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Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 

2019–2022 (SKP) er en rullering av SKP 2015–

2018, og det viktigste verktøyet fylkeskommunen 

har for å bidra til å utvikle kulturlivet i fylket.   

 I 2020 slår vi oss sammen med Telemark fylke og 

blir en ny region. Det vil være naturlig å utarbeide 

en felles plan for den nye regionens satsing på 

kulturfeltet så tidlig som mulig. SKP 2019-2022 ut-

trykker retningen Vestfold fylkeskommune ønsker 

å ha på egen satsing inn i sammenslåingen. Den 

vil, sammen med Telemarks strategiske kulturplan, 

danne et verdifullt grunnlag når en ny, felles plan 

skal utarbeides og nye satsingsområder defineres. 

Vestfold er et foregangsfylke for nyskapende 

tilbud på kulturfeltet, og fylkeskommunen har 

bidratt til mange av disse. Den kulturelle skole-

sekken ble utviklet i Sandefjord i 1997, og sørger  

i dag for at alle skoleelever i Norge får møte kunst 

og kultur i skolehverdagen. Vi har Norges eneste 

kulturprogram for bedrifter: Arbeidslivets 

KulturSeilas. Vi har Norges to største visnings-

arenaer for musikk og scenekunst for barn og 

unge: Markedet for Scenekunst i Sandefjord og 

Marked for Musikk i Larvik. Vi har en av landets 

beste litteraturfestivaler i Litteraturuka i Vestfold. 

Vi har etablert Vestfold som frifylke for forfulgte 

forfattere. Verdens rikeste funn fra vikingtiden er 

gjort i Vestfold, og vi bruker kulturarven aktivt i 

kunnskapsproduksjon og formidling. Også når 

det gjelder metodeutvikling på arkeologifeltet, 

ligger Vestfold helt i front. Vi åpnet Norges første 

sammenhengende padleled i 2018. Sammen med 

kommuner, organisasjoner, foreninger, kulturhus, 

utøvere og frivillige i hele fylket arbeider vi hver 

dag for å gi innbyggere og besøkende et rikt og 

variert kulturtilbud. 

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også 

ringvirkninger for samfunnet som helhet. Et vel-

fungerende kulturliv er en forutsetning for bære-

kraftig utvikling av demokratiet, trivsel, helse og 

verdiskapning. Få andre områder kan på samme 

måte som kultur bringe mennesker sammen, 

skape  møteplasser og dialog, gi nye ideer og 

 perspektiver, og bidra til utvikling av individer og 

samfunn. Å arbeide for et levende kulturliv i fylket 

er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Et 

nært samarbeid med kommunene er en forut-

setning for å  realisere de høye ambisjonene vi har 

for  kulturfeltet. Derfor har en viktig del av  arbeidet 

med planen vært forankring hos kulturlederne  

i hele fylket. Det politiske miljøet og alle ansatte i 

kultursektor en har også medvirket i prosessen, og 

 organisasjoner, foreninger og andre samarbeids-

partnere har bidratt med verdifulle høringsinnspill.

Takk til alle involverte for positivt engasjement og 

verdifulle innspill til planen. Vestfold fylkeskommune 

ser frem til fire nye år med målrettet innsats for å 

videreutvikle det allerede mangfoldige kulturlivet i 

fylket vårt inn i et nytt fylke med Telemark fra 2020.

Rune Hogsnes, Fylkesordfører
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Et nyskapende kulturfylke
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Kulturbegrepet i SKP inkluderer alle kunst- og 

 kulturuttrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek og kultur-

arv. Strategisk kultur- og idrettsplan (SKP) er 

 styrings dokumentet for fylkeskommunens 

innsats på  kulturfeltet, og gir forutsigbarhet for 

våre sam arbeidspartnere. SKP 2019-2022 

 uttrykker  offensive  ambisjoner på kulturens 

vegne, og viderefører visjon og målsetting fra den 

fore gående planen der det heter at kultur skal 

være en samfunns byggende kraft som skal nå 

flere mennesker, prege by- og steds utvikling, og 

skape stolthet og tilhørighet. 

Fylkeskommunen skal være en utviklingsaktør.  

