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BAKGRUNN 

 

I henhold til vedtatt planstrategi (KS 28.09.2020) skal Kulturplan for Eigersund kommune 

utarbeides. Eigersund har ikke tidligere hatt en egen plan for kultur, men har omtalt deler av 

kulturfeltet i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

 

 

 

FORMÅL 

 

Kulturplanens hovedformål er å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter, og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk. 

 

Planen skal ta for seg fagfeltet kultur og være et overordnet politisk styringsdokument som 

danner grunnlag for det administrative og kulturpolitiske arbeidet på området. Mål, 

strategier og satsningsområder innenfor planområdet skal utdypes, og prioriteringer på både 

kort og lang sikt skal synliggjøres.  

 

Dette arbeidsdokumentet skal indikere planens innhold og avgrensning, organisering og 

framdriftsplan. Detaljert behov for undersøkelser, medvirkning og involvering vil bli 

ytterligere kartlagt i planarbeidets oppstartsfase 

 

 

DEFINISJON, INNHOLD OG PLANAVGRENSNING  

 

Eigersund kommune sitt arbeid med kulturfeltet er underlagt bestemmelser i Lov om 

offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova). Loven stadfester de 
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offentlige myndigheters plikt til å fremme og legge til rette for kulturvirksomhet, som her 

defineres som å: 

• «skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, 

• verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, 

• delta i kulturaktivitet, 

• utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse» 

 

Videre peker loven på kommunens spesifikke oppgaver: 

«Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande 

og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 

kulturverksemd regionalt og lokalt. 

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for 

• at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, 

• å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i 

kulturaktivitetar, 

• at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar 

med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak.» 

 

Kulturlova peker på en tydelig retning innen det offentliges ansvarsområde på kulturfeltet, 

men unnlater bevisst å gi en presis og uttømmende definisjon av begrepet. Kultur blir i 

stedet definert som «det som til enhver tid faller innenfor det kulturpolitiske 

ansvarsområdet» (Ot.prp. nr. 50). 

 

Kultur sies gjerne å være et av de mest komplekse ordene i det vestlige vokabularet, og 

bruken av kulturbegrepet peker i mange ulike retninger. Det er derfor viktig å avklare hvilken 

forståelse som legges til grunn i planarbeidet. Begrepet, i en kulturpolitisk sammenheng, bør 

gis en definisjon som tjener som avgrensing av den offentlige kulturpolitikkens 

ansvarsområde. Følgende formulering, som vil bli brukt i Kulturplan for Eigersund kommune, 

er basert på Enger-utvalget sin definisjon som kom til uttrykk i Kulturutredningen 2014: 

 

Med kultur menes her kunstnerisk og kreativ virksomhet, kulturarvvirksomhet, 

meningsskaping, og den kommunikasjon og sosiale samhandling som knytter seg til denne 

virksomheten. 

 

Planen vil ta for seg kommunens kulturaktivitet i henhold til ovennevnte definisjon, både det 

offentlige, private og frivillige, og kartlegge status, utfordringer, muligheter, satsinger og 

prioriteringer. Kulturplanen skal fremme hovedformålet om mangfold i tilbud og deltagelse, 
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og samtidig konkretisere mål innenfor fagfeltet kultur fra kommuneplanens samfunnsdel. 

Planen skal gjøre rede for kommunens ytelse i overensstemmelse med Kulturlova sine 

føringer.  

Kulturplanen vil ikke ta for seg idrett og friluftsliv, da dette omtales i egen plan. Den vil heller 

ikke omfatte kulturminner og kulturmiljø, da også dette ivaretas i egen plan.   

 

 

 

 

 

 

 

NASJONALE, REGIONALE OG KOMMUNALE FØRINGER  

 

Utforming av statens kulturpolitikk foregår i Kultur- og likestillingsdepartementet. I tillegg 

berører andre departement feltet gjennom for eksempel Opplæringslova 

(Kunnskapsdepartementet) og Folkehelsemeldinga (Helse- og omsorgsdepartementet). Mål 

og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, 

rundskriv, lovverk, bestemmelser for tilskuddsordninger m.v.  

Fylkeskommunen legger føringer gjennom sin regionale kulturplan, og på kommunalt nivå er 

det først og fremst kommuneplanens samfunnsdel som er førende, i tillegg til aktuelle del-

/temaplaner. 

 

Gjeldende lover, planer og meldinger av særlig betydning for Kulturplan for Eigersund 

kommune 2023 - 2030 
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Internasjonalt nivå: 

 

• Barnekonvensjonen 1991, artikkel 31 (om barns rett til deltagelse i kulturliv) 

 

Nasjonalt nivå: 

 

• Meld. St. 8 (2018 – 2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida 

• Meld. St. 18 (2020 – 2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn 

og unge 

• Meld. St. 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn 

• Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 - Rom for demokrati og dannelse 

• Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd 

• Lov om folkebibliotek 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

 

 

Fylkeskommunalt nivå: 

 

• Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025 

 

 

Kommunalt nivå: 

 

• Eigersund på veg mot 2030 – Kommuneplan for Eigersund kommune 2018 – 2030 

• Oppvekstplan (under utarbeidelse) 

 

 

ORGANISERING OG MEDVIRKNING 

 

Det nedsettes en fast arbeidsgruppe bestående av plansjef og ansatte ved avdeling for 

kulturformidling. Grundig involvering av faginstanser, foreninger, innbyggere, kulturutøvere 

og -konsumenter sikres gjennom innspill og temamøter. Blant tema som skal utredes 

nevnes: Kulturtilbud og arrangementsstrategi, kulturarenaer (som for eksempel bibliotek, 

fritidsklubb, kino og kulturskole), inkludering og mangfold, attraktivitet og stedsutvikling.        
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Rådmannens ledergruppe vil fungere som styringsgruppe.  

 

 

 

FREMDRIFTSPLAN 

 

                 

              

• Varsel om oppstart, Kulturplan for Eigersund 
kommune 2023 - 2030

August 2022

• Innspillsperiode

August - september 2022

• Bearbeiding av plan, temamøter og involvering

September 2022 - april 2023
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• 1. gangsbehandling

April 2023

• Offentlig ettersyn

Mai - juni 2023

• Bearbeiding av plan, etter offentlig ettersyn

Juni - september 2023

• 2. gangsbehandling

September 2023

• Kunngjøring

September 2023
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