1.1  Videreutvikle Drømmemila (Nome) 
 rundt og på Ulefoss og Opplevelser 
 i fruktlandskapet (Sauherad).

2.1.2 Starte opp og gjennomføre prosjektene 
 Sterke naturopplevelser (Kviteseid og  
 Tokke), Industrihistorie og verdensarv  
 (Notodden) og Kanalbyen Skien.

2.1.3  Støtte finansieringen av et flerårig 
 prosjekt med basis i brynesteins-
 handelen i Telemark.

2.1.4  Bidra til et større utviklingsprosjekt 
 for disponering av PM5 og Smieøya i 
 Skien til besøks- og publikumsformål.

2.1.5  Samarbeide med aktuelle aktører 
 om gjennomgående tema som sykling, 
 padling, vandring, båt og  båtliv, 
 historiene i kanallandskapet, lokalmat 
 og kulturopplevelser.

DELMÅL 2.2

Kultur og kulturarv i 
kanallandskapet.

TILTAK 

2.2.1 Øke kompetansen om kanallandskapet 
 hos aktører og eiere og styrke 
 bevisstheten om den materielle og 
 immaterielle kulturarven knyttet til 
 vannvegen og kanalen.

2.2.2 Gjennomføre konkrete skjøtsels- og 
 tilretteleggingstiltak som ivaretar og 
 formidler kulturarven.

2.2.3 Utvikle kanallandskapet som arena 
 for kulturarrangementer, skulpturer, 
 utstillinger osv.

2.2.4 Samarbeide nært med den fylkes-
 kommunale kulturminneforvaltningen.
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DELMÅL 2.3

Formidling av kanalhistorien.

TILTAK 

2.3.1 Formidle kanalhistorien til barn og 
 unge via Den kulturelle skolesekken.

2.3.2  Levendegjøre kanalhistorien ved 
 hjelp av moderne virkemidler på 
 nettsiden www.telemarkskanalen.no 
 blant annet med film, bilder og 
 animasjoner. 

2.3.3 Skilting og guiding på sentrale 
 steder langs kanalen.

2.3.4 Tettere og mer systematisk sam-
 arbeid mellom fylkeskommunens 
 kulturminnevern, regionalparken 
 og kanalen om utviklingsprosjekter 
 for å følge opp fredningen av 
 Bandakkanalen.

 

DELMÅL 2.4

Ekstern finansiering av 
utviklingsprosjekter.

TILTAK 

2.4.1 Utvikle gode prosjektsøknader som 
 kan få finansiering av Norsk kulturråd  
 og Riksantikvaren.

2.4.2 Være oppdatert på og formidle 
 kunnskap om andre relevante 
 nasjonale verdiskapingsprogram og 
 støtteordninger.

2.4.3 Samarbeide om deltakelse i aktuelle 
 internasjonale program.



Telemark skal i løpet av perioden 2014 – 
2025 etablere seg som ett av Norges ledende 
kulturfylker.

Med utgangspunkt i Kulturloven1 og Regional 
planstrategi for Telemark legger vi følgende 
definisjoner til grunn for arbeidet med 
kulturstrategien: 

• Kultur er å skape, produsere, utøve, 
 formidle og distribuere kunst- og andre  
 kulturuttrykk.

• Kultur er å verne om, fremme innsikt i og 
 videreføre kulturarv.

• Kultur er å delta i kulturaktivitet.

• Kultur er å utvikle kulturfaglig kunnskap 
 og kompetanse.

• Kultur er å bidra til en bærekraftig, 
 kulturbasert næringsutvikling.

Innenfor kulturområdet har fylkeskommunen 
tre ulike roller som tjenesteprodusent, sam-
arbeidspartner og som en ledende regional 
utviklingsaktør.  

1 Vedtatt 01.08.2007.

K A P I T T E L  3 
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KUNNSKAP 
OG KOMPETANSE
Statistisk sentralbyrås Norsk kulturbarometer 
for 2012 påviser en nedgang i besøkstallene 
ved landets kulturinstitusjoner. Forskning 
viser at bruken av disse institusjonene er 
tett knyttet til inntekt og utdanning. Når det 
gjelder formelt utdanningsnivå ligger industri-
fylket Telemark nesten lavest av landets fylker, 
noe som har historiske forklaringer. Kultur-
institusjonene har en kontinuerlig utfordring 
i å arbeide for å tiltrekke seg publikum. Et 
sentralt spørsmål er hvordan institusjonene 
kan bli mer aktuelle og interessante for flere 
grupper av befolkningen. 

Den viktigste kunnskapsbyggingen på dette 
området vil skje gjennom en forsterket 
kultursatsing i barnehagene og via Den 
kulturelle skolesekken (Dks). Dks er et godt 
verktøy både for å gi verdifulle kulturelle 
opplevelser og for å bygge framtidas kultur-
publikum. 

Kulturfeltet i Telemark har mange ressurs-
sterke kompetansemiljøer. Det finnes flere 
eksisterende nettverk: museumsnettverket, 
Dks-nettverket, kommunenettverket og 
kunstnettverket. Fylkeskommunen ser 
behovet for nettverk også for kulturhus, 
festivaler og litteraturaktører, og vil bidra til 
å etablere disse. Målet med slike nettverk er 
å utnytte den eksisterende kompetansen og 
ressursene bedre. 

Det er et faktum at mange av Telemarks 
kunnskapsrike kulturaktører ikke kjenner 
hverandre. I tillegg til å styrke eller etablere 
formaliserte nettverk, ønsker fylkeskommunen 
å stimulere til at de ulike kulturmiljøene kan 
arbeide mer på tvers. Fylkeskommunen vil 
derfor signalisere et aktuelt årlig tema med 
øremerket finansiering. Temaet skal knyttes 
til aktuelle samfunnsmessige spørsmål, gjerne 
i sammenheng med utfordringer vi har i 
Telemark. Forhåpentligvis vil flere kultur-
institusjoner og aktører ønske å legge en del 
av sitt program under en slik temasatsing. 
I tillegg til nettverksbygging, vil satsingen 
forhåpentligvis også stimulere til tverrfaglighet 
og nyskapende prosjekter. I tillegg er det et 
mål å bidra til utviklingen av nye publikums-
grupper gjennom å synliggjøre kulturens 
evne til å belyse relevante samfunnsspørsmål. 
Et økt publikumsmarked vil også kunne bidra 
til en bærekraftig utvikling for kunstfeltene. 

Telemark er et festivalfylke der kjerne-
virksomheten har store økonomiske ring-
virkninger.  Både festivalene, de frivillige 
organisasjonene og andre av fylkets kultur-
aktører beskriver et behov for økt 
profesjonalisering, og utfordringene knyttes 
blant annet til markedsføring, økonomi-
styring, sponsorvirksomhet, verving av nye 
medlemmer og gjennomføring. 

Ifølge nasjonal museumsstatistikk for 2012 
ligger tallet på betalte museumsbesøk i 
Telemark 70 % under landsgjennomsnittet. 
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Som tjenesteprodusent skal vi løse nasjonale 
oppgaver innenfor kulturminneforvaltning, 
rådgivningstjeneste og i organisering og 
gjennomføring av Den kulturelle skolesekken. 
Her skal vi levere forutsigbare tjenester av 
høy kvalitet.

Som en samarbeidspartner skal vi delta i 
økonomiske spleiselag sammen med verts-
kommuner og Staten, være navet i en rekke 
faglige nettverk, gi støtte til fylkesdekkende 
frivillige organisasjoner og til arrangementer 
og tiltak som har et publikumsmarked ut 
over den enkelte kommune. 

Som ledende utviklingsaktør skal fylkes-
kommunen ivareta det samfunnsoppdraget 
som Staten har gitt oss. Strategien synliggjør 
ambisjonene og det mandat vi er villig til å 
ta på oss. Kulturutredningen 20142 påpeker at 
dialogen mellom stat, region og kommune er 
svak. Dette gjelder særlig dialogen mellom 
Kulturdepartementet og fylkeskommunene. 
Gjennom vedtatt kulturstrategi ønsker 
Telemark fylkeskommune å bli en tydeligere 
aktør i møtet med Staten, men også i møtet 
med kommunene, kulturinstitusjonene og de 
frivillige kulturnettverkene i Telemark. 
Handlingsprogrammet med målsetting og 
tiltak viser hva fylkeskommunen vil i fireårs-
perioden 2014-2017. Strategi for kultur og 
kulturarv er fylkeskommunens eget verktøy, 
men tiltakene kan bare gjennomføres via 
brede, forpliktende partnerskap. 

2 NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014, over-
 levert til kulturminister Hadia Tajik 04.03.2013.

HOVEDMÅL

Være en ledende utviklingsaktør 
for økt kulturell aktivitet i Telemark. 

Strategi for kultur og kulturarv skal støtte opp 
under Regional planstrategi for Telemark og 
visjonen om et bærekraftig Telemark. Innenfor 
kulturområdet konsentreres innsatsen rundt 
økt attraksjonskraft og livskvalitet. 

Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig for 
at Telemark skal være et attraktivt fylke både 
som bosted, bedriftssted og besøkssted. 
Gjennomførte dialogmøter med kommuner, 
kulturinstitusjoner og kulturaktører i strategi-
prosessen har gitt innblikk i aktuelle 
utfordringer. Fylkeskommunen har valgt ut 
følgende fokusområder for å svare på 
utfordringene:  

• Kunnskap og kompetanse

• Historie og tilhørighet

• Barn og unge 

• Kulturelle arenaer og attraksjoner

• Ressursutnyttelse og kulturbasert  
 næringsutvikling
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I slutten av fireårsperioden bør Telemark 
ligge på høyde med gjennomsnittstallene for 
Norge. 