Vi skal realisere planen gjennom å være en god 

utviklingspartner for våre samarbeidspartnere i 

kommuner, organisasjoner og foreninger, 

gjennom tett samarbeid, kompetanseheving, 

kostnadsfri rådgivning og effektive tjenester. Vi 

skal også på eget initiativ bidra til utvikling av nye 

satsinger på kulturfeltet. På mange kulturfaglige 

felt har fylkeskommunen også drifts- eller 

prosjekt ansvar. Vi er eier i flere av regionens 

 kulturinstitusjoner. Et aktivt eierskap og 

sam arbeid med disse bidrar til at planens 

 ambisjoner kan realiseres. Samarbeid på tvers av 

fag og miljøer er sentralt i planen, og fylkes-

kommunens visjon «Sammen om Vestfolds 

framtid» utgjør et solid fundament i tenkningen. 

Kulturlivet er viktig for folks helse og trivsel. 

Tilrettelagt og god tilgang til kultur arenaer og 

 kulturopplevelser bidrar til til dialog, fellesskap og 

opplevelser, og virker sosialt utjevnende. Kultur 

påvirker mennesker positivt i et folkehelse-

perspektiv og skal være tilgjengelig for alle. 

Gjennom tiltakene i SKP, skal fylkeskommunen 

bidra til at infrastrukturen for kultur i Vestfold for-

bedres, slik at flere får muligheten til kunst- og 

kulturopplevelser av høy kvalitet i sin hverdag. 

Mange av tiltakene gjennomføres i samarbeid 

med kommuner, organisasjoner og andre aktører. 

Andre tiltak gjennomfører fylkeskommunen på 

egenhånd. Noen tiltak kan realiseres i løpet av 

plan perioden, mens andre har lengre tidshorison-

ter. Samlet gir SKP 2019-2022 retning for utviklin-

gen av kulturfeltet i fylket vårt de neste årene.

Offensive kulturambisjoner
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Visjon: 
KULTUR BYGGER OG 

BEVEGER SAMFUNNET 

Målsetting: 
KULTUR SKAL VÆRE  

EN SYNLIG OG BETYDNINGSFULL  
UTVIKLINGSKRAFT I VESTFOLD 

Gjennom å: 
NÅ FLERE MENNESKER

PREGE BY- OG STEDSUTVIKLINGEN

SKAPE STOLTHET OG 
TILHØRIGHET
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Planens visjon er at kultur skal bygge og bevege 

samfunnet. Målsettingen er at kultur skal være en 

synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold. 

For å realisere visjon og målsetting er det gjort 

fire strategivalg, som ligger til grunn for tiltaks-

utformingen i planen. 

Strategier er veivalg for å nå målene. Gjennom  

de valgte strategiene: Utvikling, kompetanse, 

 for midling og bevegelse, beskrives det på et over-

ordnet nivå hvordan målsettingene i SKP skal nås. 

De konkrete tiltakene for å realisere målene er 

 beskrevet nærmere i handlingsprogrammet.

UTVIKLING
Vestfold fylkeskommune skal jobbe for at kultur felt- 

et bidrar med kraft i samfunnsutviklingen gjennom:

•  faglig arbeid

•  posisjonering

• å utvikle nye prosjekter

•  å utvikle arbeidsmetodikk

I utviklingsarbeidet skal fylkeskommunen priori-

tere innovasjon, forskning og faglig kompetanse-

heving på områdene kultursektoren jobber innen-

for. Ved å gjøre oppgaver annerledes og bedre 

skal kulturfeltet innta nye arenaer og sitte  

i førersetet i samfunnsutviklingen. 

Vi skal jobbe for å posi sjonere kulturfeltet som en 

naturlig deltaker i utviklings- og beslutningspro-

sesser på ulike nivåer i samfunnet. Kulturfeltet vil 

bidra med et helsefremmende perspektiv på 

overordnet samfunnsplanlegging, gjennom å 

sette menneskelige behov i sentrum. 

Deltakelse i kulturlivet skal handle om gode 

 opp levelser, engasjement, refleksjon, tilhørighet og 

mestring for den enkelte. Satsing på tiltak og signal-

prosjekter som bidrar til dette blir viktig i perioden.

Fylkeskommunen skal tenke nytt i eksisterende 

arbeid, og samtidig utvikle nye ideer og 

 prosjekter. Utvikling kan også skje gjennom  

vern og bevaring som kontrast mot det nåtidige. 

