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Høringssvar fra Siljan kommune, ny kulturstrategi for Vestfold og 
Telemark   
 
Høringen har vært oppe som en politisk orienteringssak, sak 21/00036, i Utvalg for Samfunn 
21.01.2021. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling:  
 
Kommunedirektøren støtter Vestfold og Telemark sitt forslag til ny kulturstrategi og dens hovedtema 
og utforming.  
 
Saksdokument:  
 
Høringsdokument, Vestfold og Telemark– der mennesker møtes, Kulturstrategi 2021–2024, vedlagt  
Høringsbrev, vedlagt  
 
Saksutredning  
 
Faktiske opplysninger  
 
Bakgrunn  
Høringsbrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommunen datert 08.12.2020, vedlagt 
høringsdokument, saksframlegg og protokoll.  
I brevet fra fylkeskommunen bes det om konkrete og tydelig tilbakemeldinger, med særlig innspill til 
følgende punkter:  
 
• ingresser – beskrivelse av hovedtemaene  
• mål  
• tiltak  
• temadokumenter  
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har lagt frem en kulturstrategi som skal dekke alle 
fagområdene som sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet har ansvar for. Dette er 
allmennkultur, bibliotekutvikling, friluftsliv, kultur- og idrettsfrivillighet, idrett, immateriell og materiell 
kulturarv, og kunst.  
 
Strategien legger opp til seks hovedtema, og trekker frem mål og tiltak sortert under hvert av de 
seks hovedtemaene i handlingsdelen. Målene skal beskrive ønsket tilstand ved utgangen av 
strategiperioden og i framtida, mens tiltakene skal si hvordan målene skal nås.  
Hovedtemaer i kulturstrategien er følgende:  
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• stedsutvikling  
• inkludering  
• kunnskap 
• aktivitet  
• arenaer  
• internasjonalisering.  
 
Fylkeskommunen vil etablere et system med temadokumenter for utvalgte fagområder og satsinger. 
Temadokumentene vil konkretisere og operasjonalisere målene og tiltakene i kulturstrategien, 
beskrive ansvars- og oppgavefordelingen på området som dokumentet gjelder for, definere 
prioriterte samarbeidspartnere i strategiperioden og si hvordan samarbeidet skal gjennomføres. 
Temadokumentene utarbeides fortløpende, i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, og 
vedtas politisk. Temadokumentene som foreslås utarbeidet på nåværende tidspunkt:  
 

 Bibliotekutvikling i Vestfold og Telemark  
 Verdensarv i Vestfold og Telemark  
 Vikingtidssatsing i Vestfold og Telemark  
 Museum i Vestfold og Telemark  
 Scenekunst i Vestfold og Telemark  
 Musikk og festivaler i Vestfold og Telemark  
 Film i Vestfold og Telemark  
 Idrett og friluftsliv i Vestfold og Telemark  
 Kunst og kreative næringer i Vestfold og Telemark  
 Kultur- og idrettsfrivillighet i Vestfold og Telemark  
 Kulturprogram for hele livsløpet i Vestfold og Telemark  

 
Vurderinger:  
 
Kommentar fra Siljan kommune  
Siljan kommune støtter forslaget med én overordnet kulturstrategi med tilhørende temadokumenter.  
Beskrivelsene av hovedtemaene er oversiktlige og tydelige. Det samme er målene og tiltakene. Mål 
og tiltak står godt sammen.  
Kulturfeltet er omfangsrikt og ved å lage én overordnet kulturstrategi for hele sektoren for kultur, 
regional identitet, idrett og frivillighet, med seks utvalgte hovedtema, vil kommunen enkelt finne en 
oversikt over de overordnede føringene. Ved å supplere med temadokumenter innen utvalgte 
fagområder og satsinger, vil kommunen kunne få utfyllende informasjon. Vi ser frem til 
temadokumenter, og håper temadokumentene som foreslås utarbeidet på nåværende tidspunkt vil 
bli gjennomført. 
 
2 tilleggskommentarer fra Utvalg for Samfunn: 
 

1. Krikens rolle som kulturaktør bør trekkes frem i strategien. 
2. Kommunen bør trekkes frem som sentral målgruppe i innledningen under «1.6 Målgrupper».  

 
 
 
Med hilsen 
SILJAN KOMMUNE 
 
 
Jeanett Aas Andersen 
Bibliotek- og kulturleder 
+47 472 71 166  
 
Brevet er godkjent elektronisk. 
 
 
 
 
 


