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0. Fylkestingets behandling 
I fylkestinget 08. desember 2009 ble det i sak 
09/60 fattet følgende vedtak: 
 
Fremlagte strategiske plan for 
kulturformidling vedtas med de endringer 
som fremkommer i kapittel 4 i saken. 
 
Endringene det henvises til er innarbeidet i 
teksten. 
 
1. Innledning  
Kultur – en sentral kraft i 
samfunnsbyggingen. Strategisk plan for 
kulturformidling i Aust-Agder ble vedtatt i 
desember 2006 (Ft-sak 045/06). Samtidig ble 
det vedtatt at planen skulle rulleres innen 
utgangen av 2009. Rulleringen ble igangsatt i 
oktober 2008 (Fu-sak 130/08).  
    
Planen ble utarbeidet på bakgrunn av at det 
har vært stor utvikling på kulturområdet den 
siste tiårsperioden, og aktiviteten har økt på 
en rekke områder. Planen fra 2006 foreslo 24 
konkrete tiltak. Svært mange av disse 
tiltakene er gjennomført. Siden 2006 har det 
kommet flere nye stortingsmeldinger og andre 
føringer for kultursektoren. Derfor er det 
naturlig å foreta en rullering nå, for å vurdere 
hvilke tiltak som skal ha prioritet de fire 
kommende årene.  
 
Planprosessen har involvert mange fra 
kommuner og ulike fagmiljøer, og en har fått 
mange innspill. Det er arrangert tre regionale 
møter, der kommunene inviterte 
representanter for kulturlivet i regionen. En 
bredt sammensatt prosjektgruppe har hatt tre 
møter i løpet av våren og sommeren. Planen 
har vært på høring høsten 2009. De mange 
som har levert skriftlige innspill eller deltatt i 
møter og diskusjoner har bidratt på en 
verdifull måte, og fortjener stor takk. 
 
Planen bygger på vedtatt fylkesplan for Aust-
Agder, og også regionplanutkastets 
temarapport Mål og strategier for kultur har 
dannet en viktig bakgrunn. Den rullerte 
planen for Aust-Agder vil støtte opp under 
mål i utkast til regionalplan, komplettere 
denne, og foreslå konkrete tiltak for Aust-
Agder. 
 
Andre viktige dokumenter en legger til grunn 
er nye stortingsmeldinger samt en rekke 
andre utredninger og dokumenter på 
kulturområdet. Disse omtales under de 
forskjellige temaområdene og i kapittel 2, - 
så som Kulturloven, Bibliotekmeldingen og 

utredningen Kulturen og det regionale Norge 
fra Agderforskning. 
 
Temaene på kulturområdet er mange, og 
mange gode ideer og forslag har kommet frem 
i prosessen. I utformingen av foreliggende 
utkast er det lagt vekt på at den ikke skal 
være en altomfattende plan, men en plan for 
prioritert satsing innen klare utvalgte 
fokusområder. Siktemålet er at planen skal 
være et konkret arbeidsredskap, som skal 
kunne være til nytte både for 
fylkeskommunen, kommunene, frivillig sektor 
og andre aktører i Aust-Agder. Den rullerte 
planen har en tidshorisont på fire år. 
 
Parallelt med utarbeidelsen av denne planen 
har det pågått to andre planprosesser: 
Sektorplan for idrett, fysisk aktivitet, 
friluftsliv og folkehelse - lokale og regionale 
kulturbygg - Aust-Agder 2010–2013 og 
Strategisk kulturminneplan. Innholdet i de tre 
planene tangerer hverandre, og vil måtte ses i 
sammenheng. 
 
Det er et mål for planen at den skal bidra til 
at Aust-Agder skal være det åpne kulturfylket 
i bred forstand: Et fylke som både begeistrer 
ved sine kulturtilbud og inkluderer alle i sin 
kultursatsing. Planens visjon blir ut fra dette: 
  
Aust-Agder - det åpne kulturfylket – 
inkluderende og begeistret!  
 

 
Ramperimforestilling i Den kulturelle skolesekken. 
Foto: Arild Danielsen 

 
2. Kultur i et samfunn i forandring 
Kulturlivet er i stadig utvikling, med 
spennende nysatsinger, jubileumsfeiringer og 
prosjekter, og ikke minst et blomstrende 
”hverdagskulturliv”.  
 