Eksisterende prosjekter og programmer skal 

 foredles og forsterkes ytterligere. Nye prosjekter 

skal utvikles og realiseres.

Strategier
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KOMPETANSE
Vestfold fylkeskommune skal bidra til å utvikle 

våre samarbeidspartnere gjennom:

•  faglig påfyll – tilføre ny og relevant kompetanse

•  å bygge nettverk – dele kompetanse, erfaringer 

og opplevelser

Kompetanseheving og kompetansedeling er av-

gjørende for den videre utviklingen av kulturfeltet 

i fylket. Fylkeskommunen skal være en verdifull 

utviklingspartner for kommuner, organisasjoner, 

foreninger, kulturhus og frivillige, og bidra med 

målrettede kompetansetiltak. Dette skal bidra til  

å sikre kontinuitet, kvalitet og effektiv ressursbruk 

i arbeidet for å utvikle kulturfeltet i fylket vårt.

Kompetanse skal søkes der den er tilgjengelig 

– nasjonalt og internasjonalt – og aktivt deles 

gjennom samarbeid og partnerskap.    

Fylkeskommunens kompetanseprogram  

skal  videreføres og videreutvikles. Vi vil dele  

kompetanse på tvers av faglige, sosiale og 

 kulturelle skiller, gjennom egne og andres 

kanaler og arenaer. Nye nettverk skal etableres 

og  eksisterende skal videreutvikles.

FORMIDLING
Vestfold fylkeskommune skal bidra til å utvikle og 

tilrettelegge for opplevelser og aktivitet i et bredt 

kulturperspektiv gjennom:

•  å utvikle nye og foredle eksisterende  

formidlingskonsepter

•  å utvikle nye og eksisterende arenaer  

og møteplasser

•  å fortelle de gode historiene om hva  

kulturfeltet tilfører individ og samfunn

•  kvalitet og profesjonalitet 

Formidlingskonsepter, programmer, arenaer og 

møteplasser skal utvikles og foredles i samarbeid 

med andre aktører. Gjennom investeringer og 

tilskudd skal fylkeskommunen legge til rette for 

nye formidlingsprosjekter av høy kvalitet. 

Formidlingsarbeidet skal evalueres systematisk.

Fylkeskommunen skal tenke nytt, og søke nye 

arenaer og kanaler for formidling av kultur. Vi skal 

jobbe for at kunst, kultur og litteratur i større grad 

kan eksponeres og debatteres i det offentlige 

rom. Digitale verktøy og plattformer for formidling 

av kultur skal utvikles og videreutvikles. Ved  

ut vikling av eksisterende og nye arenaer skal det 

legges vekt på det å åpne opp for alle.



Kulturens synlighet i det offentlige rom skal økes, 

blant annet gjennom målrettet bruk av presse, 

sosiale medier og andre aktuelle kommunikasjons-  

kanaler. De gode historiene om effekten av  

målrettet satsing på kultur, og hva kultur tilfører 

individer og samfunn, skal løftes frem. 

BEVEGELSE
Kultur skal bevege og berøre individer og 

samfunn gjennom:

• å skape gode opplevelser

• å stimulere hele mennesket 

• å skape tilhørighet og identitet

• å tilrettelegge for og stimulere til fysisk aktivitet

• å mobilisere engasjement og sette dagsorden  

i samfunnsdebatten

• inspirasjon og provokasjon

Fylkeskommunen skal bidra til at fylkets frilufts-

områder og kultur- og idrettsarenaer legger til 

rette for opplevelser og utfoldelse som gir 

 stimulans til kropp og sjel for folk flest. 

Vi skal bidra til å utvikle fylkets idretts- og  

friluftsliv til et nivå som skaper stolthet og blir  

en målestokk for andre. Dette skal  realiseres 

gjennom målrettet arbeid med fysisk tilrette-

legging, arenautvikling, kompetanseheving  

og samarbeid. 
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HANDLINGSPROGRAM

DEL 2
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Vestfold fylkeskommune jobber for å gi alle 

 mulighet til å oppleve og berøres av kunst og 

 kulturuttrykk. En stor del av innsatsen skjer 

gjennom tilskuddsordninger og kompetanse-

hevingstiltak for kommuner, kulturinstitusjoner og 

frivillige organisasjoner for å styrke deres roller 

som utviklingsaktører. Fylkeskommunen er også 

eier, arrangør og medarrangør i flere kultur-

programmer, institusjoner- og satsinger.

