
Strategi for kultur, kulturarv og bibliotek revisjon av handlingsprogram 

2018–2020. 
 

Vår visjon:  

 

Å være en relevant samarbeidspartner for kultur-Telemark gjennom å ha 

overblikket, skape de gode koblingene og sette de viktige temaene på 

dagsorden. 

 

 

Overordnede mål: 
 

 Telemark fylkeskommune skal kjennetegnes av kunnskapsbasert forvalting og høy kompetanse 

på kulturfeltet for å være en attraktiv samarbeidspartner. 

 

 Vi skal bruke de fylkeskommunale virkemidlene og støtteordningene til å støtte opp om 

regional kulturaktivitet, ha forutsigbare retningslinjer og ta hensyn til bredden i kulturlivet.  

 

 

Innledning 

 
Dette er en revisjon av handlingsprogrammet til Strategi for kultur og kulturarv, som ble vedtatt i 

2014. Strategien har et 12-års perspektiv med et fireårig handlingsprogram. Det er et revidert 

handlingsprogram som nå presenteres.  

 

Etter en administrativ omorganisering der avdeling for kultur ble opprettet, med ansvar for 

fagområdene kultur, kulturarv og bibliotek, er fylkesbiblioteket gitt en mer sentral plass i dokumentet. 

Handlingsprogrammet vil være retningsgivende for kulturavdelingens oppgaver og prioriteringer i 

perioden 2018-2020, inn mot sammenslåingen til en ny region sammen med Vestfold.  Intensjonen er å 

sette noen mål og tiltak som er realistiske med tanke på tilgjengelige ressurser i avdelingen, men som 

samtidig er ambisiøse.  

 

Handlingsprogrammet er forankret i Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2016–2020, og 

bidrar til å støtte opp om sentrale mål i planstrategien. Telemark skal være et attraktivt fylke å bo i, 

jobbe i og besøke, og her spiller kulturelle attraksjoner og et bredt kulturtilbud en viktig rolle. Vårt 

hovedmål er å være en ledende utviklingsaktør for økt kulturell aktivitet i Telemark. 

Handlingsprogrammet beskriver vår rolle både som samarbeidspartner og tjenesteprodusent, og 

gjennom vårt arbeid skal vi bidra aktivt til å videreutvikle Telemark som kulturfylke. 

 

Handlingsprogrammet fraviker fra programmet for 2014–2018 ved at vi har valgt å slå sammen våre 

tidligere fokusområder til tre felles hovedområder: Bred verdiskaping, Kompetanse og Formidling. Vi 

mener at disse fokusområdene gjenspeiler avdelingens prioriteringer fram mot 2020 på en bedre måte. 

Under disse områdene er det mål og tiltak for hele avdelingen og for hvert enkelt fagområde.  

 

Forslaget som nå foreligger er resultatet av en bred og involverende prosess. I tillegg til vårt interne 

arbeid har vi hatt to åpne dialogmøter med aktørene i kulturfeltet, samt et møte med presentasjon for 

Norsk kulturforum Telemark.  

 

 

  



FOKUSOMRÅDE BRED VERDISKAPING 
 

Bred verdiskaping innebærer en helhetlig tilnærming til utviklingsarbeid, gjennom et samspill mellom 

økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. Ved å se på fylkeskommunens oppgaver i 

sammenheng, og bidra til å opprettholde og skape nye attraksjoner er kulturavdelingens oppgaver en 

viktig drivkraft for utvikling i regionen. Vi skal legge grunnlaget for at de gode og viktige 

kulturopplevelsene kan finne sted, og derigjennom bidra til både å opprettholde og til å skape nye 

kulturarbeidsplasser i fylket.  

 

 

Felles mål 
 

Mål 1: Arbeide for å sikre økte statlige tilskudd til prioriterte kulturbygg gjennom å:  

 

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

 Bidra til statlig delfinansiering for videre utbygging av Teater Ibsens lokaler på Klosterøya 

 Legge til rette for samlokalisering av Teater Ibsen og Dansekunst i Grenland i forbindelse med 

Teater Ibsens utbygging 

 Bidra til realiseringen av nytt museumsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork i samarbeid 

med Tinn kommune og Norsk Industriarbeidermuseum 

 Bidra til realiseringen av Ibsenbiblioteket i Skien 

 Bidra til realiseringen av Teaterparken/Senter for fri scenekunst i samarbeid med Grenland 

friteater og Porsgrunn kommune 

 Bidra til realiseringen av et nytt kunstmuseum i Rauland i samarbeid med Vest-Telemark 

museum 
 

Mål 2: Arbeide for statlige tilskudd til prioriterte arenaer gjennom å sikre:  

 

 Permanent drift av Telemarksarkivet gjennom samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum, 

Vest-Telemark Museum og Telemark Museum 

 Permanent drift av Porsensmuseet sammen med Porsgrunn kommune og Telemark Museum 

 Oppnå fast driftstilskudd til Vinjesenteret i samarbeid med Vinje kommune og Nynorsk 

kultursentrum 
 Driftsmidler til Telemark folkemusikksenter i Bø og til Europas Bluessenter på Notodden   

 Etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for middelalderhåndverk i Telemark 

 Fortsatte statlige tilskudd til Litteraturhuset i Skien 

 Oppfølging av verdensarvens mål og tiltak i Forvaltningsplan for Rjukan-Notodden industriarv 
 

Mål 3: Styrke Telemarks kulturelle fyrtårn gjennom å  
 

 Synliggjøre Ibsen gjennom en egen fyrtårnssatsing 

 Synliggjøre industriarven i fylket gjennom å bygge opp om verdensarvsenteret for Rjukan-

Notodden Industriarv 

 Styrke folkekulturen gjennom en egen fyrtårnssatsing 

 Synliggjøre vårt særpreg i sammenslåingsprosessen med Vestfold, og samtidig bruke prosessen 

til å skape en styrket og slagkraftig kulturregion 

 
 

Fylkesbiblioteket 

 

Mål: Tilrettelegge for gode bibliotektjenester i folke- og skolebibliotekene ved å: 

 



 Videreføre ordningene PressReader, E-bøker, Sommerles og felles transportordning for bøker 

 Samarbeide med Telemarkskommunene om å etablere og videreføre leseombud og språkkafe 

 Styrke bibliotekets rolle i stedsutviklingen ved å bidra til at folkebibliotekene er en møteplass  

 Løfte fram bibliotekene som arena for sosial og digital inkludering i samfunnet, og som arena 

for livslang læring 

 Fokusere på skolebibliotekets rolle i å hindre frafall i de videregående skolene 

 

Kultur 

 

Mål: Styrke Telemark som et attraktivt kulturfylke gjennom å:  

  

 Bidra til at flere av fylkets kulturaktører deltar i internasjonale prosjekter, blant annet gjennom 

mulighetene i de europeiske samarbeidsprogrammene 

 Prioritere prosjekter og tiltak som styrker kulturelle fyrtårn av regional eller nasjonal betydning  

 Samarbeide med regionale kunstnere og kunstinstitusjoner om produksjoner til Den kulturelle 

skolesekken 

 Forsterke samarbeidet med Telemark kunstsenter og kommunene i Telemark om satsingen på 

kunst i offentlige rom 

 

Kulturarv 

 

Mål 1: Sørge for at kulturminneverdiene i Telemark ivaretas på en bærekraftig måte ved å:   

 

 Være proaktive tidlig i planer, prosesser og istandsettingsprosjekter 

 Være aktivt deltagende i bystrategiarbeid for å løfte inn betydningen av kulturarven i 

utviklingsarbeidet, og følge opp Riksantikvarens bystrategi 

 Følge opp mål og tiltak i Forvaltningsplan for Rjukan-Notodden Industriarv, og forvalte 

verdensarvverdiene slik at de fremstår som beste praksis for vern av kulturminner og -miljøer  

 Formidle kulturminners samfunnsnytte og økonomiske verdier 

 

Mål 2: Utarbeide oversikt og sikre et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer innen 

2025 ved å:  

 

 Kartlegge andre typer kulturminner enn de som er representert per i dag som oppfølging av 

Riksantikvarens fredningsstrategi  

 Starte arbeidet med å identifisere områder med automatisk fredede kulturminner som har 

særskilt høy verdi, og forberede områdefredning for å bevare kulturminnenes virkning i miljøet 

og beskytte viktige vitenskapelige interesser. Dette vil også gi en større forutsigbarhet for 

utbyggingsinteresser. 

 

 

FOKUSOMRÅDE KOMPETANSE 
 

Kulturfeltet er i stadig utvikling og påvirkning gjennom nasjonal og europeisk politikk, og det er et 

kontinuerlig behov for kompetanseheving. Avdeling for kultur prioriterer kompetanseheving gjennom 

å tilby kurs og konferanser, og gjennom å samarbeide med kulturaktørene og kommunene i fylket via 

ulike nettverk. 

Avdelingen har som mål å være oppdatert på det kulturpolitiske området og derigjennom formidle 

muligheter.   

 

 



Felles mål: 

 

Mål: Bidra til kompetanseheving innen kulturområdet gjennom å: 

 

 Tilby kompetansehevende kurs, møter og nettverk innen relevante områder, bl.a. med vekt på 

ny teknologi, digital formidling og publikumsutvikling 

 

Fylkesbiblioteket 

 

Mål: Legge til rette for økt kompetanse for de ansatte i folke- og skolebibliotek, og bidra til at 

biblioteka gir aktuelle og relevante bibliotekstjenester i Telemark gjennom å: 

 

 Styrke fylkesbibliotekets rolle som strategisk utviklingspartner og rådgivende organ ovenfor 

folkebibliotekene gjennom intern kompetanseheving 
 Holde kurs og workshops for å bidra til økt digital og teknisk kompetanse hos bibliotekansatte 

 

Kultur 

 

Mål: Være pådriver for kompetanseheving og nettverk gjennom å:   

 