Samfunnet endrer seg raskt, og trendene 
skifter. Finanskrisen ved inngangen til 
planperioden ser så langt ikke ut til å påvirke 
besøkstall for kulturarrangement. 
Trendanalytikere har tvert imot hevdet at 
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mange bruker mer penger på ”de nære ting” 
og enkle kulturopplevelser framfor for 
eksempel dyre utenlandsreiser i en slik tid. 
Innbyggerne får tilbud om stadig flere 
kulturopplevelser i regionen, og blir mer 
krevende kulturbrukere.  
 
Den offentlige økonomien i kommunesektoren 
er derimot stram, kanskje strammere enn for 
tre-fire år siden. Det å lage en god og 
anvendelig plan som omfatter hele fylket er 
krevende. De strategiske valgene som gjøres i 
en slik planprosess betyr at noen temaer 
løftes fram, og andre blir utelatt. Hensikten 
er at summen av satsinger, med deltakere fra 
fylkeskommune, kommuner, næringsliv og 
frivillige krefter – samt en stor andel statlige 
midler, samlet skal bidra til en videreføring 
av den spennende kulturutviklingen som har 
vært i Aust-Agder gjennom flere år. 
 
Statlige føringer: 
Den norske regjeringen har ambisiøse 
målsettinger for kulturpolitikken, bl.a. uttrykt 
gjennom Kulturløftet slik: 
 
”Kunst, kultur og frivillighet gjør samfunnet 
rikere på opplevelser. Gjennom målrettede 
tiltak og en generell styrking av kunst-, 
kultur og frivillighetsformål, vil regjeringen 
gjennomføre et løft for kultur og for frivillig 
sektor. ...” (http://www.regjeringen.no) 

- og videre, fra Kulturdepartementets 
nettside: 

”Et hovedmål for den statlige 
kulturpolitikken er å legge til rette for 
mangfoldet innenfor kulturlivet og sikre et 
stimulerende og utfordrende kulturtilbud for 
hele befolkningen.  

Kulturpolitikken skal fremme: 
- bevaring og formidling av kulturarven 
- kunstnerisk fornyelse og kvalitet 
- kulturelt mangfold, nasjonalt og 
internasjonalt” 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/te
ma/kultur.html?id=1195) 

De statlige målsettingene blir ført videre i 
satsinger regionalt og lokalt, med støtte i 
føringer gitt gjennom stortingsmeldinger og 
andre offentlige dokumenter, samt 
utredninger og regionale og lokale 
strategidokumenter. 

Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram 
flere viktige meldinger i perioden siden 2006. 
Bibliotekmeldingen, IKT-meldingen, 

Digitaliseringsmeldingen, 
Scenekunstmeldingen, Melding om rytmisk 
musikk, meldingen Kulturell skulesekk for 
framtida og Frivillighetsmeldingen er førende 
for strategisk kulturplanlegging. Som en 
oppfølging av stortingsmeldingen om kultur og 
næring er Handlingsplan for Kultur og næring 
lagt fram i 2007. Dette er også et viktig 
dokument. 

Lov om offentlege styresmakters ansvar for 
kulturverksemd (kulturlova), understreker 
ansvaret for en kulturformidling som ivaretar 
variasjon og bredde, slik at alle innbyggere 
skal få oppleve kultur. Loven er førende for 
hele planen, men kommenteres spesielt i 
kapittel 3.7. 
 
St. meld. nr. 23 (2008-2009), Bibliotek. 
Kunnskapsallmenning, møtestad og 
kulturarena i ei digital tid 
(Bibliotekmeldingen), blir omtalt i kapittel 
3.3. Meldingen beskriver utviklingsmuligheter 
og utviklingsbehov for biblioteksektoren. Også 
her legges det vekt på partnerskap, og 
samarbeid både innen kommunene og over 
kommunegrenser. 
  
St.meld. nr. 17 (2006 – 2007) Eit 
informasjonssamfunn for alle (IKT-
meldingen). Her setter regjeringen som et 
mål at alle skal kunne delta i 
informasjonssamfunnet. Tilgang til og bruk av 
IKT i et samfunn i rask forandring er et 
virkemiddel for å opprettholde og 
videreutvikle grunnleggende demokratiske 
prinsipper som deltakelse og inkludering. 
Meldingen er et viktig grunnlagsdokument for 
bibliotekene, i tillegg til Bibliotekmeldingen. 
 
St. meld. nr. 24 (2008-2009), Nasjonal 
strategi for digital bevaring og formidling av 
kulturarv (Digitaliseringsmeldingen), 
uttrykker at visjonen for regjeringens IKT-
politikk på kulturfeltet er å gjøre mest mulig 
av samlingene i arkiv, bibliotek og museer 
tilgjengelige for flest mulig ved 
fremtidsrettet bruk av IK-teknologiske 
løsninger. Kulturarvfeltet omtales i kapittel 
3.2. 
 