Norsk kulturråds statistikk viser at det god-
kjennes for få større søknader fra Telemark. 
Dermed får vi ikke tildelt vår naturlige del av 
de statlige pengestrømmene til kulturområdet. 
Ifølge Norsk Kulturindeks er det om lag 480 
kunstnere bosatt i Telemark. Dette tallet om-
fatter både skapende og utøvende kunstnere. 
Mange av dem ønsker i større grad å kunne 
leve av kunsten. 

Fylkeskommunen vil møte disse utfordringene 
gjennom å tilby kurs og tiltak innen søknads-
skriving, økonomistyring, organisasjons-
utvikling og internasjonalisering. Vi fokuserer 
særlig på aktører som mottar driftsstøtte 
fra fylkeskommunen og Norsk kulturråd. 
Gjennom dette tar vi en klarere utviklerrolle 
overfor kulturaktørene og det frivillige feltet 
i Telemark.

DELMÅL 3.1

Heve kompetansen i nettverkene, 
hos kulturaktørene og innenfor 
frivillig virke.

TILTAK
3.1.1 Tilby kurs og faglige samlinger innen 
 kultur, idrett, bibliotek og kulturminne- 
 forvaltning, og synliggjøre disse gjennom 
 en årlig kalender.

3.1.2 Videreutvikle de eksisterende nett-
 verkene og etablere nettverk for 
 regionale kulturhus, festivaler og 
 litteratur.

3.1.3 Bidra til publikumsutvikling og nett-
 verksbygging gjennom relevante 
 temasatsinger.

3.1.4  Samarbeide med NOKU om 
 etableringen av et nytt nettverk for 
 aktører som jobber med ungdoms-
 kultur.
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HISTORIE OG TILHØRIGHET
Telemark er et rikt kulturfylke, og kultur-
arven tas vare på gjennom forskning, historisk 
dokumentasjon og formidling. Dette er en 
viktig oppgave både for museene, historie-
lagene og fylkeskommunens egne team for 
kultur og kulturminnevern. Det pågående 
arbeidet med verdensarvsøknaden og 
regionalparken gir viktige bidrag. Det er til 
en hver tid ønskelig med ett til to større 
kulturarvprosjekter. 

Innen fokusområdet Historie og tilhørighet 
har Telemark fylkeskommune en prioritert 
liste over museumsbygg og formidlings-
arenaer for den neste fireårsperioden. 
Målet er å sikre disse faste statlige tilskudd. 
Kulturdepartementet stiller krav om en slik 
prioriteringsliste. Finansieringen av driften 
defineres som knutepunktfinansiering: en 
fordeling mellom stat og kommune/fylke på 
60/40 % av driftsutgiftene.

I fireårsperioden 2014–2017 er realiseringen 
av nybygget til Telemark Museum på Brekke 
i Skien høyest prioritert. Fylkeskommunen 
foretar denne prioriteringen på bakgrunn av 
innspill fra kommunene i nedre Telemark. 
Et helårsåpent bygg for Telemark museum vil 
øke formidlingsevnen rundt fylkets kulturarv 
og museets besøkstall betraktelig. Om bygget 
realiseres vil vi ha nådd målet om to helårs-
åpne og attraktive museumsbygg i hver av de 
tre museumsregionene: 

• Norsk Skieventyr (Kviteseid) og Vest-
 Telemark Museum (Tokke) i Vest-Telemark.

• Norsk Industriarbeidermuseum (Tinn) og 
 Lysbuen  Industri- og Kunsthistoriske 
 Museum (Notodden) i Øst-Telemark.

•  Telemark Museum (Skien) og DuVerden 
 (Sjøfartsmuseum og vitensenter i 
 Porsgrunn) i Nedre Telemark. 

Telemark fylkeskommune er også aktive 
deltagere i oppbyggingen av nye arenaer.

I Porsgrunn er Kunsthall Grenland realisert 
som del av kulturhuset Ælvespeilet. Kunst-
hallen viser aktuelle utstillinger av samtids-
kunst, og har som mål at utstillingenes kvalitet 
skal være høy og av nasjonal interesse. Målet 
er å sikre statlig knutepunktfinansiering av 
kunsthallen i løpet av kommende fireårs-
periode.

Porsgrunn kommune har tatt grep for å sikre 
bevaringen av Porsgrund Porselænsfabrik. 
Stedet skal utvikles til et nasjonalt senter for 
porselen og design, og skal i tillegg til fortsatt 
porselensproduksjon også inneholde museums-
utstillinger som formidler porselenshistorien. 
En viktig del av satsingen dreier seg også om 
å knytte aktuelle kulturnæringsaktører til 
stedet. Målet er å beholde stedet som en av 
Telemarks viktigste turistattraksjoner. 
Telemark fylkeskommune vil arbeide for 
statlig knutepunktfinansiering i løpet av 
kommende fireårsperiode. 



Telemark fylkeskommune er ansvarlig for 
koordineringen regionalt og har kommunene 
som viktige samarbeidspartnere. Tretten års 
erfaring med forankring og drift av Dks i 
Telemark gir et godt grunnlag for å peke ut 
noen viktige mål og tiltak for en satsning på 
barn og unge.

Den kulturelle skolesekken, Norsk Kultur-
skoleråd, Ungdommens Kulturmønstring 
og Nasjonalt senter for kunst og kultur i 
opplæringen har inngått en forpliktende 
samarbeidsavtale for å sikre god kvalitet og 
solid struktur på den kulturelle grunnmuren. 
Den kulturelle grunnmuren betegner den 
lokale kulturopplæring, kulturformidling og 
kulturopplevelse alle barn og unge skal møte 
der de bor.

I samarbeid med Rikskonsertene tilbyr 
Telemark fylkeskommune varierte musikk-
opplevelser av høy kvalitet til barn i førskole- 
og skolealder. Barna får erfare levende musikk, 
og presenteres for ulike sjangre. Telemark 
fylkeskommunes musikkprodusenter skal 
engasjere de beste musikerne og bistå i 
utviklingen av produksjoner spesielt tilpasset 
målgruppene. Hvert år får alle skoler i fylket 
to konsertbesøk som del av Dks. Telemark 
har også en ordning for barnehagekonserter, 
og denne ordningen vil ha økt fokus framover. 
Det er en målsetting å øke antall konserter 
slik at flere barn kan nyte godt av dette 
tilbudet.

Gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner 
gis barn og unge i Telemark muligheter for å 
utøve kunst og kultur gjennom egenaktivitet. 
Innenfor de årlige midlene til prosjekter, 
arrangementer og tiltak blir barn og unge 
prioritert.

Telemark fylkeskommune ønsker at unge 
talenter gis mulighet til utvikling. Ved å være 
en brobygger mellom kommunene/kultur-
skolene, Mdd-linja ved Skien Vgs., det frivillige 
og ensemblene, kan vi finne samarbeids-
modeller for talentutvikling og lage fora 
utover kulturskolene for å fange opp talentene. 
Det er svært nyttig for talentene å være 
en del av et miljø. Derfor ønsker vi å tilby 
fagsamlinger med attraktive instruktører for 
elever som ønsker mer.

En allerede eksisterende møteplass for 
talentfull ungdom er UKM (Ungdommens 
Kulturmønstring). Dette er kommunale 
arrangementer der ungdom kan delta med 
alle slags kulturuttrykk. Hver kommune 
sender kvalifiserte ungdommer videre til en 
fylkesmønstring, og hvert fylke sender i neste 
omgang deltagere til den nasjonale UKM-
festivalen. UKM i Telemark bør videreutvikles, 
revitaliseres og moderniseres, slik at den blir 
mer attraktiv og at ungdom kan ha større 
utbytte av å delta, både faglig og sosialt.
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Telemark fylke har sterke tradisjoner innenfor 
norsk folkemusikk. Hardingfeletradisjonen er 
et særnorsk fenomen av internasjonal 
betydning, som ikke er tatt godt nok vare på 
i dag. Det er naturlig å legge et kompetanse-
senter for dokumentasjon og formidling til 
Telemark. Det er inngått intensjonsavtale 
med Bø kommune om etableringen av Norsk 
Hardingfelesenter i Bø. 

DELMÅL 3.2

Sikre økte statlige tilskudd til 
prioriterte museumsbygg og 
formidlingsarenaer.

TILTAK
3.2.1 Bidra til realiseringen av nybygg ved 
  Telemark Museum på Brekke i Skien. 

3.2.2  Oppnå knutepunktfinansiert drift 
  av Lysbuen Industri- og kunsthistorisk 
  museum på Tinfos sammen med 
  Notodden kommune.

3.2.3 Oppnå permanent drift av privat-
  historisk arkiv gjennom samarbeid 
  med Norsk Industriarbeidermuseum,  
  Vest-Telemark Museum og Telemark  
  Museum.

3.2.4 Oppnå knutepunktfinansiert drift av  
  Kunsthall Grenland sammen med   
  Porsgrunn kommune.

3.2.5 Oppnå knutepunktfinansiert drift   
  av Norsk senter for design og 
  porselen sammen med Porsgrunn  
  kommune og Telemark Museum.   

3.2.6 Oppnå knutepunktfinansiert drift av  
  Norsk Hardingfelesenter i Bø sammen  
  med Bø kommune, Telemark Museum  
  og Telemark Folkemusikkarkiv.

BARN OG UNGE
Innenfor barn og unge har fylkeskommunen 
et ansvar innen Dks, musikk for barn og ung-
dom (skolekonserter og barnehagekonserter)
og talentutvikling (Mdd-linja ved Skien vgs.)

