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Svar fra Færder kommune på høring om ny kulturstrategi 2021-2022 for Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune 
 
Færder kommune vil rose Vestfold og Telemark for et godt høringsutkast til Kulturstrategi 2021-2024. 
Den er bred, men samtidig konkret og det er knyttet stor spenning til temadokumentene som skal 
utformes. Færder kommune er positiv til listen over temadokumenter som er foreslått og ber om at  
DKS og DKSS vil være sentrale i dokumentet om Kulturprogram for livsløpet i Vestfold og Telemark.  
 
En generell tilbakemelding er at tiltakslistene på alle hovedtemaene er fyldige og varierte, men kan 
oppleves noe ustrukturert. Det ville være enklere å lese tiltakslisten om hvert tiltak var knyttet visuelt 
opp til målene. Det hadde vært en fordel om mål og tiltak var tydeligere prioritert og at de tiltakene som 
har/mangler finansiering ble markert med dette. Der tiltakene skal gjennomføres i kommunene er det 
ekstra viktig at det kommer tydelig frem om dette er finansierte tiltak eller om det kreves kommunal 
økonomisk innsats for at tiltakene skal gjennomføres.  
 
Det bør også fremkomme tydelig grunngiving der fylkeskommunen i tiltakslistene har valgt noen 
konkrete prosjekt kontra der det er tiltak som går inn under sekkebetegnelser.  
 
Samtidig som Kulturstrategien er på høring er også handlingsprogram for folkehelse på høring. Færder 
kommune mener at kulturstrategien med fordel kan følge handlingsprogrammets mal og knytte målene 
i strategien opp mot FNs bærekrafts mål. De to dokumentene bør ha en tydeligere sammenheng og 
refere til hverandre.  
 
Færder kommune savner en tydeligere presentasjon av målbare tiltak og en plan for evaluering inn mot 
neste planperiode.  
 
1.2 

 Færder kommune mener det er kunstig å dele de to samfunnsoppdragene da de henger så tett 
sammen. Det etterspørres en spesifisering av motivasjonen for å gjøre denne oppdelingen i 
selve strategien. 

 
1.6  

 Det er meget positivt at planen er tydelig på målgruppe.  
 

2.1. Stedsutvikling 
Gjennom Den kulturelle skolesekken legges det til rette for formidling av kunst og kulturprosjekter 
som er sentrale for lokal identitet og lokale satsingsområder.  

 
Kommunekontaktene har fått beskjed fra fylkeskommunen om at det ikke ligger an til noen økning i 
spillemiddeltildelingen. Det kan isteden være en mulighet for reduksjon som følge av at overskuddet til 
Norsk Tipping ligger an til å bli lavere. Dette, sammen med en stor økning i honorarene over de seneste 
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årene gjør at fylkeskommunen får en annen økonomi enn tidligere. Neste skoleår kan det derfor bare 
tilby 2 DKS-opplevelser per elev.  
 
Utkastet til Kulturstrategi 2021 – 2024 har tiltak på produksjoner og tilrettelegging for formidling av DKS 
produksjoner for lokal identitet og lokale satsningsområder, men bør i dette perspektivet også ha tiltak 
for å kunne legge til rette for, og tilby kommunene nasjonale og internasjonale produksjoner.  Lokale 
produksjonene er det lettere for kommunene å ta ansvar for selv  med de kommunale midlene. 
 
2.1.2 

 Færder kommune støtter samarbeidet mellom kulturhusene i fylket, for å fortsette satsningen 
på internasjonale nysirkusforestillinger, da denne satsningen setter Vestfold og Telemark på 
kartet. 

2.2.1 

 Et av målene er god geografisk spredning og mangfold i kulturlivet. Dette følges ikke opp i 
tiltakene knyttet til målet. Punktet henger tett sammen med uttalte satsningsområder og at det  
derfor ville vært fruktbart å gjøre en visuell fremstilling av etablerte satsningsområder slik at det 
sikres måloppnåelse når det jobbes med utvikling av geografisk spredning og mangfold.  

 
2.2.2 

 Færder kommune støtter samarbeidet mellom kulturhusene i fylket, for å fortsette satsningen 
på internasjonale nysirkusforestillinger, da disse språkløse forestillingene inkluderer alle 
potensielle publikummere. 

 Sikre tett samarbeid mellom kulturhusene og DKS, for å presentere større kvalitetsforestillinger 
innen fornuftige økonomiske rammer. 

 
2.4  

 Hovedtema Aktivitet vurderes som mer ustrukturert enn de andre temaene. Det er satt gode 
mål, men tiltakene bør knyttes bedre opp mot målene og  de bør spisses ytterligere. Tiltakene 
involverer i høy grad kommuner og frivillige organisasjoner og i den sammenheng hadde det det 
vært fruktbart med en spesifisering der det står at fylkeskommunen skal bidra og ev. en 
forventningsavklaring hvordan kommuner, frivillighet og andre skal bidra.  
 

 Det er behov for en tydeligere sammenheng mellom elementer som går på kultur og 
idrettsfrivillighet og de planene og handlingsdokumentene som omhandler det samme innenfor 
folkehelsefeltet. Det savnes også klarere definisjoner av hva som betegnes som kulturfrivillighet, 
idrettsfrivillighet og hva av frivillighet som ikke faller inn i noen av de to nevnte kategoriene.  

 
2.5.2 

 Færder kommune støtter punktet om å utrede muligheter for en nasjonal visningsarena for 
DKSS. Det har lenge vært ett behov.  
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Med hilsen 
 
 
 
Hege Rui 
Leder 
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