St. meld. nr. 8 (2007-2008), Kulturell 
skulesekk for framtida, blir omtalt i kapittel 
3.5. Meldingen viser til regjeringens mål om å 
gi alle barn og unge et kulturtilbud som er 
likeverdig med det de voksne får. Denne 
meldingen beskriver Den kulturelle 
skolesekken (DKS) som en varig ordning, og 
varsler en utvidelse av målgruppene til å 
gjelde hele grunnopplæringens elever.  
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St. meld. nr. 32 (2008-2009), Bak kulissene 
(Scenekunstmeldingen), gir føringer inn i bl.a. 
kapittel 3.2 Kulturinstitusjonene. Meldingen 
har en målsetting om at det skal produseres 
og formidles profesjonell scenekunst over 
hele landet, og viser til at Agder teater nå, og 
senere gjennom Kilden, skal tilby turneer i 
begge Agderfylkene. Dette har også stor 
betydning for kommunene og Den kulturelle 
skolesekken, og blir omtalt i kapittel 3.5. 

St. meld. nr. 21 (2007-2008), Samspill. Et løft 
for rytmisk musikk (Samspillsmeldingen), 
omhandler pop, rock, jazz, folkemusikk og 
verdensmusikk samt alle undersjangre, 
inkludert blues og visesang. Meldingen peker 
på at rytmisk musikk må likestilles med andre 
musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og 
betydning, og få en likeverdig plass i 
kulturpolitikken.  Som en følge av 
Samspillsmeldingen har Sørnorsk Jazzsenter, 
Rock city (Kristiansand) og 
Telemarksfestivalen (Bø) fått statlige midler 
til sammen å kunne drive sjangeroverførende 
kompetansehevende tiltak i Agder og 
Telemark. 

St. meld. nr. 22 (2006-2007), Veiviseren. For 
det norske filmløftet (Filmmeldingen), legger 
føringer for norsk filmpolitikk frem til 2014. 
Meldingen legger vekt på regional 
filmutvikling, og var en direkte årsak til at 
Sørnorsk filmsenter ble etablert i 2008. 

 
St. meld. nr. 39 (2006–2007,) Frivillighet for 
alle, blir omtalt i kapittel 3.6. Her blir frivillig 
sektor omtalt som en grunnpilar i 
velferdssamfunnet. 

Handlingsplan for Kultur og næring, 2007, gir 
føringer inn i bl.a. kapittel 3.1. Regjeringen 
uttrykker i forordet at en viktig målgruppe for 
handlingsplanen er kulturarbeidere som er i 
ferd med å etablere egen bedrift. Kultur og 
næring-temaet blir derfor gitt 
oppmerksomhet i kapittelet om kunstnerne. 

St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft 
og framtidstru. Om distrikts- og 
regionalpolitikken. Meldingen beskriver et 
overordnet mål om at alle skal ha reell frihet 
til å bosette seg der en selv vil, og at 
virkemidler skal bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, og 
bidrar dermed til å gi overordnede føringer 
også for kulturformidlingsplanen. 
 
Regionale føringer: 
Mål og strategier for kultur. Temarapport til 
utkast til regionplan Agder er et viktig 
føringsdokument. Kulturformidlingsplanen fra 

2006 bygde i hovedsak på gjeldende 
fylkesplan. Nå er ny regionplan under 
utarbeidelse, og en utredning spesielt for 
kulturområdet er lagt fram i foreløpig utgave. 

Aust-Agders kulturliv utvikler seg langs to 
spor: satsinger som er særskilte for vårt fylke, 
og satsinger som gjøres sammen med 
nabofylket Vest-Agder.  
 
Temarapporten fokuserer på fire mål: 
Kulturinstitusjoner, kunstnere, økonomi og 
frivillighet, uttrykt slik: 

1. Samarbeid for videreutvikling av 
kulturarv, kulturinstitusjoner, 
festivaler / arrangementer og 
opplevelsesindustri. 

2. Bidra til at kunstnere, idrettsutøvere, 
kulturaktører, kulturinstitusjoner og 
opplevelsesindustrien får mulighet til 
å øke kvaliteten på sin virksomhet og 
får tilgang til markeds- og annen 
relevant kompetanse. 