Profesjonelle kunstnere
Vi vil bidra til å gjøre det  attraktivt å være kunstner i 

fylket gjennom å skape bedre vilkår for produksjon 

og visning av kunst- og kulturuttrykk. Vestfold fyl-

keskommune skal:

• utvikle møteplasser for profesjonelle kunst-

nerne i samarbeid med relevante fagmiljø 

• etablere et kompetanseprogram for kultur-

aktører og arrangører med formål å øke den 

nasjonale finansieringen til fylket

• etablere et kulturhus- og et festivalnettverk  

i det nye fylket

Frivillig kulturliv
Fylkeskommunen stimulerer det frivillige kulturliv 

gjennom sin rolle som utviklingspartner. Regiona le 

paraplyorganisasjoner tildeles flerårig ramme-

tilskudd som gir grunnlag for samarbeidsavtaler 

mellom fylkeskommunen og organisasjonene. 

Vestfold fylkeskommune skal:

• utvikle samarbeidsavtalene for å styrke  

organisasjonene som en inkluderingsarena  

for nye medlemmer 

• være pådriver for god kvalitet på lokaler  

i kommunene for øving og fremføring av alle 

kulturuttrykk 

• videreutvikle fylkeskommunens kompetanse-

samlinger for det frivillige kulturlivet

Den kulturelle skolesekken (DKS)
DKS er en nasjonal satsing som skal gi alle elever 

møter med profesjonell kunst og kultur i skole-

hverdagen, som en del av en helhetlig opplæring. 

Fylkeskommunen er et kompetansesenter for 

utvikling og kvalitetssikring av ordningen. Vestfold 

fylkeskommune skal:

Kunst og kultur

15



• sikre medvirkning og godt samarbeid mellom 

kultur og skole på alle nivåer 

• videreutvikle samarbeidet om program-

meringen med relevante kunstfaglige miljøer  

• posisjonere Marked for Musikk og Markedet  

for Scenekunst som viktige kompetanse- og 

medvirkningsarenaer for skolene

• styrke samarbeidet med kulturhusene om 

 programmering, logistikk og målgruppen barn 

og ungdom som publikum

• være pådriver for at skolebygg har gode arenaer 

for visning av forestillinger i DKS Vestfold

• etablere kontakt med relevante internasjonale 

miljøer for å initiere et EU-prosjekt om kunst-

formidling til barn og unge

Marked for Musikk (MFM)
MFM er Norges største arena for visning av 

 konserter rettet mot barn og ungdom, og er en 

viktig møteplass for musikere, produsenter og 

 konsertarrangører fra hele landet. MFM arrangeres 

årlig av fylkeskommunen i samarbeid med Larvik 

kommune. Vestfold fylkeskommune skal:

• øke deltagelsen fra konsertarrangører og 

 musikere nasjonalt og internasjonalt

• utvikle et kompetanseprogram for musikere, i 

samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon 

(MFO) og Kulturtanken

• formalisere samarbeid med flere nasjonale 

aktører som Kulturtanken, Kulturrådet, MFO, 

Norske festivaler og Norsk kulturhusnettverk 

• arrangere YAMsession 2020, en europeisk 

arena og møteplass for konsertvisninger,  

kompetanseutveksling og nettverksbygging

Markedet for Scenekunst (MfS)
MfS er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp 

og salg av profesjonell scenekunst for barn og 

ungdom, og en viktig møteplass for arrangører, 

produsenter og scenekunstnere fra hele landet. 

Vestfold fylkeskommune skal, sammen med 

Sandefjord kommune:

• øke deltakelsen fra arrangører, produsenter  

og profesjonelle scenekunstaktører 

• formalisere samarbeidet med flere nasjonale 

aktører som Kulturtanken, Kulturrådet, Norske 

festivaler og Norsk kulturhusnettverk 

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) 
AKS er et kulturprogram for private og offentlige 

bedrifter, som bidrar til at flere innbyggere får 

oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. 