Etableringen av Den kulturelle skolesekken 
(Dks) er et av de viktigste kulturpolitiske 
tiltakene på 2000-tallet. Tiltaket anerkjenner 
kunst- og kulturytringer som en samfunns-
byggende kraft og en vesentlig støtte til 
utvikling av demokrati, rettferdighet og 
mangfold.

Dks er en nasjonal satsning for alle skole-
elever fra 6-19 år. Satsningen skal bidra til at 
alle elever, uavhengig av økonomisk, sosial, 
etnisk og religiøs bakgrunn, skal kunne gjøre 
seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- 
og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene 
skal være av høy kvalitet og vise bredden av 
kulturuttrykk. I St.meld.nr. 8 Kulturell skulesekk 
for framtida (2007-2008) presiseres målene 
og prinsippene for ordningen.
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DELMÅL 3.3

Forbedre kulturtilbudet til barn 
og unge. 

TILTAK
3.3.1 Utarbeide et helhetlig Dks-program 
  innen alle sjangre for et 13-årig 
  skoleløp.

3.3.2 Etablere et opplæringsprogram for 
  «elever som arrangør». Forankre 
  programmet i allerede etablerte 
  arrangørmiljø i Telemark. 

3.3.3 Etablere et samarbeid og stimulere til 
  at fylkets kunst- og kulturmiljøer øker 
  sine produksjoner til Dks.

3.3.4 Bidra til at produksjonene fra Dks får 
  tilfredsstillende visningsfasiliteter i 
  kommunene. 

3.3.5 Utvikle samarbeidet med kommunene 
  for å sikre dem medvirkning og inn-
  flytelse som gir muligheter for sammen-
  kobling av turnévirksomheten og 
  den lokale Dks-satsingen.

3.3.6  Videreutvikle UKM i Telemark. 

3.3.7  Øke antall barnehagekonserter.

3.3.8  Vurdere etableringen av et fylkes-
  dekkende talentprogram i samarbeid 
  med de kommunale kulturskolene og  
  Mdd-linja ved Skien vgs.

3.3.9 Prioritere tiltak rettet mot barn og unge 
  i behandlingen av prosjektsøknader.

KULTURELLE ARENAER 
OG ATTRAKSJONER
En regional kulturell arena er et kulturbygg 
som er realisert ved hjelp av regionale 
investeringstilskudd og som har et kvalitets-
messig publikumstilbud som når ut over den 
enkelte kommune. Regioninndelingen til 
Klima- og miljødepartementet følges i hoved-
sak fordi denne lå til grunn da Kulturdeparte-
mentet hadde ansvaret for støtteordningen, 
som nå er delegert til fylkeskommunene. 

I tillegg til de åtte regionale museumsbyggene 
gjelder dette:

Skien: Teater Ibsen, Ibsenhuset og  Telemark 
Kunstnersenter.

Porsgrunn: Ælvespeilet kulturhus

Notodden: Bok- og Blueshuset

Tinn: Rjukanhuset

Vinje: Vinjehuset 

Seljord: Granvin kulturhus

Bø: Gullbring kulturanlegg 

Fylkeskommunen kan dekke inntil 1/3 av de 
godkjente kostnadene til nybygg og ekstra-
ordinær modernisering, begrenset oppad til 
20 millioner. Dette er statlige midler øremerket 
til kulturbygg. Det er nå kun rom for ett nytt 
regionalt kulturbygg i Telemark, og dette må 
eventuelt plasseres i Kragerø i kombinasjon 
med kommunens kunst- og Munch-satsing. 
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Prioriteringen av overførte statlige kultur-
byggmidler vil ikke være disponibel før i 
2020 på grunn av allerede disponerte tilsagn. 
Fra 2020 av kan det også være aktuelt med 
et samarbeid med Vinje kommune om nytt 
kunstmuseum på Rauland. Fylkeskommunen 
starter forarbeidet med disse prioriteringene 
i løpet av neste fireårsperiode.

I 2013 ble det åpnet kulturbygg og museer 
for 600 millioner i Telemark. Både de 
eksisterende og de nye etableringene må 
fylles med attraktivt innhold. I tråd med 
Kulturutredningen 2014 er det en regional 
utviklingsoppgave å bidra til dette.

Det finnes ikke noe oversetterhus for norsk 
litteratur i Norge. I slike hus bor og arbeider 
utenlandske oversettere i perioder, og det 
eksisterer en rekke oversetterhus ellers i 
Europa. Telemark er et fylke med sterke 
litteraturtradisjoner. Ambisjonen er å etablere 
et oversetterhus i fylket, og å oppnå nasjonal 
støtte til investering og drift.

Utviklingen av attraksjoner vil være knyttet 
til tre områder:

• Industriaksen Notodden – Rjukan som 
 verdensarv fra 2015.

• Videreutvikling av Telemarkskanalen 
 gjennom det fylkeskommunale kanal-
 foretaket og partnerskapet rundt 
 Telemarkskanalen Regionalpark. 

• Teater Ibsen som et nytt teater- og 

 danseensemble. Teater- og dansehuset  
 skal ha ansvaret for Telemarks nasjonale  
 og internasjonale Ibsensatsing på 
 scenekunstfeltet, inklusive Ibsen 
 International Awards. Den regionale 
 scenen for samtidsdans innebærer både 
 nettverksbygging, kompetansedeling og 
 en produserende enhet. Nærheten til nye 
 Skien Videregående Skole på Klosterøya 
 bør føre til et samarbeid om et program 
 for talentutvikling innenfor musikk, dans 
 og drama. 

Utviklingsarbeidet skjer i nær dialog med 
Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, 
Klima- og miljødepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet.

DELMÅL 3.4

Samordne regional satsing på 
prioriterte kulturarenaer og 
attraksjoner. 

TILTAK
3.4.1 Utvikle Teater Ibsen til et regionalt 
  teater- og danseensemble.

3.4.2 Samlokalisere regional scene for 
  samtidsdans med Teater Ibsen.

3.4.3 Sikre god ressursutnyttelse knyttet 
  til arealbruk, kompetanse og drift av  
  Teater Ibsen og nye Skien vgs. på 

  Klosterøya. Teater Ibsen skal sikres 
  permanente lokaler på Klosterøya.

3.4.4 Bidra til etableringen av Norges første 
  oversetterhus. 

3.4.5 Starte forarbeidet med prioritering av 
  kulturbyggmidler for perioden etter  
  2017.

3.4.6 Videreføre satsingen på kystkultur via 
  festivaler (Shanty), kyststien 
  (formidling/teknologi og universell 
  utforming) og aktuelle internasjonale  
  prosjekter.

RESSURSUTNYTTELSE OG 
KULTURBASERT NÆRINGS-
UTVIKLING
Fylkeskommunen overfører årlig om lag 25 
millioner til samarbeidende regionale kultur-
institusjoner. Gjennom tildelingsbrev og mer 
forpliktende samarbeid er målsettingen å 
bidra til best mulig ressursutnyttelse, blant 
annet ved å bli en tydeligere bestiller.

Innenfor teaterområdet utføres det om lag 
45 årsverk, og innen museumsområdet er 
det tilsvarende tallet 65 årsverk. Kunstnerisk 
utsmykking av offentlige bygg er en viktig 
kilde til inntekt for billedkunstnerne, og 
deltagelse på festivalene er også en viktig 
inntektskilde for lokale utøvere. Festivalenes 
økte omsetning gir store økonomiske ring-

virkninger for vertskommunene og grunnlag 
for flere administrative stillinger. 

Telemark fylkeskommune gir årlige drifts-
tilskudd til fire regionale musikkensembler: 
Telemark kammerorkester, Telemark stryke-
kvartett, Telemark messingensemble og 
Telemark messingkvintett. Vi ønsker å videre-
utvikle dette samarbeidet og styrke ensemblene 
ved å bidra med hjelp til produksjon og ut-
vikling av prosjekter, praktisk gjennomføring 
og regi. Det er også ønskelig å bidra til å 
sikre ensemblene et bedre økonomisk drifts-
grunnlag, blant annet fra Norsk kulturråd. 
Ensemblene bør i størst mulig grad ha 
musikere som er bosatt i Telemark for å 
utvikle musikkmiljøet i fylket og sikre god 
tilgang på både pedagoger og utøvere.

Telemark fylkeskommune bistår i utviklingen 
av lokale konsertproduksjoner. Ved å fylle 
kulturhusene også med lokale produksjoner 
kan vi gjøre gode konsertopplevelser 
tilgjengelig for flere og på denne måten 
synliggjøre ensemblene. Fylkeskommunen 
har også et tilbud om institusjonskonserter 
rettet mot omsorgssektoren.

Scheen Jazzorkester har fått regionale 
utviklingsmidler og har status som 
representasjonsorkester for Sørnorsk 
Jazzsenter. Fra 2014 er målet å oppnå 
ensemblestøtte fra Norsk kulturråd. 
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De siste årene har det skjedd en gledelig 
utvikling av kunstinstitusjoner i Grenland: 
nybygg for Telemark kunstnersenter og 
etablering av kunsthaller i Porsgrunn og Skien. 
Det er ønskelig å inngå en partnerskapsavtale 
mellom aktørene som sikrer best mulig 
ressursutnyttelse og samarbeid. 

Spranget er langt fra kulturskolene via 
studieretningen Musikk, dans og drama ved 
Skien videregående til profesjonell utdanning 
og utøvelse. Det er ønskelig å etablere en ny 
kammermusikkfestival for ungdommer som 
vil satse på en profesjonell musikerkarriere. 