3. Styrke finansieringen av kunst, kultur 
og idrett. 

4. Den frivillige sektor gis økt 
oppmerksomhet. 

 
Det er en overordnet målsetting for 
kulturformidlingsplanen at ingen 
enkeltsatsinger for Aust-Agder skal gå på tvers 
av fellessatsingene, og at etableringer for 
regionen også skal styrke Aust-Agders 
kulturliv. Samtidig er det et mål å fortsette 
på spor der Aust-Agder har styrke. Felter der 
det har skjedd nyskaping eller der utviklingen 
er god er for eksempel: 
 

• Sør-Norsk filmsenter ble etablert i 
Kristiansand i 2008 

• Norsk Forfattersentrum Sør vil bli 
etablert i Kristiansand 

• Sør-Norsk Jazzsenter i Arendal har 
fått styrket sin stilling fra 2009 

• Aust-Agder holder stillingen som 
”festival-fylke” 

• Agder Teater Fjæreheia utvikles som 
arena for hele sommersesongen via 
Fjæreheia drift A/S fra 2009 

• Kulturfabrikken ble etablert i Arendal 
i 2008. 

 
Gledelig er det også at tre kommuner i Aust-
Agder kommer på topp i Fædrelandsvennens 
kåring av ”Sommerens kulturby” på Sørlandet 
sommeren 2009: Arendal, Risør og Grimstad. 
 
Det er en stor svakhet at få profesjonelle 
kunstnere er bosatt i regionen. Bare Finnmark 
har færre kunstnere bosatt enn Aust-Agder. 
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Selv om kulturformidlingsplanen fra 2006 
hadde klare målsettinger for økt bosetting, 
har dette hittil ikke gitt resultater. 
 
St.meld. nr. 25(2008-2009), om distrikts- og 
regionalpolitikken.Meldingen beskriver et 
overordnet mål om at alle skal ha reell frihet 
til å bosette seg der en vil selv, og at 
virkemidler skal bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 
Tiltakene i meldingen konsentrerer seg om 
næringsutvikling, innovasjon og kompetanse, 
men peker på at det i tillegg til mulighet for 
arbeid og utdanning er en rekke faktorer som 
gjør steder attraktive for bosetting. 
Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og 
forvalter av bevilgninger til distrikts- og 
regionalpolitikk blir beskrevet, og meldingen 
legger vekt på partnerskap. Det sies bl.a.: 
 

”Satsinga på å styrkje arbeidet i 
kommunane med lokal 
samfunnsutvikling skal mellom anna 
medverke til at verknadene av 
utviklingsprosjekt i kommunar og 
lokalsamfunn vert større. Ein del av 
satsinga skal vere å betre 
samordninga på regionalt nivå av 
støtte til lokalt uviklingsarbeid i 
kommunane. Dette vil medverke til 
ein meir effektiv bruk av 
utviklingsmidlane i høve til lokale 
utfordringar.” (s. 129). 

 
Selv om St.meld. nr. 25 ikke omhandler 
kultursatsinger, bygger prinsippene i 
meldingen oppunder tidligere målsettinger i 
fylkesplan og kulturformidlingsplan der en 
viser til at et rikt kulturliv tillegges stor vekt i 
forbindelse med næringsetablering og 
bosetting, og en har et mål  
om at Aust-Agder skal ha et mangfold av 
kulturaktiviteter og at det skal være tilgang 
på gode kulturopplevelser i hele fylket både 
for barn og voksne. 
 
Gjennomgående temaer: 
 
Kulturloven 
Kulturloven trådte i kraft 1. august 2007. 
Kulturloven er en generell lov som stadfester 
statens, fylkeskommunens og kommunens 
ansvar for kulturvirksomhet og gjør det til en 
plikt å sikre at flest mulig har adgang til et 
mangfoldig kulturtilbud. Det er konkretisert 
ulike typer tiltak og virkemidler som de ulike 
forvaltingsnivåene kan ta i bruk for å oppfylle 
lovens intensjoner. Det står fast at 
virkemidler, ressursbruk og organisatoriske 
løsninger skal være gjenstand for politiske 

drøftinger og prioriteringer. Loven vil bidra til 
å sikre kulturens stilling i samfunnet i 
fremtiden, uansett økonomisk og politisk 
utvikling. 
 
Universell utforming 
Hensynet til universell utforming skal 
gjennomsyre all formidling. Her er mye gjort, 
men det er viktig at kravet tas med i 
planlegging av alle tiltak. Er arenaen 
tilgjengelig for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne? Formidles kunst som kan 
oppleves av mennesker med forskjellige 
personlige ressurser, eller med færre sanser 
enn det vanlige? Spres informasjon om 
kulturtilbud via kanaler som er tilrettelagt for 
syns- eller hørselshemmede? Gode eksempler 
på spesiell tilrettelegging er ”Leser søker 
bok”, der høytlesing inngår, og spesielle 
kulturtilbud til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Vel så viktig er tilrettelegging 
på de allmenne arenaene. Arenaene skal 
være tilgjengelig for alle, og toalettforhold og 
andre praktiske tiltak skal legges til rette. 
 
