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 Kulturplan for Flekkefjord kommune  2023 - 2035   Planprogram for ny kommunedelplan for kultur  

  

Bakgrunn og forankring  

Flekkefjords siste kulturplan med motto «Åpen by – en kultur til glede for alle» ble vedtatt i februar 

1999 og ikke revidert siden da.  

Kulturområdet i Flekkefjord har siden 1999 gjennomgått flere omorganiseringer og er nå samlet i en 

enhet med et bredt ansvarsfelt. Kommunen har foretatt flere investeringer innen kultur de siste 

årene. Vi har fått bla nytt kultursenter som huser nesten alle kommunale kulturavdelinger og som 

gjennomfører mange kulturarrangementer. Vi har blitt digitalisert og kommunale kulturtilbud er blitt 

mangfoldige.  

Samfunnet har fått helt nye utfordringer og mulighter, også innen kultur. Det stilles nye krav til 

kultur, og forventninger er høye når det gjelder kultur som samfunnsaktør. I kommunens vedtatte 

planstrategi fra 2020 heter det at   

«Kulturtilbud har direkte innflytelse på bl.a. folkehelse, inkludering, identitetsbygging og 

bostedsattraktivitet.»… (s.14).   

I denne planstrategien forventes en rullering av kulturplanen i perioden 2020-2024.   

Alle disse faktorene peker på en grundig gjennomgang av kulturplanarbeid, og konklusjon er at 

kommunen faktisk har behov for en ny og samlet overordnet plan. Planen vil være et dokument som 

beskriver status og utfordringer av kulturfeltet i Flekkefjord kommune, og mest av alt et 

arbeidsredskap for fremtidige prioriteringer og satsinger.    

Det foreliggende planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og 

opplegg for medvirkning.  

  

Hva er et planprogram  

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det ved oppstarten av planprosessen for en 

kommunedelplan, utarbeides et eget planprogram som skal ut på høring før den vedtas. Et 

planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning. Det skal fortelle om   

• formålet med planarbeidet,   

• avklare viktige problemstillinger,   

• avklare evt. utredningsbehov og   

• si hvordan planleggingen skal gjennomføres.   

Beskrivelsen av opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

er viktig. Planprogrammet gir alle interesserte muligheten til å komme med innspill og synspunkter 

tidlig i prosessen, før det er trukket noen konklusjoner.   

  

  

Formålet med planarbeidet  

For å skape gode rammevilkår for et aktivt kulturliv har Flekkefjord behov for et strategisk 

styringsdokument for kunst- og kulturfeltet. Kulturplanen skal være et verktøy for den politiske 
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styringen og være en retningsgiver for det praktiske kulturarbeidet i kommunen i et 12 års 

perspektiv. Eventuell revidering vurderes i behandlingen av kommunal planstrategi. Planen vil danne 

grunnlaget for kulturenhetenes årlige rullering av handlingsprogram, årsbudsjett og virksomhetsplan.   

  

Planen skal bidra til å skape forutsigbare utviklingsvilkår for kulturlivet, og felles mål for et 

framoverlent kulturarbeid i kommunen. Flekkefjord kommune må ta noen strategiske valg og peke ut 

noen satsingsområder innenfor kulturområdet. Det må skisseres en ønsket retning for utviklingen, og 

det må foretas noen prioriteringer på hva som er hensiktsmessig.   

Planen omfatter ikke idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet hvor det foreligger en egen plan «Idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet Kommunedelplan 2016–2028»  

  

  

Rammer og føringer  

Generelt:  

En grunnleggende ramme for hele planarbeidet er FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ser 

miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i sammenheng og legger føringer for alle politikkområder.  

Den framtidige kulturplanen skal støtte opp under FNs bærekraftsmål.  

Nasjonale føringer:  

Stortinget vedtok i 2007 «Kulturloven» som slår fast offentlege styresmakters ansvar for å fremme og 

legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter 

og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Kulturloven er først og fremst  en verdilov. Den framtidige 

kulturplanen skal definere hva Kulturloven betyr for Flekkefjord kommune.  

Kulturutredning fra 2014 legger fram viktigheten av en kulturpolitikk som aktivt medvirker til en 

inkluderende og mangfoldig kulturliv, og som legger til rette for samlende og delte referanserammer 

i et nasjonalt felleskap. Spesielt viktig for kommunens kulturplanarbeid vil være kapittelet om den 

kulturelle grunnmuren – et løft for det lokale kulturlivet.  

St.melding nr.8 fra 2018-19 «Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida» bygger på 

kulturutredningen fra 2014, og gir en tydelig retning for kulturpolitikken i framtiden.  

Hovedbudskapen er at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og at et rikt og 

variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati.  