I perioden 2011- 2013 har Telemark hatt et 
prøvemedlemskap i Sørnorsk Filmsenter 
i Kristiansand. Medlemskapet er en forut-
setning for at filmaktører i vårt eget fylke 
skal ha mulighet til å søke om støtte til 
produksjon av kortfilmer, dokumentarfilmer 
og kursvirksomhet. For å kunne gi støtte til 
spillefilm, må senteret i tillegg bygge opp et 
eget filmfond.      

Erfaringene har vært gode, og prøveperioden 
er forlenget ut 2014. Fra 2015 av er det 
ønskelig at Telemark fylkeskommune blir et 
fullverdig medlem av Sørnorsk Filmsenter. 
Det er også ønskelig at noen av kommunene 
i Telemark melder seg inn, særlig dersom 
de har næringsmessige ambisjoner innenfor 
filmfeltet. 

I perioden 2011–13 etablerte Norsk kultur-
råd åtte regionale scener for samtidsdans 
med treårig prosjektstøtte. En av dem ligger i 



DELMÅL 3.5

Sikre god ressursutnyttelse og 
bidra til flere produksjoner.

TILTAK
3.5.1 Utarbeide en samarbeidsavtale 
  mellom Grenland Kunsthall i Porsgrunn, 
  Spriten Kunsthall i Skien og Telemark 
  Kunstnersenter.

3.5.2 Bruke regionale utviklingsmidler til å 
  utvikle gode Telemarksproduksjoner til 
  Dks.

3.5.3 Utarbeide nye retningslinjer for 
  regionale utviklingsmidler til kultur-
  basert næringsutvikling. 

3.5.4 Bidra til etableringen av Norsjø 
  Kammermusikkfestival som en arena 
  for unge, profesjonelle musikere.  

3.5.5 Videreutvikle samarbeidet med de 
  fylkesstøttede musikkensemblene og 
  bistå i større konsertproduksjoner.

3.5.6 Synliggjøre musikkensemblene gjennom 
  en fylkeskommunal konsertserie.

3.5.7  Bidra til at Scheen Jazzorkester får 
  fast statlig støtte. 

3.5.8 Samarbeide med Innovasjon Norge 
  om bruk av etableringstilskudd til 
  kunstnere og kulturaktører.

DELMÅL 3.6

Styrke Telemarks omdømme som 
kunstnerfylke.

TILTAK
3.6.1  Bli deleier i Sørnorsk filmsenter fra og 
  med 2015. Når medlemskap og eier-
  forhold i Sørnorsk filmsenter er 
  avklart, vil Telemark fylkeskommune i 
  samarbeid med bransjen og Sørnorsk 
  filmsenter utarbeide en langsiktig 
  strategi for filmområdet i Telemark.

3.6.2 Etablere en partnerskapsavtale mellom
   litteraturaktørene i Telemark.

3.6.3  Samarbeide med Skien og Kragerø om 
  etablering av et nasjonalt verdiskapings-
  program for Ibsen og Munch. 

3.6.4  Bidra til at flere av fylkets kulturaktører 
  deltar i internasjonale prosjekter.

3.6.5 Etablere reisestipender for 
  internasjonal profilering og markeds-
  føring av Telemarkskunstnere.

3.6.6 Sikre at de regionale musikkensemblene 
  på sikt har musikere bosatt i Telemark.
 

Telemark, og målet for neste fireårsperiode 
er å oppnå fast statlig støtte. Støtten må 
være stor nok til at den regionale scenen og 
det faglige nettverket også kan bli en produ-
serende enhet. Fylkeskommunen vil arbeide 
for en slik løsning, og mener at prosjektet 
må integreres i Teater Ibsen, som også har 
nødvendig sceneteknisk kompetanse.  Det er 
ikke ønskelig å bygge opp en helt ny danse-
institusjon i Telemark. 

Frem mot 200-årsjubileet for Aasmund 
Olavsson Vinje i 2018 vil fylkeskommunen ha 
særlig fokus på litteraturområdet. Telemark 
har sterke litterære tradisjoner, og det går en 
rød tråd gjennom hele fylket:

• Litteraturdagane i Vinje og Vinje 
 Litteraturpark. 

• Festivalen Bøker i Bø og forfatterstudiet 
 ved HiT.

• Herbjørnsruddagene – Noveller på 
 Notodden.

• Ibsensatsing, Litteraturhuset i Skien og nytt 
 folkebibliotek i Skien.

• En videre litteratursatsing i Porsgrunn.

• Kragerø Internasjonale filosofifestival. 

Det er behov for å etablere et bredt 
partnerskap for å gi litteraturformidlingen i 
Telemark et løft. 

Norges to største internasjonale ikoner, 
Henrik Ibsen og Edvard Munch, har sterk 
tilhørighet til Telemark, Skien som Ibsens 

fødeby og Kragerø som periodisk bosted og 
sterk inspirasjonskilde for Munch. Til tross 
for nasjonale jubileumsår har ikke bosteds-
kommunene og byene i Norge en god nok 
nasjonal og internasjonal profilering. Verdi-
skapingspotensialet som ligger i et nisjepreget 
reiseliv er ikke hentet ut. Et nasjonalt verdi-
skapingsprogram som fører til økt samarbeid 
mellom kommunene bør etableres. Dette 
bør skje før det nye Munchmuseet åpner i 
Oslo i 2019.

Det er få av Telemarks kunstnere og kultur-
institusjoner som deltar i internasjonale 
prosjekter. Slik deltagelse gir god profilering, 
kunstnerisk inspirasjon og tilgang til nye 
nettverk. Fylkeskommunen ønsker å bidra til 
økt internasjonalisering innenfor kunst- og 
kulturfeltet.

Den kulturbaserte næringsutviklingen innen-
for kulturområdet skjer i hovedsak på tre 
områder:

• Økte pengestrømmer til prioriterte 
 kulturformål i Telemark gjennom statlig 
 knutepunktfinansiering (60 % stat, 20 % 
 region og 20 % kommune).

• Utvikling av festivalene og økt nasjonal 
 festivalstøtte fra Norsk kulturråd.

• Økt antall Telemarksproduksjoner for 
 Den kulturelle skolesekken. 

• Formalisering av samarbeid med 
 Innovasjon Norge.
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Telemark er mer enn navnet på fylket vårt, 
det er et begrep innenfor norsk historie, 
kultur og eventyr. Det er noe unikt og 
samtidig levende. Telemark fylkeskommune 
ønsker å støtte opp under dette gjennom 
en målrettet strategi som fremmer vern av 
kulturminner og kulturmiljø gjennom 
forsvarlig bruk. 

Strategi for kultur og kulturarv er forankret i 
Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 
2012–2016. Den er ment å virke sammen 
med andre regionale og nasjonale planer for 
å oppfylle målene som settes i Bærekraftige 
Telemark. 

Telemark har alltid hatt en sterk forteller-
tradisjon. Denne tradisjonen har hatt mye 
å si for Telemarks sterke identitet og 
omdømme. Vi har fortsatt gode fortellere 
som bærer tradisjonen videre, men Telemark 
fylkeskommune trenger også selv å bli en 
god forteller. Gjennom Strategi for kultur og 
kulturarv ønsker vi å sette noen mål for 
hvordan vi i felleskap med andre skal kunne 
videreformidle verdien av kulturarven vår på 
en best mulig måte. 
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Arbeidet som nedlegges knyttet til plan-
uttalelser, dispensasjoner og annet 
forvaltningsarbeid er lite synlig. Likefullt er 
det av avgjørende betydning for blant annet 
kommuner, grunneiere, utbyggere og 
investorer som ønsker å utnytte arealer, 
kulturminner og -miljø.

Telemark fylkeskommune har en viktig 
utviklingsrolle som rådgiver for kommuner 
og andre i spørsmål knyttet til Plan- og 
bygningsloven og Kulturminneloven. Denne 
rollen løses gjennom god dialog og tett sam-
arbeid i de enkelte sakene, samt kompetanse-
bygging. I denne rollen må vi være klare, 
tydelige og kompetente, men fremfor alt 
løsningsorienterte.

I forvaltningens natur ligger det at vi må 
gjøre valg. Alt kan ikke, og skal ikke, tas vare 
på. Telemark fylkeskommune ønsker å ivareta 
et representativt utvalg av kulturminner som 
kan fortelle fremtidige generasjoner om 
hvordan Telemark er blitt til, og som kan 
danne basis for de valgene som tas for veien 
videre. 

Kulturminner og -miljø er ikke-fornybare 
ressurser. Dette betyr at valgene vi tar i dag 
som oftest er endelige. Telemark fylkes-
kommune skal sørge for at kulturarven 
ivaretas gjennom forsvarlig bruk og vern, slik 
at den også kommer fremtidige generasjoner 
til gode.

Telemark fylkeskommune er bare en av flere 
instanser med ansvar for kulturminnefor-
valtning i Telemark. Vi er likevel i en posisjon 
hvor vi må gå i front. 

Hvert år fordeler Telemark fylkeskommune, 
på vegne av Riksantikvaren, millionbeløp til 
istandsetting og sikring av freda bygg og 
anlegg. Midlene er knyttet til bygget/anlegget 
og ikke til eieren. Beløpene varierer, men 
summen vi får til fordeling er langt fra 
tilstrekkelig til å dekke behovet. For å nå de 
nasjonale målene, må midlene vi har til 
rådighet økes kraftig. 

Telemark fylkeskommune ser også at det er 
et behov for at også hus og anlegg som ikke 
er fredet, men likevel har stor kulturhistorisk 
verdi, får økonomisk støtte. Om vi skal få til 
dette må fylkeskommunen selv, eller i sam-
arbeid med andre, lage en støtteordning som 
svarer på behovet.