Kulturelt mangfold 
Fokuset på kulturelt mangfold skal være et 
gjennomgående tema i kulturformidlingen. 
Nasjonalt Mangfoldsår ble gjennomført i 2008. 
Mangfoldsåret skulle være et startskudd til 
mangfoldstankegang i alle sammenhenger, og 
ikke fortsette som en isolert satsing. Temaet 
flerkultur er spesielt omtalt i planen i kapittel 
3.8.  
 
Miljø 
Like sterkt er fokuset på miljø. 
Miljøbevisstheten står sterkt hos for eksempel 
festivalene, og fylkeskommunen og noen 
kommuner er erklært klimanøytrale. 
Miljøtankegang bør stimuleres i all 
kulturformidling. 
 
Publikumsstrategier 
Et moment som har fått oppmerksomhet i 
planprosessen er fokus på publikum, og 
behovet for styrket kompetanse på 
publikumsstrategier. I begrepet inngår 
informasjon, billettsalg, transport og øvrig 
tilrettelegging.  Dette er berørt i kapittelet 
om institusjonene. 
 
Festkultur - hverdagskultur 
Flere spenningsfelt er aktuelle i veivalg som 
gjøres i kulturpolitikken. Ett av disse er 
forholdet mellom festkultur og 
hverdagskultur. Hverdagskulturen er basisen – 
de faste formidlingstiltakene gjennom 
institusjoner, på skoler, i bibliotekene og i 
organisasjonene. Likevel kan det se ut som 
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om festkulturen, spesielt festivalene, har fått 
økende oppmerksomhet de siste årene, og har 
blitt oppfattet som det mest attraktive for 
innsats fra frivillige. En ser noen tendenser til 
at skillene her ikke er like skarpe lenger. 
Temaet omtales blant annet i kapitlene om 
festivaler og om frivillighet.  
 

 
Utsnitt av dør på Rygnestadtunet i Setesdal. 
Foto: AAbk 

 
Det tradisjonelle og det ”moderne” i 
kulturformidlingen 
Spenningsfeltet mellom det tradisjonelle og 
det ”moderne” berører også flere av de 
valgte temaområdene i planen. I festivalene 
finnes den ”nye” frivilligheten, som i mange 
tilfeller kan virke utkonkurrerende på den 
tradisjonelle frivilligheten – den helårsbaserte 
innsatsen som holder det frivillige kulturlivet i 
gang. I Den kulturelle skolesekken prøver en å 
forene hensynet til å formidle tidsaktuell, 
flerkulturell kultur med oppgaven å 
videreføre tradisjonskulturen – kanskje 
formidlet på nye måter.  
 
Aust-Agder har en rik tradisjonskunst, spesielt 
i Setesdalskommunene. Tradisjonskunsten er 
nasjonalt og regionalt felleseie, samtidig som 
det hviler et spesielt ansvar på noen 
kommuner  for sikring og formidling. 
Kulturformidlingen i disse kommunene har en 
dobbel utfordring, fordi innbyggerne, særlig 
ungdommen, ofte i like stor grad etterspør 
moderne kunstuttrykk. Det er derfor 
nødvendig å ta et regionalt fellesansvar for 
tradisjonskunsten. 
 
Kulturformidling ved kysten og i innlandet 
Kulturformidling med lokal og regional 
forankring er viktig for stedsutvikling, og en 
aktiv kulturformidling er viktig for 
lokalsamfunnets omdømmebygging. 
En viss spenning mellom satsinger forankret i 
kystkommunene kontra innlandskommunene 
vil nok alltid være til stede.  Fylket har en 
klar befolkningskonsentrasjon langs kysten, 
men har en rik innlandskultur og mange 
stedsmessige kvaliteter. Her gir alle offentlige 
dokumenter som er referert klare føringer om 

at kulturopplevelser skal nå alle, og at 
satsinger skal bygge opp under målet om at 
alle skal ha reell frihet til å velge hvor de vil 
bo. 
 
