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Høringsuttalelse - ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark 2021-
2024 
 
 
Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid, sak 005/21, har i møte 26.01.2021 fattet følgende 
vedtak: 
 

Sandefjord kommune slutter seg til utkast til ny kulturstrategi for Vestfold og 
Telemark 2021-2024, med de merknader og tilføyelser som er omtalt i saken under 
rådmannens vurdering. 
 
Forslag til tiltak kap 2.1.2 stedsutvikling: 
Stimulere til kulturaktivitet i nærmiljøet og fremme aktivitet på lokale anlegg og 
kulturhus i tettsteder og bygder. 

 
 
 
Vedlagt følger samlet saksfremstilling i KIF-sak 005/21. Det vises særskilt til Rådmannens 
vurdering i saksframlegget, med tillegg forslag til tiltak kap 2.1.2 slik det fremgår av vedtaket 
som beskrevet over. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kathrine Møller Nordal 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

005/21 Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 26.01.2021 

 
 

Høringsuttalelse - ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark 2021-2024 
 

Rådmannens innstilling: 

Sandefjord kommune slutter seg til utkast til ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark 
2021-2024, med de merknader og tilføyelser som er omtalt i saken under rådmannens 
vurdering. 
 

 
 
Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid behandlet saken 26.01.2021: 
 
Behandling: 

Silje Larsen, MDG, fremmet følgende forslag: 
Forslag til tiltak kap 2.1.2 stedsutvikling: 
Stimulere til kulturaktivitet i nærmiljøet og fremme aktivitet på lokale anlegg og kulturhus 
i tettsteder og bygder. 

 
 
Det ble votert som følger: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fremmet av Silje Larsen, MDG, ble enstemmig vedtatt. 

 
KIF- 005/21 Vedtak: 

 
Sandefjord kommune slutter seg til utkast til ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark 
2021-2024, med de merknader og tilføyelser som er omtalt i saken under rådmannens 
vurdering. 
 
Forslag til tiltak kap 2.1.2 stedsutvikling: 
Stimulere til kulturaktivitet i nærmiljøet og fremme aktivitet på lokale anlegg og kulturhus i 
tettsteder og bygder. 

 
SAKSUTREDNING 

 
Behandling: 
Saken legges frem for ungdomsrådet til uttalelse. Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 
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fatter endelig vedtak i saken. 
 
Bakgrunn: 
Sandefjord kommune har mottatt høringsbrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune 
vedrørende utkast til ny kulturstrategi; Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. 
Kulturstrategi 2021 – 2024. Høringsfristen er satt til 08.02.2021. 
 

Hensikten med dokumentet er å skape en felles kulturplattform for Vestfold og 
Telemark, med tydelig uttalte mål og prioriteringer. Det har vært gjennomført flere 
medvirknings-aktiviteter i prosessen med å utarbeide en ny kulturstrategi, og mange av 
innspillene er innarbeidet i høringsdokumentet som foreligger. Sandefjord kommune har 
vært en av aktørene som har levert skriftlig innspill til prosessen, jfr. vedlegg. 
 
./. Vedlagt følger høringsbrev, høringsutkast til ny kulturstrategi, HKFTI-sak 77/20 
«Høringsutkast – ny kulturstrategi», samt oversikt over aktører som har levert skriftlige 
innspill til prosessen.  
 
Saksopplysninger: 
Strategiplanens oppbygging og innhold 
Kulturstrategien vil være et politisk vedtatt styringsdokument som sier hvordan fylkes-
kommunen skal utøve rollen som regional utviklingsaktør på kulturområdet fra 2021 til 
2024. Fylkeskommunen vil legge vekt på å være kunnskapsleverandør og 
kompetanseutvikler, koordinator, samarbeidspartner, tilskuddsyter og premissleverandør. 
 