Feltarbeid, både innenfor arkeologi og nyere 
tids kulturminnevern, er en del av forvaltnings-
oppgavene våre. Omfanget av feltarbeidet 
vil kunne variere mye fra år til år, men vi 
har gode rutiner for å kunne tilpasse oss. 
Feltarbeid er sesongarbeid, og sesongen i 
Telemark er vanligvis fra april til desember. 
Vi er opptatt av å kunne løse behovet for 
feltarbeid på en slik måte at det i minst mulig 
grad blir forsinkende i de prosessene der det 
må gjennomføres.

Strategi for kultur og kulturarv er ment å legge 
til rette for at kulturminneforvaltningen i 
Telemark fylkeskommune skal bli det verk-
tøyet Telemark trenger for å utvikle seg 
videre, uten å glemme røttene sine. 

Telemark trenger en kulturminneforvaltning 
som er dynamisk, robust og tilstedeværende. 
For å få til dette har vi pekt ut fokusområder 
som vi mener skal hjelpe oss å være dette. 
Utvelgelsen av fokusområdene er gjort på 
basis av lovverk, statlige føringer, innspill fra 
kommuner og andre, samt erfaringer 
Telemark fylkeskommune har gjort seg 
innenfor fagområdet. 

HOVEDMÅL

Telemark fylkeskommune skal 
forvalte kulturarven på en 
samfunnsmessig bærekraftig måte. 

Ut fra de innspill vi har fått og de lover og 
føringer som gjelder, har vi valgt å fokusere 
på hvordan Telemark fylkeskommune skal 
løse sin lovpålagte forvaltningsoppgave.

Formidling er valgt ut som fokusområde 
fordi Telemark fylkeskommune ser god 
formidling som en forutsetning for å forstå, 
bruke og ivareta kulturminner og -miljø.

Telemark fylkeskommune er opptatt av å se 
og bruke de mulighetene som kulturarven gir 
oss.  Av den grunn er verdiskapning og 

næringsutvikling gjennom bruk av kultur-
arven valgt ut som fokusområde.

Nøkkelen til å lykkes med både å bevare og 
bruke kulturarven ligger i kompetanse. Om 
Telemark fylkeskommune i samarbeid med 
andre skal lykkes i å skape et miljø hvor 
kulturarven sees på som en positiv ressurs, 
må det fokuseres på kompetansebygging.

FOKUSOMRÅDER

• Kulturarv og utvikling

• Formidling 

• Verdiskaping og næringsutvikling 
 gjennom bruk av kulturarven 

• Kompetansebygging

KULTURARV OG 
UTVIKLING
Kulturminneforvaltning er utvikling! Det er 
å legge til rette for bruk, opplevelser, verdi-
skaping, kunnskap og identitetsbygging. Det 
er mulig å bo, arbeide og leve med kultur-
minner. En velfungerende kulturminne-
forvaltning er viktig for å kunne støtte opp 
under utviklingen av et moderne og fremtids-
rettet Telemark. Virkemidlene vi har til 
rådighet i dette er engasjement, dialog, 
kompetanse og lovverk. 
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Telemark fylkeskommune har i dag 9 faste 
stillinger innenfor kulturminneforvaltningen. 
Kulturminneforvaltningen er organisert med 
en leder, tre saksbehandlere innenfor 
arkeologi, tre saksbehandlere innenfor nyere 
tids kulturminner og to fast ansatte felt-
arkeologer. I tillegg har vi to ansatte i prosjekt-
stillinger knyttet til UNESCO og til fredningen 
av Bandakkanalen. 

Utviklingsorientert kulturminneforvaltning 
etter lovverk er utgangspunktet for teamets 
ressurssituasjon. Det er en utfordring for 
Telemark fylkeskommune at rammene for 
kulturminneforvaltningen er trange, og at 
kravene til arbeidet som skal gjøres stadig 
øker. I tillegg tilføres vi stadig nye arbeids-
oppgaver som før har ligget sentralt hos 
Riksantikvaren. 

Utviklingsorientert kulturminneforvaltning 
innebærer at det brukes mye tid på å støtte 
kommuner og andre involverte gjennom 
blant annet kompetansebygging.

Arbeidsmengden knyttet til forvaltningsopp-
gaver vil variere ut fra samfunnsutviklingen, 
konjunkturer, lovverk, nye krav og annet. 
Det er viktig at Telemark fylkeskommune har 
nødvendig kompetanse og rammer som er 
fleksible nok til å kunne løse oppgavene når 
de kommer. 

En utfordring som stadig dukker opp er 
manglende forståelse av, og kompetanse 
innenfor, de lover og regler som gjelder for 

kulturminneforvaltningen. Dette vil Telemark 
fylkeskommune møte med kompetanse-
byggende tiltak både saksspesifikt og generelt. 

For å kunne bli mer aktive på andre arenaer, 
må Telemark fylkeskommune aktivt søke 
løsninger som enten lar seg forene med de 
eksisterende oppgavene, kan løses som 
prosjekt, eller øke rammene. Telemark 
fylkeskommune ønsker å satse på utviklings-
orientert kulturminneforvaltning siden vi ser 
store fordeler i at løsninger og beslutninger 
kan tas lokalt/regionalt og gjennom politiske 
prosesser. Denne arbeidsmåten er mer 
ressurskrevende enn arbeidsmetoder med 
mindre grad av samhandling og 
kommunikasjon, men likevel veien å gå om vi 
skal vektlegge tilbakemeldingene som er gitt, 
og erfaringene vi har gjort.

Telemark fylkeskommune har gjennom 
arbeidet med UNESCO og Bandakkanalen 
fått en betydelig økning i antall freda bygg, 
anlegg og infrastruktur.  Antallet freda bygg 
og anlegg (inkludert de under fredning) har 
steget fra 558 i 2012 til over 900 i 2014, og 
vil fortsette å stige, hovedsakelig grunnet 
UNESCO.  Telemark fylkeskommune har i 
dag forvaltningsansvar for over 10 % av alle 
freda bygg og anlegg i landet. Dette utfordrer 
Telemark fylkeskommunes rammer til for-
valtning. For å kunne forvalte dette med den 
kvaliteten freda bygg og anlegg og ikke minst 
verdensarvstatus krever og fortjener må det 
finnes løsninger på denne utfordringen.
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DELMÅL 4.1

Forvalte kulturminner og kultur-
miljø på en samfunnsmessig 
bærekraftig måte.

TILTAK
4.1.1 Følge opp nasjonale retningslinjer og  
  prioriteringer.

4.1.2 Sikre at det tas hensyn til kulturminner 
  og kulturmiljø i plan- og byggesaker.

4.1.3 Bedre kommunikasjonen med 
  kommuner og tiltakshavere i plansaker.

4.1.4 Sørge for tilstrekkelige rammer for å 
  kunne løse de lovpålagte oppgavene.

4.1.5 Sikre vern av kulturminner og kultur-
  miljø gjennom forsvarlig bruk.

4.1.6 Gi god oppfølging til eiere av freda 
  bygg og anlegg, samt arbeide for å øke 
  ressursene til freda bygg og anlegg.

4.1.7 Støtte arbeidet med kommunale 
  kulturminneplaner.

4.1.8 Ta i bruk nye metoder og ny teknologi 
  hvor det tjener en hensikt.

4.1.9 Tilgjengeliggjøre kulturminnedata for 
  kommuner, utbyggere, frivillige, 
  forskning osv.

4.1.10 Gjennomføre tilstandsregistreringer 
  for å bedre kvaliteten på forvaltnings-
  dataene.

DELMÅL 4.2

Følge opp UNESCO-statusen og 
de fredningene som er gjort i 
forbindelse med den.

TILTAK
4.2.1 Sørge for ressurser til den nødvendige 
  oppfølgingen av UNESCO.

4.2.2 Følge opp vilkårene for 
  UNESCO-status.

4.2.3 Bidra til kompetanseheving omkring 
  UNESCO.

FORMIDLING
For å sikre kulturarven er det behov for økt 
kunnskap. Gjennom økt kunnskap vil det 
være kortere vei til de gode ideene og 
mulighetene for å bruke kulturminnene og 
kulturmiljøene. Det er viktig at kulturarven 
sikres gjennom lovverk, men formidling av 
kulturminner er også viktig for å skape 
forståelse for hvorfor og hvordan kultur-
minneverdier skal ivaretas og forvaltes. 
I et langsiktig perspektiv vil økt kunnskap 
og kompetanse bidra til bedre forvaltning 
og hindre kulturminnekriminalitet. Forståelse 
av og entusiasme for kulturminner og kultur-
miljø er avgjørende for å bygge opp og opp-
rettholde den nødvendige samfunnsmessige 
forankringen for det vi gjør. 
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Telemark fylkeskommune ønsker å bidra til 
å skape en sterk telemarksidentitet gjennom 
økt kunnskap om kulturarven. Vi er opptatt 
av å bruke kulturminner og kulturmiljø på en 
slik måte at de er med på å gjøre Telemark 
til et attraktivt sted å bo og besøke. For å 
oppnå dette må vi jobbe sammen med andre. 
Naturlige samarbeidspartnere finnes i det 
offentlige i både fylkeskommunen, kommunene 
og nasjonalt.  Vi tror det også skal være mulig 
å finne historielag og andre private sam-
arbeidspartnere som vil være med på dette. 