Sentrum – periferi 
Målsettingen om at kulturopplevelser skal nå 
alle ses også fra en annen synsvinkel. Like 
viktig som det er at regionen samler seg om 
større kultursatsinger, som for eksempel 
Arendal kulturhus, er det å sørge for gode 
kulturmøter i lokalsamfunnene. Grunnlaget 
for de gode kulturmøtene ligger både i 
møteplassene, arenaene og i desentraliserte 
formidlingstilbud. 
 
3. Temaområder 
Strategiplanen som helhet omtaler mange 
utfordringer, tendenser og muligheter på 
kulturområdet. Den er likevel ikke ment å 
være en fullstendig kulturplan, men en 
strategisk plan der noen områder er valgt ut 
for å bli gitt spesielt fokus. Disse områdene 
omtales i egne kapitler: 
 
3.1 Kunstneren 
3.2 Kulturinstitusjonene 
3.3 Bibliotek 
3.4 Festivaler 
3.5 Kulturformidling til barn og unge 
3.6 Frivillighet 
3.7 Tilretteleggerrollen 
3.8 Flerkultur 
 
Temaområdene omtales innenfor kapittel 3.1 
– 3.8. 
 
3.1. Kunstneren 
Et mangfold skapende og utøvende kunstnere 
er grunnlag for en attraktiv kulturregion. 
Temarapporten Mål og strategier for kultur 
(Utkast til Regionplan Agder) legger stor vekt 
på dette, også knyttet til tematikken rundt 
kunst- og kulturbaserte arbeidsplasser og 
talentfulle og kreative kulturentreprenører.  

 
Jonas Alaska. Foto: AAbk 
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Aust-Agder har få bosatte profesjonelle 
kunstnere. Dette gjelder også når en ser 
Agder-regionen som helhet. Det er en stor 
konsentrasjon av kunstnere bosatt i Oslo-
området, og antall sysselsatte i 
kulturnæringene sett under ett viser bare  
1,3 % bosatte i Aust-Agder mens andelen er 
2,8% i Vest-Agder. Bare Finnmark med 1,2 % 
ligger lavere enn Aust-Agder. Det er en uttalt 
målsetting å øke muligheten for bosetting av 
profesjonelle kunstnere i Aust-Agder og 
Agder. Dette er sammensatt og krevende, og 
trenger fokus fra flere innfallsvinkler. 
Tilrettelegging for flere utdanningsmuligheter 
innen estetiske fag i høyere utdanning er 
ønskelig også i denne sammenhengen. 
 
Kulturbasert næringsutvikling er generelt høyt 
prioritert av både fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge. De fleste fylkeskommuner 
har økt innsatsen på feltet og har strategier 
knyttet til satsingen. Formålet er dels å 
etablere levedyktige bedrifter innen feltet og 
dels å bidra til styrket bostedskvalitet og 
stedsutvikling lokalt og regionalt. En tendens 
er også at næringslivet etterspør kultur, og at 
næringslivet stadig oftere er deltaker i 
kulturformidling. Dette øker kravet til 
profesjonalisering i kulturlivet. Møtene 
mellom kultur og næring må likevel skje på 
kulturlivets premisser om man skal lykkes 
også næringsmessig. 
 
Et viktig trekk ved kulturbaserte næringer er 
at det ofte er mangelfull kunnskap om 
forretningsdrift og dårlig markedsforståelse 
blant en del kunstnere og kulturarbeidere. 
Ofte er det kreative dominerende, og tilbud 
om næringsutvikling bør ta sikte på å oppnå 
en bedre balanse mellom kreativ og 
forretningsmessig kompetanse. Kulturbasert 
næring dreier seg i de fleste tilfellene ikke 
om de store satsingene på opplevelsestilbud, 
men om mange enkeltarbeidsplasser. Enhver 
kunstner som prøver å leve av sin kunst utgjør 
en liten kulturnæringsbedrift. I tillegg til 
kompetanseutvikling kan det være aktuelt 
med praktiske støtteordninger, for eksempel i 
form av rådgivning i regnskapsspørsmål, 
utforming av prosjektsøknader og lignende. 
Her kan etablerte institusjoner, som 
Gründersenteret Aust-Agder, utvikles for å 
kunne støtte kunstnerne praktisk i tillegg til å 
tilrettelegge etablererstøtte. Det er også 
aktuelt å arbeide desentralisert, slik at 
etablererkurs og annen kursvirksomhet kan gis 
i distriktene i tillegg til i Gründersenteret 
Aust-Agders egne lokaler i Arendal. 
 

