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Høringssvar - kulturstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024 
 
Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) viser til Vestfold og Telemark fylkeskommune 
(VTFK) sitt høringsforslag til Kulturstrategi for VTFK 2021-2024 med høringsfrist 8.februar 
2021.  
 
VTIK har deltatt både i Kulturdialogen 21.september 2020 med muntlig innspill og 
oppfølgende skriftlig innspill til arbeidet med strategiplanen innen fristen som var 
28.september 2020. 
 
I prosessen og involveringen med strategien har idrettskretsen uttrykt VTFK som vår 
viktigste samarbeidspartner.  
VTIK er paraplyorganisasjonen for idretten i VTFK og den største frivillige organisasjon med 
nærmere 150.000 medlemmer. VTIK representerer opp mot 700 aktive idrettslag, 23 
idrettsråd og 53 særidretter med aktivitet i fylket inkludert bedriftsidretten. 
 
Det er med det en forventing at idretten bør ha en sentral rolle og betydning i 
kulturstrategien til VTFK. At organisasjonen er stor i størrelse og omfang betyr ikke 
nødvendigvis at idretten «klarer seg selv» og tolkes kunne «stå på egne ben» uten forventet 
oppmerksomhet i denne sammenheng.  
Under punkt 1.3 og hva kulturbegrepet inkluderer i strategien så oppfatter vi selv at idretten 
utgjør en stor og viktig aktør i den forbindelse. 
 
 
Generelt til strategien og temadokumenter 
VTIK mener at strategidokumentet fremstår med runde formuleringer knyttet til mål og få 
konkrete tiltak på det som dreier seg om idrett spesifikt. Her sammenlignet med andre 
kulturområder hvor tiltak er tydelig konkretisert og vil være målbare i større grad.  
 
Samtidig oppfatter vi i saksfremlegget «Høringsutkast – ny kulturstrategi» av 25.november 
2020, at strategien vil følges opp med et temadokumenter som; «Idrett og friluftsliv i 
Vestfold og Telemark» og «Kultur- og idrettsfrivillighet i Vestfold og Telemark». 
Forventningene våre er da at tiltakene konkretiseres tydeligere i disse og at kulturstrategiens 
føringer på arbeid og prioriteringer gjenspeiles og forpliktes i form av ressurser 
administrative og økonomiske. 
Ellers tolker vi at VTIK sitt tidligere høringsinnspill om at idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
burde vært prioritert med en egen strategiplan er fulgt opp og vil til en viss grad bli ivaretatt i 
form av temadokumentene.  
 
Andre spesifikke innspill fra idretten som er meldt inn i prosessen ser vi kommer frem under 
flere av hovedtemaene og forventes forsterkes i temadokumentene, som vi ser frem til å bli 
involvert i utarbeidelsen av.  
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Konkrete innspill  
 
Til innledningen og punkt 1.1 - Uthevet tekst mener vi bør inn i siste setning første avsnitt 
 
«…… Kultur har en identitetsskapende effekt på både individer og samfunn, skaper mening 
og trivsel, virker positivt på folkehelsa, utgjør en viktig mestringsarena og utvikler 
prestasjonskultur.» 
 
Begrunnelse:  
Mestring og prestasjonsutvikling er drivende og en motivasjonsfaktor innenfor både idrett og 
kultur generelt. Idrett har også sitt utspring i konkurranse og ikke bare aktivitet.  
 
 
Til 2.1.1 mål - Uthevet tekst mener vi bør inn i første kulepunkt  

• «Nye møteplasser og arenaer for aktivitet, idrett, dialog, opplevelser, rekreasjon 
og kunnskapsdeling.» 

 
Begrunnelse:  
Arenaer for kunnskapsdeling på tvers av idrett- og kulturinstitusjoner er verdifullt 
 
 
Til 2.4.2 tiltak - Tilleggspunkt vi mener bør inn som eget kulepunkt 

• «Bidragsyter for utvikling av Paraveka i samarbeid med 
Telemarksveka» 

 
Begrunnelse:  
Siden NM-veka 2022 er nevnt spesielt 
 
 
Samarbeidsavtale 
Idrettskretsen er forespeilet at det vil inngås en bindende samarbeidsavtale mellom VTFK og 
VTIK som oppfølging av dette, hvor forpliktelse og langsiktighet knyttet til omforente mål og 
tiltak forankres med forutsigbare rammebetingelser for perioden kulturstrategien gjelder for. 
 
VTIK sin Langtidsplan 2020-2024 som omfatter fokus på; Livslang idrett, Bedre idrettslag, 
Flere og bedre idrettsanlegg, Bedre toppidrett, Paraidrett, samt tiltak og prosjekter i 
samarbeid med fylkeskommunen, vil være grunnlag for idrettens innspill i en 
samarbeidsavtale. 
 
Uten å gå i detaljer er de prioriterte satsingsområdene som er viktigst for oss å få konkretisert 
i et fylkeskommunalt samarbeid; 

• Rammebetingelser med tilskuddsordninger for idretten og frivilligheten 

• Regional anleggsutvikling 

• Idrettsarrangement og arrangementskompetanse 

• Ungdomsnettverk og kompetanseutvikling ungdom 

• Regional talentutvikling og toppidrett 
 
 
Med hilsen 
Vestfold og Telemark idrettskrets 
 
 
 
Veslemøy Wåle           Sondre Fjelldalen   
Konstituert styreleder    Organisasjonssjef  

 