En viktig nasjonal så vel som regional og lokal 
utviklingsoppgave i årene framover blir satsing 
på ulike tiltak for å øke interessen og kompe-
tansen rundt kulturminner og kulturmiljø. 
Stortingsmelding 35 Framtid med fotfeste 
(2012–2013) tar opp behovet for å få på plass 
digitale verktøy for kommuner og andre, og 
at databasene over kulturminner og kultur-
miljø kvalitetssikres. Der påpekes også 
behovet for at kommunene har tilstrekkelig 
kompetanse til å løse sine oppgaver med 
hensyn til kulturminner.

Åpenhet om hva vi gjør er viktig for at folk 
skal forstå nytten av det.  Vi har valgt fylkes-
kommunens hjemmesider som hovedkanal 
for formidling av informasjon som for eksempel 
nyheter om kulturarven, støtteordninger og 
lovverk. På hjemmesidene publiseres det 
relevant informasjon for både private eiere 
av kulturminner, tiltakshavere, planleggere og 
ansatte i kommunene, barn og unge samt for 
alminnelige kulturminneinteresserte. 

Fylkeskommunen bør være i forkant av ut-
viklingen av alternative metoder for formidling 
av kulturminner. Dette kan for eksempel være 
i form av digitale skilt, Telemarkskilder.no, 
eller å kombinere skilt med de mulighetene 
som gis via smarttelefoner.  Videre skal alt vi 
gjør kunne kobles opp mot våre nettsider.

Fra og med 2013 har Telemark fylkes-
kommune etablert to nye støtteordninger 
som vektlegger formidling av kulturminner og 
restaureringshåndverk.  Tilskuddsordningene 
er en del av de regionale utviklingsmidlene, og 
retter seg mot formidling av kulturminner og 
kurs i restaureringshåndverk.

I tillegg skal vi følge opp og fordele midler 
fra Riksantikvaren til skilting og skjøtsel. 
Hensikten med disse midlene er at folk på 
et lokalt nivå kan få støtte til formidling og 
skjøtsel av kulturminner.  Prosjektene skal 
være lokalt forankret i kommunen, og 
skjøtselen skal ha et langsiktig perspektiv. 
I tillegg skal vi på lang sikt sørge for at 
kulturminnene som blir skiltet er et 
representativt utvalg av de kulturminnene vi 
har i Telemark, og at det skal være minst ett 
skiltet kulturminne i hver kommune. 

Formidling er ikke strengt tatt en lovpålagt 
oppgave, men om kulturminneforvaltningen 
skal være samfunnsrelevant og ha legitimitet 
må den gi noe tilbake til samfunnet via 
formidling.  Telemark fylkeskommune ser det 
som nødvendig å finne tid og ressurser til å 
bli enda bedre på formidling.
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DELMÅL 4.3

Telemark fylkeskommune sikrer 
kulturarven gjennom å bidra til økt 
kunnskap om kulturminner.

TILTAK
4.3.1 Fremme faktabasert kunnskap gjennom 
  nettsider, foredrag og publikasjoner.

4.3.2 Bidra med kompetanse og økonomiske 
  støtteordninger til formidling av kultur-
  minner, -miljø, skjøtsel og tradisjons-
  håndverk. 

4.3.3 Spre kunnskap gjennom Den kulturelle 
  skolesekken og lignende ordninger.

4.3.4 Arbeide for å gjøre kulturminner og 
  -miljø tilgjengelige og publikums-
  vennlige, også for folk med forskjellig  
  type funksjonsnedsettelse. 

4.3.5 Prioritere ressurser til publikums-
  kontakt.

4.3.6 Aktivt søke midler for å kunne støtte 
  historielag, idrettslag og ildsjeler med å 
  dekke kostnadene til formidling av 
  kulturminner og -miljø.

4.3.7 Bidra til å ivareta lokalhistoriske data 
  som samles inn av kommuner, historie-
  lag, bedrifter, og enkeltpersoner.

VERDISKAPING OG 
NÆRINGSUTVIKLING 
GJENNOM BRUK AV 
KULTURARVEN
 
En av Telemark fylkeskommunes viktigste 
oppgaver er å legge til rette for verdiskaping. 
Kulturarv er en viktig kilde til verdiskaping, 
og kan brukes aktivt inn i for eksempel 
folkehelsearbeid, reiseliv, næringsliv og 
stedsutvikling. Gjennom god kulturminne-
forvaltning kan Telemark fylkeskommune 
bygge opp under merkevaren Telemark. 
Stortingsmelding nr. 35 Framtid med fotfeste 
(2012–2013) slår fast at Regjeringen vil at 
kulturminner skal bevares som verdifulle 
ressurser og være med på å skape verdier i 
levende lokalsamfunn.  Vår rolle er å tilrette-
legge for at andre skal kunne bruke kultur-
minner og miljø på en forsvarlig måte.

Fylkeskommunens rolle som utvikler innen-
for kulturminneforvaltningen er definert 
gjennom regionale planer, nasjonale føringer 
og retningslinjer, som for eksempel 
Stortingsmelding nr. 35 og Riksantikvarens 
årlige prioriteringsbrev. 

Telemark fylkeskommune ønsker å profilere 
seg bedre innenfor arbeidet med kulturarv, 
slik at folk, bedrifter, institusjoner og kommu-
ner lettere kan se hva vi kan tilby. 

Kulturarven i Telemark er en ressurs vi per i 
dag ikke på langt nær utnytter godt nok. En 

av forutsetningene for at kulturarven skal 
kunne brukes som del av verdiskaping er at 
det gjøres på en måte som gagner kultur-
minnet eller kulturmiljøet, og er bærekraftig. 
På denne måten får en også fram det unike 
og spennende som kulturminnene og kultur-
miljøene kan tilby. Fylkeskommunen skal bistå 
kommuner, utviklere, frivillige og andre med å 
identifisere de mest spennende kulturminnene 
og kulturmiljøene, og finne ut hvordan de 
kan brukes uten å forbrukes.

Kommuner, historielag og andre har pekt på 
behovet for at Telemark løfter opp noen 
områder hvor det i dag ikke finnes særlig 
kunnskap og hvor det samtidig vil være 
potensial for verdiskaping på sikt. Områdene 
som oftest pekes på er brynesteinshandelen, 
kystkulturen og bergverksdriften.  

Telemark fylkeskommune ser at det vil være 
en utfordring å gjennomføre egne kulturarv-
baserte prosjekter uten støtte og forankring 
i kommuner og andre. Tilbakemeldingene vi 
har fått går entydig i retning av at det ønskes 
at Telemark fylkeskommune med utgangs-
punkt i sin ekspertise innen kulturarv, er 
med på å identifisere kulturminner og kultur-
miljøer som har stort potensial for forskning 
og utvikling, og bidra til å sette i gang og 
støtte prosjekter. 

At kulturminner kan skape verdier ser vi 
blant annet i hvordan Telemark velger å frem-
stille seg for turister. Mange av attraksjonene 
i Telemark er kulturminner. De best kjente er 

kanskje Telemarkskanalen, Kragerø sentrum, 
stavkirkene på Eidsborg og i Heddal, Dalen 
hotell, Ibsens Venstøp og Porsgrunn Porselen. 
Vi har også en rekke mindre kjente, som 
blant annet steinkirkene fra middelalderen, 
Skotfoss, Dyrskuplassen, Øyskogen i Fyresdal, 
kulturlandskapsområdene på Skåtøy-
Jomfruland og i Hjartdal, pilegrimsleden til 
Røldal og Ulefoss, Fjone i Nissedal og 
Urdbøuri i Vinje. Disse mindre kjente kultur-
minnene har stort potensial med tanke på verdi-
skaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Å få til et bedre samarbeid mellom turist-
næringen og kulturminneforvaltningen vil 
kunne gi større tyngde og synlighet for 
eksisterende attraksjoner, men også drive 
fram nye attraksjoner. For at vi skal fremstå 
som ekte og troverdige i reiselivssammenheng 
må kulturminnene brukes, men ikke forbrukes. 

Gjennom utdanningstilbud innen tradisjons-
håndverk skapes utvikling og nærings-
muligheter. Telemark har et stort antall fredete 
og verna hus, og det er mangel på kvalifiserte 
håndverkere til å holde dem ved like.

Telemark fylkeskommune er involvert i en 
rekke prosjekter hvor UNESCO-søknaden 
med Notodden og Rjukan er det viktigste. 
Fylkeskommunen er også involvert i fredningen 
av Bandakkanalen (del av Regionalparken), 
Sentrumsnære turveger med universell 
utforming, Ulefoss kulturarv, Kultur- og natur-
reiser og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
(Jomfruland og Stråholmen).
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Der Telemark fylkeskommune er med i et 
prosjekt bør det legges til rette for at 
prosjektet videreutvikles etter at det formelt 
er avsluttet. 

Fylkeskommunen vil arbeide for at kultur-
minneforvaltning skal inngå i arbeidet med 
identitetsskaping, stedsutvikling, merkevare-
bygging, arealutvikling og turisme, for å nevne 
noen områder. 

Arbeidet med verdiskaping er mest synlig 
innenfor prosjektene vi er involvert i. Mange 
av forvaltningssakene vi er involvert i har 
også verdiskaping i seg, som tilrettelegging 
av kulturminner, dispensasjoner i forhold til 
bruk, arealbruk osv.

DELMÅL 4.4

Få flere fredede bygninger i bruk. 

TILTAK
4.4.1 Legge til rette for at eiere kan utnytte 
  og utvikle kulturminnene sine. 

4.4.2 Bygge kompetanse hos eier/bruker.

4.4.3 Følge opp bygg og anlegg hvor det er 
  gitt støtte til vedlikehold.

DELMÅL 4.5

Tydeliggjøre kulturminne-
forvaltningen som utviklingsaktør.