 Samarbeide med Norsk kulturforum Telemark og kulturinstitusjonene 

 Samarbeide med kommunene og Telemark kulturnettverk om det frivillige kulturlivet 

 Arrangere og videreutvikle møteplasser for Den kulturelle skolesekken og Ung kultur møtes 

 Gjennomføre årlige utviklingssamtaler med kulturaktørene som mottar fylkeskommunal 

driftsstøtte 

 Arrangere fylkeskulturkonferansen 

 Aktivt prioritere prosjekter som innebærer talentutvikling for barn og unge 

 Delta i pilotprosjekter for å forbedre kvaliteten på formidlingen til barn og unge i Den 

kulturelle skolesekken 

 Gjennomføre en bred markedsundersøkelse innenfor kulturfeltet i Telemark i dialog med 

Vestfold fylkeskommune for å sikre et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 

publikumsutvikling 

 Gjennomføre en kartlegging av profesjonelle kunstnere og kulturnæringer i samarbeid med 

Vestfold for å sikre felles kunnskapsgrunnlag. 

 

 

 

Kulturarv 

 

Mål 1: Heve kompetansen på kulturminnefeltet i kommunene, blant håndverkere og eiere ved å:  

 

 Utvikle fagskoletilbudet for bygningsvern i Telemark 

 Arrangere årlig samling om kulturarv for håndverkere  

 Arrangere årlig samling om kulturarv for kommunene   

 Bruke eksisterende arenaer og virkemiddel i prosjektet Kulturminneplaner i kommunene 

 

Mål 2: Tilgjengeliggjøre informasjon gjennom å: 

 

 Sikre og digitalisere bildearkivet fra SEFRAK, et register over bygninger som er eldre enn 

1900 

 Etablere et prosjekt for kontrollregistrering av arkeologiske objekter i den nasjonale 

kulturminnedatabasen Askeladden 



  

 

FOKUSOMRÅDE FORMIDLING 
 

Mye av kulturavdelingens arbeid handler i bred forstand om formidling. Barn og unge er vår prioriterte 

målgruppe, og det er viktig å gi dem gode kulturopplevelser i håp om at dette danner grunnlaget for en 

bred kulturforståelse senere. Dette gjør vi gjennom ulike formidlingsarenaer. Vi har ansvar for Den 

kulturelle skolesekken i Telemark, for Ung kultur møtes og for barnehagekonserter. Fylkesbiblioteket 

styrker formidlingskompetansen hos folkebibliotekene. Kulturarv bidrar til formidling av historie og 

kulturminner. Fylkeskommunen disponerer dessuten virkemidler som årlig brukes til å støtte opp om 

kulturarrangementer og tiltak i fylket, og ønsker å stimulere til bredde og kunstnerisk mangfold.  

 

Fylkesbiblioteket 

 

Mål: Synliggjøre tilbudene i folke- og skolebibliotek, samt fokusere på bibliotekenes rolle som 

litteraturformidlere ved å: 

 

 Videreutvikle Lesersørvis og tilby nettkurs i Lesersørvis-metodikken 

 Bidra til økt kompetanse på litteraturformidling i tradisjonell og digital forstand, når 

folkebibliotekene er ubetjente 

 Legge til rette for samarbeid mellom litteraturaktører i fylket, og bidra til at litteraturfestivalene 

også er møteplass for bibliotekansatte 

 Videreutvikle formidlingstiltak som kan fremme leselyst og leseutvikling hos barn og ungdom 
 

 

Kultur 

 

Mål 1: Sikre et godt kulturtilbud til barn og unge gjennom å:  

 

 Gi kunnskap om aktuelle kulturelle fyrtårn i Den kulturelle skolesekken 

 Videreutvikle Ung kultur møtes (UKM) med fokus på fylkesfestivalen, UKM media og lokal 

forankring  

 Videreutvikle ordningen Unge arrangører i Den kulturelle skolesekken og Ung kultur møtes 

 Opprettholde konserttilbudet til barnehagene 

 Stille krav om at aktører som mottar fast fylkeskommunal driftsstøtte skal ha et 

formidlingstilbud til barn og unge 

 Prioritere søknader rettet mot barn og unge i vår tilskuddsbehandling 

 

Mål 2: Styrke bredden i kulturtilbudet i Telemark gjennom å: 

 

 Informere om aktuelle produksjoner i Den kulturelle skolesekken som er på turné for å 

stimulere til bedre ressursutnyttelse og et bredere kulturtilbud 

 Stille krav om at aktører med fast driftsstøtte fra fylkeskommunen må arbeide for å inkludere 

personer med innvandrerbakgrunn 

 Støtte opp om arrangementer og tiltak som skaper kunstnerisk mangfold 

 

Kulturarv 

 

Mål: Synliggjøre kulturarven i fylket gjennom:   

 

 Formidling, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner i konkrete prosjekt i samarbeid med 

kommuner, museer og frivillige 



 Å bidra til prosjekter i Den kulturelle skolesekken 

 Publisering av månedens kulturminne på nett og i media 

 
 