St.melding nr.10 fra 2018-19 «frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig» snakker om den statlige 

frivillighetspolitikk. Bred deltakelse er et viktig kjennetegn og statlige støtteordninger er tiltak som 

støtter opp om en sterk og uavhengig sektor.  

Av øvrige lovverk/føringer som danner rammen for den kommunale kulturarbeidet og som skal 

brukes i planprosessen nevnes   

Lov om folkebibliotek (1985)  

Kulturskoleloven, § 13 – 6 i opplæringsloven (1997)  

Skapende læring: Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen 2007 – 2010  

Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon (Regjeringen 2019)  

Rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» (2016)  
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Regionale føringer:  

Regionplan Agder 2030  - «attraktiv, samskapende og bærekraftig»  har kultur som en av fem 

satsingsområder. Kultur er viktig for innbyggernes levekår. Den bidrar til å utvikle kreativitet og god 

folkehelse, og til sosial integrering. Store kulturarenaer og formidlingsbygg kan gjøre Agder til en 

nasjonal kulturregion.  

Regionplan Lister 2030 har som mål at kultur, kunst og fritidstilbudet i regionen er styrket. Planen 

satser på interkommunalt samarbeid og samskaping som metode. I likhet med regionplan Agder ser 

man at kultur har et stor potensiale for å bidra i tverrfaglige samfunnsoppgaver.  

Lokale føringer:  

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 « innovasjonskommune Flekkefjord» (2014) beskriver 

visjon: «vilje til vekst»,   

Verdier: «redelighet, engasjement og nyskaping» og   

To hovedmål: 1. «Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 10 000 

innbyggere i 2025.           

             2. «vi skal utvikle vår rolle som regionssenter for omkringliggende kommuner.» Ny 

kulturplan skal bidra til å innfri visjonen, og konkretisere ambisjonene for å skape en helhetlig 

strategi. Under satsingsområde «kultur» konstateres at kultur bidrar som samfunnsutvikler i 

Flekkefjord, bygget på rike kulturtradisjoner. Målet er at Flekkefjord med utgangspunkt i sin egenart 

og tradisjoner skal være kulturhovedstaten mellom Kristiansand og Stavanger. Ny kulturplan skal 

bygge på og konkretisere foreslåtte temaer og delmål.  

Som innledningsvis sitert, har kommunens planstrategi 2020 - …. også kultur i fokus. Dette igjen for å 

nå målene, men òg for å se på aspekter innen folkehelse, inkludering, bosetting og attraktivitet og 

identitetsbygging. Disse aspektene må omtales videre i en ny kulturplan.  

Kommunens nye kulturminneplan (2022) vil ha innvirkning på en ny kulturplan siden den berører 

flere temaer som er relevante for hele kulturfeltet. Spesiell strategi- og handlingsdel peker på 

temaer/tiltak innen formidling, kulturopplevelser og verdiskaping som videreføres i en ny kulturplan.  

  

Planprosessen  

Organisering:  

Formannskapet er politisk styringsorgan for planarbeidet.   

Administrativt skal det settes sammen en prosjektgruppe med representanter fra kommunens 

tjenesteområder «kultur», «oppvekst», «plan, utvikling og næring». Et medlem fra Utvalg for HKO 

skal velges inn i prosjektgruppen. Dessuten er det tenkt at en representant fra det frivillige kulturlivet 

sammen med en representant fra det profesjonelle kulturlivet skal være med i prosjektgruppen.   
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Arbeidsgruppen vil ellers være fleksibel i den forstand at den utvides etter behov i forbindelse med 

delaspekter, og/eller at det opprettes flere ad hoc arbeidsgrupper underveis.   

Tjenesteområde for kultur koordinerer planarbeidet, med enhetsleder for kultur som prosjektleder. 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur er prosjektansvarlig.  

  

Medvirkning:  

Medvirkning i planarbeidet står sentralt. Dette for å få et best mulig grunnlag og en bredest mulig 

forankring av planen. Medvirkning skjer på forskjellige måter gjennom  

• offentlig høring av planprogram og planforslag  

• et bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter med ulik bakgrunn  

• innspillmøter med forskjellige aktører både fra etablerte institusjoner, det profesjonelle og 

frivillige kulturlivet, kunstnere og enkeltpersoner/befolkningen  

• spørreskjema for barn og ungdommer gjennom skolene  

• kommunens hjemmeside og facebook  

Dersom situasjonen tilsier det kan det også tenkes å gjennomføre workshops, f.eks. med barn- og 

ungdomsrepresentanter.  

  

  

Framdrift:  

Framdriften vises i tabellform.  