Bedriftene abonnerer på et toårig program,   

hvor de får varierte kunst- og kulturopplevelser 

på  arbeidsplassen. Vestfold fylkeskommune skal:
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• rekruttere nye bedrifter i det nye fylket

• fornye merkevareplattformen Arbeidslivets 

KulturSeilas

• søke internasjonale samarbeidspartnere for  

å utvikle ny kunnskap om publikumsutvikling 

og forretningsmodeller for kultur

Ung Kultur Møtes (UKM)
UKM er Norges største møteplass og visnings-

arena for ungdomskultur. Deltakerne viser fram 

hva de kan innenfor ulike kunst- og kulturuttrykk. 

De deltar også i ulike arrangørteam knyttet til 

foto, journalistikk, lyd, lys, konferansierer m.m. 

Vestfold fylkes kommune skal:

• gjennomføre prosjektet «UKM 2:0», som skal 

identifisere, utvikle og prøve ut nye modeller 

for å revitalisere UKM-arbeidet

• arrangere og videreutvikle UKM fylkesfestival  

i samarbeid med kommunene 

• øke deltagelsen på UKM i alle kommuner og  

på fylkesfestivalen

• arrangere Imagine Norway – en musikk-

konkurranse og utviklingsarena for unge 

utøvere i alderen 13-21 år, som et fast, nasjonalt 

tiltak i fylket

Viken Filmsenter og Teater Ibsen 
Gjennom eierskap i Viken Filmsenter og Teater 

Ibsen, bidrar fylkeskommunen til å utvikle den 

profesjonelle filmbransjen i fylket, og til at innbyg-

gerne i fylket får et allsidig og profesjonelt 

 teatertilbud. Vestfold fylkeskommune skal:

• sikre at Viken filmsenter fortsetter sin  

omfattende satsing på talentutvikling

• i samarbeid med Teater Ibsen og Papirhuset 

Teater, bidra til realisering av produksjons-

senteret for profesjonell scenekunst  

 for barn og unge ved Papirhuset i Tønsberg
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Vestfold fylkeskommune skal fremme og 

 stimulere til fysisk aktivitet, idretts- og friluftsliv i 

fylket. En viktig rolle er å være en støttespiller og 

bidragsyter for kommuner og frivillige organisa-

sjoner. Vi skal stimulere til økt samarbeid mellom 

paraplyorganisasjonene, og til videreføring og 

utvidelse av samlokaliseringen for paraplyorganisa-

sjonene i det eksisterende kontorfellesskapet. Vi 

skal være en pådriver for å innarbeide satsing på 

idrett og friluftsliv i kommunale og regionale plan-

prosesser, og for å sikre arenaer for utøvelse av 

variert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Utvikling av idretts- og nærmiljøanlegg
Utøvelse av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 

både organisert og egenorganisert, forutsetter 

gode og tilgjengelige anlegg og arealer. Vestfold 

fylkeskommune skal:

• prioritere spillemidler til anlegg for  

egenorganisert aktivitet rettet mot ungdom

• bidra til etablering av attraktive uteområder på 

skolene, og nyskapende nærmiljø- og idretts-

anlegg med økt fokus på sosiale møteplasser

• jobbe for etablering av sentrumsnære  

kunstisanlegg i alle kommuner i fylket

• jobbe for å realisere interkommunale og  

regionale idrettsanlegg

• øke kunnskap for lag, foreninger og kommuner 

om anlegg for sykkelaktivitet

• være en pådriver for bygging og rehabilitering 

av anlegg med fokus på bærekraftig anleggs-

utvikling i et offensivt miljøperspektiv, blant 

annet ved å bidra til å utfase bruken av gummi-

granulat og ikke-miljøvennlige utslipp fra anlegg.