Kulturbegrepet i kulturstrategien inkluderer fagområdene allmennkultur, bibliotekutvikling, 
friluftsliv, kultur og idrettsfrivillighet, idrett, immateriell og materiell kulturarv, og kunst. Det 
henvises til hele dette spekteret når kultur nevnes. Det vil bli utarbeidet temadokumenter 

for utvalgte fagområder som konkretiserer og operasjonaliserer det som er vedtatt i kultur-
strategien. Temadokumentene vil bli utarbeidet sammen med samarbeidspartnerne og 
behandles politisk. 
 
Kulturstrategien skal, sammen med andre regionale planer og strategier, fremme satsings-
områdene «verdiskaping gjennom grønn omstilling» og «samhandling for å løse 
komplekse problemstillinger», og bidra til måloppnåelse innenfor åtte prioriterte 
bærekrafts-mål. For kommuner og eksterne kultur- og næringsaktører, er kulturstrategien 
et dokument som kommuniserer fylkeskommunens satsinger og prioriteringer. Strategien 
forplikter fylkes-kommunen til å initiere, delta i og koordinere ulike samskapingsprosjekter 
på kulturområdet, og målrette fylkeskommunens virkemiddelbruk.  
 
Kulturstrategien har en tematisk inndeling i seks hovedtemaer: 

 
Hvert hovedtema har mål og tiltak innenfor alle fagområdene. Målene beskriver ønsket 
tilstand innenfor hvert hovedtema ved utgangen av strategiperioden og i framtida. 
Tiltakene sier hvordan målene skal nås.  
 
Høringsinnspill 
I sitt høringsbrev ber fylkeskommunen særlig om innspill til følgende punkter: ingresser, 
beskrivelse av hovedtemaene, mål, tiltak og temadokumenter. 
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Rådmannens vurdering: 

En ny, felles kulturstrategi vil kunne være et styringsverktøy for å sikre en helhetlig 
utvikling på kulturfeltet etter fylkessammenslutningen. Fylkeskommunens rolle som 
regional utviklingsaktør på kulturområdet oppfattes i utgangspunktet positivt, og samarbeid 
på tvers, mellom fylkeskommunen, kommunene og øvrige kulturaktører, kan bli en viktig 
faktor. Rådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at det er en omfattende plan det legges 
opp til, og at den ikke bør kreve for mye administrasjon. 
 
Hovedvekten av den kulturelle aktiviteten foregår i kommunene, på kommunale arenaer. 
Mange av tiltakene i planen er det opp til kommunene å gjennomføre. Den nye 
kulturstrategien/planen vil ikke være bindende for den enkelte kommune, men vil være en 
viktig premiss i det daglige arbeidet og i planarbeid i Sandefjord kommune.  
 
Strategidokumentet har en tydelig struktur og inndeling i hovedtemaer som omfatter alle 
kulturområdene. Høringsdokumentet favner bredt, og har fanget opp vesentlige 
problemstillinger. Det er positivt at strategien synliggjør at fylkeskommunen oppfattes å ha 
en forpliktelse i å bl.a. koordinere ulike samskapingsprosjekter på kulturområdet. De 
foreslåtte tiltakene er ulike i detaljeringsgrad og nivå, fra det veldig detaljerte og noen helt 
generelle. Prioriteringen av tiltak kan på denne bakgrunn oppfattes som mindre tydelig.  
 
Temadokumenter for utvalgte fagområder som konkretiserer og operasjonaliserer det som 
er vedtatt i kulturstrategien, synes å være en ryddig måte å jobbe på. Det er positivt at 
disse skal utarbeides med samarbeidspartnerne og behandles politisk. 
 
1.3.Kulturbegrepet - fagområdene generelt 

Allmennkultur, immateriell og materiell kulturarv, og kunst 
Fylkeskommunen bør fortsette å være et ressurs- og kompetansesenter innenfor disse 
fagområdene. Kommunens og fylkets historie og identitet, og kulturarv, bør ivaretas for 
framtida. Digital satsing vil være vesentlig for formidling.  
 
Idrett og friluftsliv 
Det er viktig at fylkeskommunen tar rollen som koordinator og kompetanseorgan for idrett 
og friluftsliv.  
 