Dato    Behandling  

Mars/april 

2022  

Oppstartsmøte og utarbeidelse av utkast til 

planprogram  

Kulturenheten  

31.05.2022  Førstegangsbehandling av planprogrammet i  

UHKO og valg av representant i arbeidsgruppen  

UHKO  

Uke 23 

2022  

Varsel om planoppstart og utlegging av 

planprogram til høring, annonsering, 6 ukers 

høringsfrist.   

Kommune administrativt  

27.07.2022  Frist høring planprogram    

August 

2022  

Arbeidsgruppen jobber med innspill til 

høringsutkast planprogram  

Arbeidsgruppen  

15.09.2022  Endelig vedtak av planprogrammet og oppstart 

planarbeid  

Formanskapet  

29.09.2022  Folkemøte  Arbeidsgruppen  

Oktober 

2022 – 

mars 2023  

Utarbeidelse av planforslaget med div.  

innspillmøter og annen medvirkning  underveis  

Arbeidsgruppen  

April 2023  Førstegangsbehandling av planforslaget og 

offentlig ettersyn, 6 ukers høringsfrist  

UHKO  

01.06.2023  Frist høring planforslag    

August 

2023  

Bearbeiding av planforslaget basert på innspill  Arbeidsgruppen  
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September 

2023  

Endelig politisk behandling av planforslaget  Formannskapet  

  

  

  

Innholdet i planen  

Visjon:   

Flekkefjord er kulturhovedstaden mellom Stavanger og Kristiansand!  

  

  

Mål:  

Under mottoen «kultur for åpenhet og nytenking skal Flekkefjord kommune fremme og tilrettelegge 

for et bredt spekter av kulturaktiviteter slik at alle har mulighet til å delta og oppleve et mangfold av 

kulturuttrykk som inkluderer og engasjerer. (Kunst og kultur er en drivkraft for samfunnsutvikling.)  

  

Temaer:  

Kulturlivet har stor betydning for om innbyggerne trives og føler tilhørighet, og for om nye 

mennesker velger å flytte hit eller besøke byen. Kultur har vært og er med på å forme Flekkefjords 

identitet.  

Kulturfeltet er bredt. Kommunedelplan for kultur skal ivareta hele kulturenhetens arbeidsområde. En 

strategisk tilnærming til planarbeidet betyr å prioritere retninger for arbeidet fremover. Det er viktig 

at man klarer å prioritere for å løse de større oppgavene. Det er også sentralt i planen at man 

skisserer en retning man vil at kulturlivet skal utvikle seg i. Dette for å lettere sette delmål og 

resultater for kulturlivet generelt, og hvilke muligheter og utfordringer kommunen har på kort og 

lang sikt. Det gjelder både å jobbe for utvikling av nye satsinger og videre utvikling av det godt 

etablerte.  

  

Med Flekkefjord kommunens visjon, verdier og hovedmål som bakteppe kan mulige fokusområder 

for planarbeidet foreløpig være:  

Kultur hele livet: Kommunen skal styrke kvaliteten i sitt kulturtilbud, og gi alle muligheten til å 

oppleve kultur gjennom hele livsløpet.   

Videre stikkord i dette er – videre utvikling av møteplasser og tilbud – betydning for folkehelse  - 

utvikling i by og distrikt  

Kultur som identitetsbygger og drivkraft i stedsutvikling: Kommunen skal være en atttraktiv 

kulturkommune.  

Videre stikkord i dette er  - omdømmebygging, hva er vi stolte av, hva er det som kjennetegner oss og 

hva skiller oss fra andre,  - synliggjøring og videreutvikling av kulturarenaer og møteplasser, - 

kulturturisme  

Kunst og kultur i oppvekstløpet: Kulturtilbud til barn og ungdom som skal oppleves viktig, relevant 

og tilgjengelig for alle.  
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Videre stikkord i dette er - lavterskeltilbud, - kulturskoletilbud,  -  talentutvikling, - bibliotekets 

oppgaver, -  det lokale frie kulturlivet, de lokale frivillige lag og foreninger, -  samskaping med 

barnehage og skole  

Et mangfoldig og levedyktig kulturfelt: Et utstrakt samarbeid for å kunne nå mål og resultater.  

Videre stikkord i dette er – det lokale frivillige kulturlivet, hva må man satse på?  - det profesjonelle 

kulturlivet, hvilke rammevilkår er mulig? - kulturnæring,  -  styrke det frie kunstfeltet, 

inkluderingsarbeid for hvem? – videre utvikling av festivaler,  - interkommunalt samarbeid i det 

regionale aspektet,  - kulturturisme med mat, natur og kultur i sammenheng, - innhente mer 

kunnskap og kompetanse og utveksle erfaringer.  

  

  

  

  

  

  

  

  