Vestfold Toppidrett
For å styrke rammene for toppidrettssatsing i 

Vestfold, har Vestfold idrettskrets, i samarbeid med 

fylkeskommunen, drevet Vestfold Toppidrett siden 

2003. Vestfold Toppidrett er et program for de beste, 

unge utøverne i fylket. Vestfold fylkeskommune skal:

• videreføre talentsatsingen Vestfold Toppidrett  

i det nye fylket 

• formalisere og styrke samarbeidet mellom 

Vestfold Toppidrett og Olympiatoppen  

Sørøst (OLT)   

Idrett og friluftsliv 
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Padleled Vestfold
Padleled Vestfold er Norges første, sammen-

hengende padleled. Tilbudet skal stimulere til økt 

fysisk aktivitet og bruk av skjærgården gjennom 

tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige 

 friluftslivet. Vestfold fylkeskommune skal:

• bidra til bygging av «Padlehuker» på   

utvalgte steder langs leden, i samarbeid  

med kommunene

• starte utvidelse av padleleden til kyst-

kommunene i det nye fylket

• jobbe for at Padleled blir et nasjonalt konsept 

med alle padleruter i Norge samlet i en kart- 

portal, i samarbeid med Norges Padleforbund

Sti- og løypesatsing 
Lett tilgjengelige, sammenhengende og godt 

merkede turstier- og løyper av god kvalitet er 

viktige for folks hverdagsaktivitet i nærmiljøet. 

Vestfold fylkeskommune skal: 

• utarbeide en statusrapport og strategiplan  

for videre arbeid med stier og løyper for  

hele fylket

• være pådriver for en sammenhengende  

Kyststi og Pilegrimsled gjennom Vestfold

• utarbeide nytt turkart for Vestfold og bidra til  

at Kyststier i Norge blir samlet i en kartportal 

• være pådriver for at kommunene oppdaterer 

bestemmelser for friområder 
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Høstingsbasert friluftsliv
Det finnes store muligheter for variert høstings-

basert friluftsliv i Vestfold, og dette bør bli tilgjengelig 

for enda flere. Vestfold fylkeskommune skal:

• bidra til økt tilgjengelighet og mulighet for jakt, 

fiske og høsting i fylket gjennom samarbeid 

med Norges jeger- og fiskerforening Vestfold 

(NJFF Vestfold) og andre relevante aktører

• bistå JFF Vestfold i arbeidet med å utvikle Akers-

vannet til Norges beste vann for predatorfiske 

• oppdatere kultiveringsplan for Vestfold i 

 sam arbeid med JFF Vestfold, Fylkesmannen og 

kommunene

• koordinere og lede arbeidet med rydding av 

stillehavsøsters i viktige områder for friluftsliv

Videreutvikling friluftsliv
I tett samarbeid med kommuner og regionale 

organisasjoner, skal fylkeskommunen bidra til å 

videreutvikle arbeidet med friluftsliv i fylket. 

Vestfold fylkeskommune skal:

• videreutvikle 4-årige samarbeidsavtaler med 

DNT, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og  

evt. nye samarbeidspartnere

• jobbe for å etablere nye interkommunale  

friluftsråd i regionen for å ivareta både kyst  

 og innland

• være pådriver for at alle statlig sikra friluftslivs-

områder har godkjente forvaltningsplaner

• videreutvikle DNT Vestfolds Unge Naturtalenter
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Vestfold fylkesbiblioteks hovedoppgave er å drive 

aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å samordne, 

effektivisere og styrke de kommunale bibliotekene  

i regionen. Vi skal styrke utviklingen av  bibliotekene 

til omstillingsdyktige lokale arenaer som sikrer 

gode, relevante og attraktive bibliotek tjenester til 

innbyggerne i Vestfold. Gjennom en egen 

bibliotek plan – Bibliotekplan Vestfold – følges 

 arbeidet opp med kommunale samarbeidsavtaler. 

Utvikling og samarbeid
Riktig kompetanse, felles ressursutnyttelse,  

et  i nnovativt biblioteknettverk og relevante  

sam arbeidspartnere er avgjørende for bibliotek-

utviklingen. Vestfold fylkeskommune skal: 

• sikre at bibliotekene besitter ny og relevant 

kompetanse i tråd med samfunnsoppdraget  

og samfunnsutviklingen

• tilby kursrekker for ledere med fokus på 

 bibliotekene som samfunnsaktør, lærings-  

og demokratiseringsarena

• være pådriver for nye utviklingsprosjekter og ta 

rollen som prosjektleder og utvikler i samarbeid 

med kompetansemiljøer i inn- og utland

• være pådriver for utviklingen av bibliotekene 

som digitale fyrtårn i lokalsamfunnet i den 

hensikt å gjøre den digitale utviklingen og ny 

teknologi tilgjengelig for alle

Ytringsfrihet
Som regional utviklingsaktør på litteraturområdet 

er det fylkeskommunens oppgave å legge til rette 

for en litterær frihavn for forfattere, som av ulike 

grunner står i fare for fengsling eller likvidering i 

sitt hjemland. Vestfold fylkeskommune skal: 