 
Arild Nyborg i Rikskonsertforestilling Gdank Bonk.  
Foto: AAbk 
 
Kulturformidlingsplanen fra 2006 har fokus på 
tilrettelegging i form av stipendordninger og 
arbeidslokaler, et tema som fremdeles er like 
aktuelt. Skapende kunst, spesielt unge 
kunstnere, trenger både tilrettelegging og 
tilskudd fra det offentlige for å kunne virke og 
utvikle sitt talent. Det er også viktig å skape 
miljø for samhandling og meningsutveksling. 
Behovet for arbeidslokaler gjelder alle 
grupper kunstnere, både skapende og 
utøvende. En viktig tilrettelegging for 
kunstnerbosetting er å stille arbeids-, øvings- 
og visningslokaler til rådighet.  
 
Muligheten for fast arbeid, lengre 
engasjementer eller korte oppdrag for den 
profesjonelle kunstneren øker muligheten for 
tilflytting til landsdelen. Det vurderes som å 
ha god effekt å styrke økonomien i 
eksisterende institusjoner, slik at disse kan 
øke sitt produksjonsnivå. Kulturskolene, som 
finnes i alle kommuner, har her en viktig 
rolle, der kunstnere kan kombinere 
deltidsstillinger med egen skapende 
virksomhet. Den kulturelle skolesekken har så 
langt vært den viktigste satsingen for å gi 
oppdrag til profesjonelle. Et godt virkemiddel 
for økte oppdrag til kunstnere kan være å øke 
produksjonskapasiteten regionalt, framfor i 
hovedsak å formidle innkjøpte produksjoner 
fra andre deler av landet. Dette er omtalt 
nærmere i kapittel 3.5 Kulturformidling til 
barn og unge. 
 
I den store sammenhengen hører det også 
med at et aktivt miljø for kunst og kultur 
skapes gjennom tilrettelagte arenaer og et 
interessert publikum. Kunstnere trenger 
publikum og kunstkjøpere. Kulturskolene og 
Den kulturelle skolesekken er med på å 
utvikle nye generasjoner kunstinteresserte. 
De frivilliges innsats er uvurderlig i 
kunstforeninger, som dugnadsarbeidere osv. 
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Mange amatørtiltak eller samarbeidstiltak 
mellom amatører og profesjonelle er med til 
å utvikle interesse og kompetanse for 
profesjonell kunst- og kultur. Det er også 
viktig at publikum får mulighet til å oppleve 
kunst i offentlige rom og arenaer. 
 
Satsing på litteratur i stedsutvikling og for å 
fokusere på landsdelens litterære produksjon, 
er også med på å styrke grunnlaget for 
kunstnerne. Eksempler her er Bokbyen ved 
Skagerrak, Grimstad – dikternes by og 
Sørlandets litteraturpris. I Setesdal er et 
treåring prosjekt for å støtte  
folkemusikkmiljøet i gang på tredje året. 
 
Utfordringer: 
Kunstnere har behov for kompetanseheving, 
praktisk tilrettelegging og annen støtte for 
næringsutvikling, forretningsdrift og annen 
finansiering. 
 
Tilrettelegging for kunstnere, i form av 
arbeidslokaler og stipender, er avgjørende for 
etablering og bosetting av kunstnere i 
regionen, og trenger økt fokus. Som 
stimulering til bosetting kan mindre 
prosjektstipender og lignende ha positiv 
effekt. 
 
Arbeidsmuligheter, i form av ansettelser og 
oppdrag, mangler i for stor grad i regionen. 
Mange kommuner mangler generelle 
retningslinjer for utsmykking av offentlige 
bygg. En økt bevissthet for kunstnerisk 
utsmykking i det offentlige rom, vil gi økte 
muligheter for arbeidsoppdrag for 
profesjonelle kunstnere. 
 
Strategier: 
De profesjonelle kunstnerne skal gis 
muligheter for å øke sin kompetanse for 
forretningsdrift. 
 
Det skal arbeides for å kunne tilby flere 
arbeidslokaler for kunstnere i kommunene i 
Aust-Agder. 
 
Kunstnerne skal gis økte muligheter for faste 
stillinger, lengre engasjementer eller 
utsmykkingsoppdrag. 
 
Økt antall lokale eller regionale 
kulturproduksjoner skal gi økte muligheter for 
oppdrag for profesjonelle kunstnere, og 
dermed styrke det faglige kunstmiljøet i 
regionen. 
Tiltak: 
Tiltak 3.1.1.: Gründersenteret Aust-Agder 
styrkes for å kunne støtte opp om de 

profesjonelle kunstnernes 
kompetanseutviklingsbehov innen 
forretningsdrift. Ansvar: Fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.1.2: Det utredes hvordan 
arbeidslokaler for kunstnere kan etableres i 
kommunene i Aust-Agder. Ansvar: 
Kommunene. 
 