TILTAK
4.5.1 Bidra til å bygge kompetanse i 
  Telemark om hvilke muligheter kultur-
  arven gir og hvordan en kan utnytte  
  den på en bærekraftig måte. 

4.5.2 Delta i verdiskapingsprosjekter.

DELMÅL 4.6

Telemark fylkeskommune skal ta 
initiativ til å starte prosjekter som 
kan bidra til ny kunnskap og gi 
grobunn for næringsutvikling og 
verdiskaping.

TILTAK
4.6.1 Ta initiativ til et prosjekt som spenner 
  fra kyst til innland med utgangspunkt i 
  brynesteinshandelen.

4.6.2 Være med på å igangsette et prosjekt 
  om kystkultur.

4.6.3 Være med på å igangsette et prosjekt 
  om bergverksdrift.
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KOMPETANSEBYGGING
Kunnskap er avgjørende for hvordan sam-
funnet forstår og verdsetter kulturarven, og 
for hvordan vi kan møte fremtidens ut-
fordringer for kulturminnene. Kompetanse 
trengs i alle ledd i forvaltningen. Det trengs 
kunnskap for å vedlikeholde kulturminnene 
og miljøene, leve med dem og nyttiggjøre 
seg dem. Kunnskap er også viktig for folks 
interesse, engasjement og aktivitet rundt 
kulturminner. 

Telemark fylkeskommune ønsker å være 
ledende innenfor kulturminneforvaltningen, 
siden vi da vil få en bedre mulighet til å være 
med å styre utviklingen av fremtidens kultur-
minneforvaltning. For å få til dette må 
kompetansen innenfor fagfeltet være høy, 
oppdatert og relevant. Kommuner, utbyggere, 
eiere og andre ser til Telemark fylkeskommune 
for ekspertkompetanse innenfor fagfeltet. 
Klarer vi ikke å møte deres krav og for-
ventninger forsvinner muligheten for å drive 
utviklingsorientert kulturminneforvaltning.

Kompetansebygging tar tid og ressurser. 
Telemark fylkeskommune ser likevel intern 
og ekstern kompetansebygging som en verdi-
full investering for fremtiden.

Vi har valgt å sortere kompetansebyggings-
tiltakene våre etter målgruppe. Den første 
delen vil omhandle hvilken kompetanse vi 
trenger internt i Telemark fylkeskommune. 

Dette fordi Telemark fylkeskommunes kom-
petanse er avgjørende for hvilken hjelp og 
støtte vi kan bidra med. Den andre omhandler 
hvilken kompetanse kommuner, utbyggere og 
andre utenfor Telemark fylkeskommune har 
behov for.

Hvilken kompetanse man trenger vil variere 
ut fram hvem man er. Kommunene vil som 
et minimum trenge kompetanse til å ivareta 
sine kulturminneforpliktelser. Men jo mer 
kunnskap den enkelte kommune har, jo 
enklere kan den ta steget fra det tradisjonelle 
verneperspektivet over i et bruksperspektiv. 
Kommunene ønsker kompetanse som svarer 
til behovet deres, og dette kan gjøres gjennom 
saksbehandling, felles møter og kurs. 
Frivillige lag og organisasjoner vil gjerne ha 
andre behov knyttet opp mot sine geografiske 
virkeområder. Å nå ut til frivillige gjøres gjerne 
via foredrag, men kan også gjøres gjennom 
for eksempel kurs i å finne og beskrive 
kulturminner.

Telemark fylkeskommune er svært opptatt 
av å få på plass et tilbud til håndverkere som 
ønsker kompetanse innenfor tradisjons-
håndverk. Den store mengden freda og 
verna bygg i fylket krever håndverkere med 
spesialkompetanse. Det er behov for flere 
slike håndverkere enn det er i dag.  Vi er i 
gang med et prosjekt sammen med avdeling 
for videregående opplæring og fagskolen for 
å etablere et videreutdanningsopplegg for 
håndverkere innen tradisjonshåndverk. 

Bygningsvernsenter er opprettet i flere av 
nabofylkene våre. Sammen med museer og 
kommuner har Telemark fylkeskommune 
startet et arbeid for å vurdere om modellen 
med bygningsvernsenter er et godt alternativ 
for de utfordringer som finnes i Telemark. 
Denne prosessen har mange utfordringer, 
ikke minst når det gjelder økonomi, lokalise-
ring og mandat.

Telemark fylkeskommune har stor nytte av 
arbeidet frivillige organisasjoner, lag og en-
keltpersoner som interesserer seg for Tele-
marks historie legger ned, og samarbeidet vi 
har med dem. Telemark fylkeskommune har 
gjennomført ulike samarbeidsprosjekt, kurs, 
felles befaringer og foredrag ut fra deres 
behov og ønsker. Det vi har fått tilbake er 
verdifull hjelp, økt interesse og ny kunnskap. 
Det er vanskelig å definere en felles suksess-
formel for hvordan vi kan støtte opp under 
frivilligheten siden den tar så mange former. 
Telemark fylkeskommune vil fortsette å støt-
te opp under frivilligheten gjennom åpenhet 
og imøtekommenhet. 

Telemark fylkeskommune har de siste årene 
forsøkt å jobbe bevisst opp mot metallsøker-
miljøet i Telemark. Metallsøking er en virk-
somhet som kan bidra til å øke kunnskapen 
vår om både fjern og nær historie. Vi er inne 
i en positiv utvikling i forhold til metallsø-
kermiljøet i Telemark, og har et ønske om å 
fortsette med det gjennom opplæring, infor-
masjon, kontakt og samarbeid. 

DELMÅL 4.7
Opprettholde og videreutvikle 
kompetanse i Telemark fylkeskommune 
for å sikre god forvaltning av kultur-
minner og gode tjenester for samfunnet. 

TILTAK
4.7.1 Sørge for at Telemark fylkeskommune 
  til enhver tid har tilstrekkelig, relevant 
  og oppdatert kompetanse innenfor 
  kulturarv og kulturminneforvaltning.
4.7.2 Ha et faglig godt og oppdatert fagbibli- 
  otek med tilgjengelig litteratur som 
  ressurs for oss og andre.
4.7.3 Bygge nettverk og utveksle kunnskap 
  med museene i fylket.

DELMÅL 4.8
Bygge kompetanse for å sikre 
hensynet til kulturminner på alle 
nivåer i samfunnet. 

TILTAK
4.8.1 Ta initiativ til og delta på kompetanse-
  utvekslingsmøter med kommunene og 
  andre.
4.8.2 Bidra til å opprette et forum for frivillige/
  ildsjeler og nettverk for kulturarvs-
  basert næringsutvikling. 
4.8.3 Drive formidling i form av internett-
  sider, foredrag, artikler og publikasjoner.
4.8.4 Bruke media aktivt for å øke interessen 
  og forståelsen av kulturarven. 
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Telemark fylkesbibliotek er samlokalisert og 
samorganisert med folkebiblioteket i Nome 
og utgjør 2/3 av Telemarksbiblioteket. 
Telemarksbiblioteket er et interkommunalt 
samarbeid mellom Telemark fylkeskommune 
og Nome kommune etter § 27 i kommune-
loven. Fylkesbiblioteket har et normalt 
årsbudsjett på seks millioner og ansatte 
fordelt på 8,3 årsverk.  

Biblioteket er en samfunnsmessig nyttig 
institusjon som tilfører befolkningen både 
kunnskap, kulturopplevelser og informasjon. 
Bibliotekene bidrar blant annet til lese-
kompetanse, livslang læring, dannelse og 
trivsel for innbyggerne i alle kommuner. 
Det er vesentlig at bibliotekene skal gi tilbud 
til alle uansett forkunnskaper, og at tilbudet 
skal være gratis for brukerne.

Kulturutredningen 2014 dokumenterer at 
bibliotekene er en av budsjett-taperne under 
Kulturløftet 1 og 2 og at det nå er behov 
for et lokalt kulturløft. Samtidig stilles det 
forsterkede krav fra Staten i en ny revidert 
biblioteklov av 1. januar 2014. Det er derfor 
behov for et kollektivt løft for å få til mer 
attraktive og omstillingsdyktige bibliotek og 
bedre tjenester.  De nærmeste årene har 

fylkesbiblioteket dermed en ekstra viktig 
rolle som regional utviklingsaktør.

Selv om de 18 kommunene i Telemark har 
ansvar for drift av egne folke- og skole-
bibliotek er det viktig å samarbeide for å løse 
utfordringene og nå felles mål. Et utviklings-
arbeid innen bibliotek vil bidra til å få gode 
og omstillingsdyktige bibliotek med relevante 
og tidsriktige tjenester av god kvalitet. Med 
en sammensetning av mange små kommuner 
og noen få større bykommuner, varierer 
behovene, noe som gjør rådgivningsarbeidet 
omfattende og variert.

Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling. 
De nærmeste åra er det behov for et om-
fattende kompetanseløft for fylkesbibliotekets 
ansatte gjennom kurs, etterutdanning og 
rekruttering.  Alternativt må fylkesbiblioteket 
i større grad skaffe seg nødvendig spiss-
kompetanse gjennom kjøp av konsulent-
tjenester.

Fylkesbiblioteket vil ha løpende utfordringer 
innenfor åtte ulike tema: 1. Bibliotekene som 
møteplass og arena for uavhengig debatt. 
2. Ny teknologi. 3. Formidling. 4. Kompetanse-
løft for bibliotekansatte. 5. Struktur og 
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samarbeid. 6. Skolebibliotek i videregående 
skoler, undervisning og livslang læring. 
7. Bibliotek for alle. 8. Medier og medie-
forsyning. 