• rekruttere alle kommuner som samarbeidspart-

nere og lokalt vertskap for forfulgte  forfattere 

gjennom «Fribyordningen»

Litteratur
Aktiv og målrettet litteraturformidling skal gi opp-

levelser til så mange som mulig. Vestfold fylkes-

kommune skal: 

• sikre at mangfoldet i litteraturen blir formidlet 

på nye arenaer og nye plattformer

Litteraturuka
Årlig litteraturfestival med hele Vestfold som 

scene. En lang rekke litterære programposter, 

foredrag og forestillinger for barn og voksne. 

Arrangementene forgår i tett samarbeid med 

Vestfolds kommuner, biblioteker og kulturaktører. 

Vestfold fylkeskommune skal: 

• øke det internasjonale fokuset i Litteraturuka, 

med vekt på ytringsfrihet.

• befeste Litteraturukas stilling som en litteratur-

festival på nasjonalt nivå, med attraksjonsverdi 

for et bredt publikum. Programmet skal som 

helhet være preget av kreativitet og nytenking

Vestfold fylkesbibliotek
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Kulturarv

Kulturarv har tre hovedoppgaver. En lovpålagt 

oppgave, som er å forvalte kulturminner, kultur-

miljøer og landskap etter kulturminneloven og 

plan- og bygningsloven. Den andre oppgaven er 

å drive metodeutvikling, kunnskapsproduksjon 

og analysearbeid for å utvikle og forbedre kultur-

minneforvaltningen. Oppgavene er tett knyttet til 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Den 

tredje oppgaven er å formidle kunnskap om vår 

felles kulturarv ut i samfunnet.Det samlede målet 

for Kulturarvs virksomhet, er en kunnskapsbasert, 

effektiv og handlekraftig forvaltning. 

Effektivisere forvaltningen
Det er kulturminneloven og plan- og bygnings-

loven som er styrende i forvaltningsarbeidet.  

For å effektivisere arbeidet implementerer vi nye 

metoder, rutiner og teknologi. Effektivisering er 

nødvendig fordi fylkeskommunen fra 2020 får 

overført flere store oppgaver fra staten. I tillegg 

ønsker kommunene dialog om tydeligere 

oppgave- og rollefordeling i oppfølgingen av plan- 

og bygningsloven. Vestfold fylkeskommune skal:

• utvikle en ansvarlig og handlekraftig førstelinje 

som er i stand til å håndtere og prioritere nye 

oppgaver*

• gjøre kommunene i stand til å følge opp  

ansvaret for kulturminnevern som de er pålagt  

i plan- og bygningsloven, ved å arrangere to 

samlinger per år for kommunenes kultur- og 

planavdelinger

• tilgjengeliggjøre åpne databaser for registrerte 

eldre bygninger (SEFRAK), Topografisk Arkiv og 

gamle kart som del av innsynsløsningen på  

fylkeskommunens nettsider

• gjennomføre minst fire overvåkingsprosjekter 

for å kvalitetssikre og utvikle geofysisk data-

fangst i Vestfold

* Ny forskrift som fordeler ansvar og oppgaver i kulturminne-

forvaltningen er ventet Klima- og miljødepartementet i 2019. 

25



Kulturminner yngre enn 1537 og bruk av 
arkeologi
Skillet mellom arkeologi og bygningsvern bør 

tones ned. Kulturminneloven slår fast at alt som 

er eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk 

fredet. Kulturminner ligger ofte i miljøer med 

eldre og yngre elementer som vanskelig kan,  

eller bør skilles fra hverandre. For å sikre kilde-

verdier, kunnskapsverdier og opplevelsesverdier 

bør  arkeologi som metode også benyttes på  

kulturminner som er yngre enn reformasjonen. 