Bibliotekutvikling 
Det er positivt at bibliotekene gis muligheten til å samspille med regional utviklingsaktør på 
eget fagområde. Det er likevel grunn til å spørre hvorfor sentrale begreper i den nasjonale 
bibliotekstrategien ikke er tatt inn i denne regionale strategien. Det handler både om 
biblioteket som dannelsesinstitusjon og målet om synliggjøring av bibliotekene. Tiltakene i 
planen er i tråd med den nasjonale bibliotekstrategien.  
 
Biblioteket støtter særlig at fylkeskommunen bidrar til utvikling av konsortie-løsninger for å 
bedre kommunenes tilgang til digitale ressurser, og derigjennom gi brukerne bedre tilgang 
til kunnskap og opplevelse.  
 
Kultur og idrettsfrivillighet 
Kultursektoren er i veldig stor grad avhengig av frivillig innsats. Frivilligheten er en 
vesentlig aktør som bidrar til å skape aktivitet m.m. på flere områder. Det er positivt at 
fylkeskommunen trekker frem forutsigbare rammer for kultur- og idrettsfrivilligheten som en 
av sine målsettinger. 
 
2. Hovedtemaer, mål og tiltak: 
Punkt 2.1 Stedsutvikling 
Temaet synliggjøring av bibliotekene bør høre hjemme under Stedsutvikling. 

"Litterær stolpejakt" vil kunne brukes til å synliggjøre bibliotekene i den enkelte kommune. 



Side 5 av 5 

 

 
Punkt 2.2. Inkludering 

Av tiltakslisten fremkommer fokus på barn og unge. En bør i tillegg synliggjøre den 
nasjonale satsingen aldersvennlig samfunn, ved å inkludere seniordelen i befolkningen. 
For eksempel synliggjøre den kulturelle spaserstokken (Vandringsstaven). 
 
Det er svært positivt at tilgjengelighetsgrad og universell utforming løftes fram. I tillegg til 
satsing på digital formidling har en også med seg verdien av faktiske møter og 
møteplasser. Pandemien har vist at de faktiske møteplassene har stor verdi som arena for 
å motvirke ensomhet og isolasjon, og gi mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. 
 
Punkt 2.3. Kunnskap 

Formaliserte årlige program for kompetanseutveksling og kompetanseheving er svært 
positivt. Kunnskap om muligheter i nærområdet har vist seg svært attraktive og 
nødvendige nå i perioden med begrensede muligheter pga pandemien. Dette gjelder både 
eksisterende tilbud og arenaer, men også muligheten for å utvikle med nye elementer på 
eksisterende fasiliteter eller annet som kan høyne en opplevelse eller motivere til aktivitet. 
 
Det bør fokuseres på å styrke eksisterende baser for informasjon der det allerede finnes 
nasjonale registrering og oversikter som er gratis tilgjengelig. Eksempelvis kartverket, 
anleggsregisteret, framfor å etablere nye. 
 
Det er svært positivt at strategien viser tiltak der fylkeskommunen skal «Etablere, drifte 
og/eller delta i nettverk med kommuner og andre kulturaktører». 
 
Punkt 2.4.2 Aktivitet 
«Samhandle med kommuner og frivillighet for å styrke bruken av (nær)kulturminner og 
kulturmiljøer som opplevelses- og turmål» er positivt. 
 
Punkt 2.5. Arenaer  
Det er svært positivt at temaet inkluderer satsing på arenaer for egenorganisert aktivitet.  
 
Punkt 2.5.2 Tiltak (Arenaer) 
Tiltak som bygger opp under mål om «Gode muligheter for fysisk aktivitet i nærmiljøet» 
savnes. Innarbeide satsing på egenorganisert utendørsaktivitet som ulike nærmiljøanlegg? 
 
 

 
Vedlegg i saken: 

Høring - Ny kulturstrategi 
Følgeskriv 
Høringsdokument 
Saksframlegg 
Protokoll 

 
 
 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_DokDato
	Soa_Navn
	Sdm_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sbr_Navn
	Sbr_tlf
	Sbr_EmailAdr
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn____1
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblVedlegg__ndb_dokID___1___2
	TblVedlegg__ndl_tkdato___1___3