I samarbeid med kommunene vil det være 
nødvendig å utarbeide en bibliotekplan for 
Telemark. I Stortingsmelding nr. 23 Bibliotek: 
Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena 
i ei digital tid (2008–2009), og i forslag til 
revisjon av lov om folkebibliotek blir det 
lagt vekt på at det kommer til å bli store 
endringer i hvordan bibliotekene arbeider 
framover, både internt og i nettverk med 
hverandre. Derfor trengs det både regionale 
og kommunale planer for å få utviklet gode 
bibliotek for framtida. 

Fylkesbibliotekets hovedoppgave er å drive 
aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å sam-
ordne, effektivisere og styrke det kommunale 
bibliotekfeltet i regionen.

HOVEDMÅL

Telemark fylkesbibliotek skal være 
et utviklings- og kompetansesenter 
for bibliotekene i Telemark. 

DELMÅL 5.1

Være pådriver for kompetanse-
utvikling og kompetansedeling i 
bibliotekene.

TILTAK
5.1.1 Kartlegge kompetansebehov og 
  stimulere til kompetansedeling mellom 
  bibliotekene i Telemark fylke.

5.1.2 Lage et flerårig systematisk kompetanse-
  program for bibliotekets samarbeids- 
  partnere, og samordne det med 
  kompetansetilbudet for det øvrige 
  kulturområdet.

5.1.3 I samarbeid med kommunene utarbeide 
  en bibliotekstrategi for Telemark som  
  vil danne mal for kommende kommunale 
  bibliotekplaner.  

DELMÅL 5.2

Telemark fylkesbibliotek skal 
være pådriver for å videreutvikle 
bibliotekene til attraktive litterære 
og kulturelle møteplasser som 
inspirerer til opplevelser, læring 
og kreativitet og som bidrar til 
engasjement og medvirkning.

TILTAK
5.2.1 Samarbeide med folkebibliotekene, 
  kommunene og festivalene om et 
  litteraturløft for Telemark.

5.2.2 Gjennomføre minst ett samarbeids-
  prosjekt med fokus på biblioteket som 
  møteplass for ungdom.

5.2.3 Gjennomføre minst ett samarbeids-
  prosjekt med fokus på biblioteket som 
  møteplass for innvandrere.

5.2.4 Gjennomføre minst ett samarbeids-
  prosjekt med fokus på bibliotekets 
  rolle som formidler av kunnskap om 
  ny teknologi.

DELMÅL 5.3

Være rådgivende instans for økt 
samarbeid mellom bibliotekene og 
mellom bibliotekene og eksterne 
aktører.

TILTAK
5.3.1 Utvikle samdriftsløsninger i samarbeid 
  med bibliotekene.

5.3.2 Stimulere til økt samarbeid mellom 
  bibliotekene og eksterne aktører i 
  lokalsamfunnet.

5.3.3 Stimulere til samarbeidsavtaler 
  mellom folkebibliotek og skoler i alle 
  kommunene.
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 Strategi for kultur og kulturarv er et styrings-
verktøy for politikerne og administrasjonen i 
Telemark fylkeskommune. Den legger føringer 
for fylkeskommunens langtidsprioriteringer 
og rullering av det årlige mål- og budsjett-
dokumentet. Hvert nytt tiltak må derfor 
fases inn i disse budsjettdokumentene. 
Strategien vil også være styrende for 
disponering av regionale utviklingsmidler.

I dialogen med Staten, i særlig grad Kultur-
departementet, Klima- og miljødepartementet, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Norsk kulturråd og Riksantikvaren, signaliserer 
Strategi for kultur og kulturarv det samfunns-
oppdraget Telemark fylkeskommune har tatt 
på seg, de ambisjonene fylkeskommunen har 
innenfor fagområdet og hvilke prioriteringer 
fylkeskommunen har både på kort og lang 
sikt.  

Brede og forpliktende regionale partnerskap 
må på plass for å realisere ambisiøse strategier. 
Strategi for kultur og kulturarv signaliserer 
hvilke kommuner, kulturinstitusjoner, grunn-
eiere og frivillige nettverk Telemark fylkes-
kommune har et behov for å samarbeide 
med. 

K A P I T T E L  6 
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Telemark fylkeskommune har som ambisjon 
å inngå kommuneavtaler med alle kommunene 
i Telemark. Disse avtalene vil være viktige for 
hvordan Strategi for kultur og kulturarv skal 
kunne møte kommunenes behov og 
forventninger.

I et langsiktig perspektiv vil fylkeskommunen 
inngå intensjonsavtaler med de aktuelle sam-
arbeidsaktørene for å kunne konkretisere 
nye tiltak som skal rulleres inn i Strategi for 
kultur og kulturarv og forankres i de fylkes-
kommunale budsjettdokumentene. 

Tiltakene innen regionalparken og Telemarks-
biblioteket vil i all hovedsak dekkes innen 
deres egne ressurser. I perioden 2014–2017 
vil fylkeskommunens økonomiske og admi-
nistrative ressurser først og fremst gå til 
følgende områder: 

• Å få verdensarvstatus for industriaksen 
 Notodden-Rjukan vil fram til 2015 ha 
 hovedprioritet. I neste omgang vil vi også 
 se på hvordan vi skal følge opp verdensarv-
 statusen slik at Telemark kan få mest mulig  
 ut av den.

• Innenfor Kulturarv vil de forvaltnings-
 oppgavene som følger etter lov og om-
 handles i kapittel 5 ha prioritet, men det 
 må samtidig arbeides med de andre målene. 

• Innenfor Kultur vil de tre viktigste tiltakene 
 ha følgende prioritet: 

 1. Bidra til realisering av nybygg for 
  Telemark Museum i Skien og sikre   
  museet økte statlige driftstilskudd.

 2. Utvikle Teater Ibsen til et regionalt 
  formidlingssenter for to likeverdige 
  kunstuttrykk: teater og dans.

 3. Sikre statlig knutepunktfinansiering av 
  Lysbuen Industri- og Kunstmuseum. 

64 65



FORSIDE
Foto: Dag Jenssen
Fra Teaterfestivalen i Porsgrunn (PIT) 2008.

FORORD
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune 
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

KULTURFYLKET.NO
s4  Foto: Stein Olav Lie
 Rui-plassen på Dalen, der de etter hvert landskjente 
 Rui-søstrene levde til rundt 1990-tallet. Plassen ble
  restaurert i 2010 med støtte fra Telemark fylkeskommune.  
s7  Foto: Telemark Brand Image
 Bading i Kragerø.

KAPITTEL 1:  VERDENSARV
s8 Foto: Per Berntsen
 Rjukan og Gaustatoppen mot vest.
s11  Foto: Per Berntsen
 Tårnhus A, Hydro Industripark i Notodden.
s12  Foto: Per Berntsen
 Lysbueovn, Notodden.
s13  Foto: Dag Jenssen
 Detaljbilde av lysbueovn, Notodden.

s15  Foto: Per Berntsen
 Grønnebyen og Admini, Hydrobyen Notodden. 

KAPITTEL 2:  TELEMARKSKANALEN
s16  Foto: Jørn Steen
 Telemarkskanalen, stemningsbilde  Vrangfoss.
s19  Foto: Erik Røed, Tellus Works
 Båten Victoria, Skien.
s20  Foto: Jørn Steen
 Telemarkskanalen, Skien sluse.
s21  Foto: Jørn Steen
 Belysningen på pålene i Hjellevannet var del av markeringen 
 av Telemarkskanalen/Skien som tusenårssted. 

s22  Foto: Jørn Steen
 Ulefoss sluseanlegg.
s23  Foto: Erik Røed, Tellus Works
 Padling i kajakk på Telemarkskanalen x 3.

KAPITTEL 3:  KULTUR
s24 Foto: Dag Jenssen
 Fra Teaterfestivalen i Porsgrunn (PIT) 2008.
s29 Foto: Dag Jenssen
 Fra vitensenteret DuVerden i Porsgrunn.
s30 Foto: Telemark Brand Image
 Felespill og bunad.
s35 Foto:  Eva Susanne Drugg 
 Porsgrunns nye kulturhus, Ælvespeilet.  
s38 Foto: Tom Riis      
 Prisvinner Kåre Virud fra Fotavtrykk-konferansen 2014.

KAPITTEL 4:  KULTURARV
s42 Foto:  Per Berntsen
 Rjukanbanen, to lokomotiver på Storegut.
s46 Foto:  Dag Jenssen
 Hydro Industripark i Notodden.
s49 Foto: Telemark Brand Image
 Heddal stavkirke.
s50 Foto:  Per Berntsen 
 Rødbyen og Tyskerbyen boligområde, Hydrobyen Rjukan.
s55 Foto:  Gunnhild Randen
 PM5 og innseilingen til Telemarkskanalen sett fra tollboden.

KAPITTEL 5:  TELEMARKSBIBLIOTEKET
s58 Foto: Børve og Borchsenius
 Interiør fra biblioteket. Utsmykningen «Tetris» av 
 Michael Johansson.
s60 Foto: Børve og Borchsenius
 Bok & Blueshuset sett fra uteamfiet i «Lossinga».

KAPITTEL 6:  GJENNOMFØRING 
s62 Foto: Telemark Brand Image
 Bading i Kragerø.
s64 Foto: Eystein M. Andersen
 Hydroparken Notodden - Tårnhus.

FOTO

Foto: ©Per Berntsen 
Fordekket på Ammonia.



www.telemark-fk.no

Ønsker du mer informasjon om 
kultur og kulturarv, anbefaler vi 
et besøk på hjemmesiden vår, 
der du kan klikke deg inn på 
våre tjenester Kultur og idrett 
eller Kulturminner.