Vestfold fylkeskommune skal:

• lage en kunnskapsoversikt over herregårder i 

Vestfold i samarbeid med Vestfoldmuseene IKS

• gjennomføre tre prosjekter hvor arkeologi som 

metode blir brukt på etterreformatorisk 

 materiale. (Jf. tiltak metallsøk, herregårdsmiljøer, 

tap av kulturlag etter 1537)

• kartlegge seks mindre og avgrensede kultur- 

miljøer på land og i vann i samarbeid med 

Norsk Maritimt Museum og LBI ArchPro for  

å utvikle nye geofysiske metoder, samt aktivere 

historisk kartmateriale fra 1500-1850

• videreføre kartlegging av kulturminner fra  

2. verdenskrig i samarbeid med frivillige 

• styrke kompetansen hos frivillige organisasjoner    

og enkeltpersoner som bruker metallsøker,  

slik at de blir gode medspillere i det nasjonale og 

internasjonale forsknings- og forvaltnings arbeidet 

• utvikle strategier for å hindre at historiske 

 kontekster/funnområder yngre enn 1537 

 udokumentert tømmes for metallfunn 

• kartlegge kystens kulturminner i Færder 

 nasjonalpark og sikre fyrstasjonens ruiner   
på Store Færder 

Vikingtid og middelalder i Vestfold
Formidling av kulturarv bidrar til forståelse, 

 interesse og respekt for kulturminner. Tilrette - 

legging og skjøtsel er med på å skape gode  

møteplasser og rekreasjonsområder. Sammen 

med offentlige og private aktører er frivilligheten 

med og preger utviklingen av historiske  opp- 

levelser i Vestfold. Forståelse, fellesskap og stolt-

het er verdier som legges til grunn for arbeidet. 

Vestfold fylkeskommune skal:

•  gjennomføre arkeologiske undersøkelser og 

sammenstille og publisere kunnskap om Borre 

som maktsenter innenfor Borreprosjektet II,  

i samarbeid med Norsk institutt for kultur-

minneforskning, Kulturhistorisk museum, 

Vestfoldmuseene IKS og LBI ArchPro

• revidere Slottsfjellplanen og legge den fram 

til fornyet politisk behandling. Under revidering 
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ses det på muligheten for etablering av  

Norsk borgsenter

• revidere Helhetlig attraksjonsutvikling for 

 vikingtid (HAV) og videreutvikle satsingen på 

vikingtid i Vestfold. Konkrete tiltak utarbeides  

i denne planen

• formidle kunnskap om kulturminner langs 

 pilegrimsleden i samarbeid med relevante 

 fagmiljøer

• få Skipshaugene i Vestfold inn på Norges liste 

for Verdensarv i samarbeid med Horten, 

Tønsberg og Sandefjord kommuner

• bidra til at Larvik kommune får vedtatt 

 regu leringsplanen for Kaupang samt etablere   

et formidlingssenter for vikingtidshistorie  

på stedet

Vestfoldmuseene IKS
Vestfoldmuseene IKS og Vestfold fylkes- 

kommune, som selskapets største eier og til-

skuddsyter, har felles mål om at befolkningen  

i Vestfold og besøkende skal få gode museums-

opplevelser. Formidling er museets kjerneopp-

gave. Som eier, skal fylkeskommunen legge til 

rette for og fremme utvikling av museumsdriften. 

Den planlagte eksterne evalueringen av selskapet 

vil legges til grunn for det videre  arbeidet. 

Vestfold fylkeskommune skal:

• bidra til å gjennomføre en ekstern evaluering av 

Vestfoldmuseene IKS som legges til grunn for 

videre utviklings- og samarbeid

• klargjøre og videreutvikle Vestfold fylkes- 

kommunes eierrolle i Vestfoldmuseene IKS

• utveksle faglig kompetanse i videreutvikling  

av museene

Kystkultur og fartøyvern 
Kystkultur og maritim virksomhet har i flere 

hundre år skapt grunnlag for Vestfolds velstand 

og utvikling. Viktige kulturminner fra denne 

epoken ivaretas og formidles i dag i stor grad av 

frivillige organisasjoner på dugnadsbasis. Vestfold 

fylkeskommune skal: 

• samarbeide med frivillige maritime organisasjon- 

er, og støtte opp under deres arbeid med å 

ivareta og formidle viktige anlegg for kystkultur

• støtte frivillige organisasjoners arbeid med  

fartøyvern og formidling av maritim historie
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