Tiltak 3.1.3: Det arbeides for å styrke det 
profesjonelle tilbudet i kulturskolene (se også 
tiltak 3.5.1). Ansvar: Kommunene. 
 
Tiltak 3.1.4: Kulturproduksjonskapasiteten 
økes ved kulturinstitusjonene og 
kulturvirksomhetene i fylket for å styrke det 
faglige miljøet. Ansvar: Institusjonene og 
virksomhetene. 
 
Tiltak 3.1.5: Alle kommuner i Aust-Agder bør 
ha retningslinjer for utsmykking av offentlige 
bygg. Ansvar: Kommunene. 
 
3.2 Kulturinstitusjonene  
Profesjonelle institusjoner har stor betydning 
for befolkningens tilgang på kunst og kultur, 
samtidig som de er en nødvendig basis for at 
kunstnere skal kunne leve og virke i regionen. 
De regionale kulturinstitusjonene i Agder har i 
noen grad blitt styrket og utviklet i 
planperioden, for eksempel er utbygging av 
Aust-Agder kulturhistoriske senter under 
prosjektering i Arendal, og Agder teater har 
gått inn i partnerskap om etablering av 
Fjæreheia drift A/S i Grimstad. Kilden teater- 
og konserthus er under planlegging i 
Kristiansand med planlagt åpning i 2012.  Sør-
Norsk filmsenter er etablert i Kristiansand, 
Norsk Forfattersentrum Sør vil bli etablert i 
Kristiansand og Sør-Norsk Jazzsenter i Arendal 
har fått styrket sin stilling fra 2009.  
 
Regionplanen fokuserer spesielt på 
institusjonene, og legger vekt på samarbeid, 
nettverksarbeid og partnerskap i denne 
sammenheng. Dette er føringer som bygger 
opp under eksisterende kulturformidlingsplan 
og samarbeid som allerede er i gang. 
 
Aust-Agder er et for lite fylke til at store 
institusjoner kan etableres på alle felt her 
kun for ett fylke, og det er nødvendig å øke 
bevisstheten for regionale satsinger. 
Byggingen av Kilden i Kristiansand aktualiserer 
dette. Det er viktig å videreføre tankegangen 
om at institusjonene må formidle utover eget 
hus. Samtidig med at publikum må reise mer, 
må også tilbud distribueres ut der folk bor i 
distriktene. Scenekunstmeldingen (St. meld. 
nr. 32 (2008-2009) omtaler dette bl.a. slik: 
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”I Agderfylkene spiller Agder Teater på sin 
faste scene i Kristiansand og på 
utendørsscenen i Fjæreheia i tillegg til å 
turnere i de to fylkene. I Kristiansand er nytt 
teater- og konserthus under bygging, og 
Agder Teater vil få sin hovedscene her. Det 
vil innebære en styrking av tilbudet, og det 
er viktig at dette også kommer publikum i 
begge fylkene til gode gjennom turneer.” 
(Kap. 9.2). 

Agderforskning har i 2009 gjennomført en 
undersøkelse om statens ressursinnsats på 
kulturfeltet: Kulturen og det regionale Norge. 
Her vises det en klar ressursprioritering til det 
sentrale østlandsområdet, og rapporten 
oppfordrer til at landet utenfor Oslo-området 
må få en stor del av veksten i 
kulturbevilgningene. Det er i alle tilfelle 
viktig å sikre og styrke økonomi og 
organisering av institusjonene slik at de både 
er i stand til å gi et profesjonelt og kvalitativt 
godt tilbud til publikum, gi arbeidsplasser for 
profesjonelle kunstnere og bidra til å skape 
kunst- og kulturmiljøer i regionen. De 
profesjonelle kreftene i institusjonene kan gi 
god støtte til amatørmiljøer som trenger 
kompetanseheving, dersom institusjonene gis 
økonomi til å ivareta en slik støttefunksjon. 
Et forslag her er at Agder Teater kan støtte 
amatørteatermiljøet i Aust-Agder, et annet at 
Sørnorsk jazzsenter kan støtte nettverks- og 
kompetansebygging innenfor rytmisk musikk. 
 
Det er viktig å legge til rette for samarbeid 
mellom nyetablerte institusjoner og etablerte 
tiltak innen samme område, for å oppnå 
synergieffekt. Et eksempel her er Sørlandets 
litteraturpris, som ble etablert for 10 år 
siden, der også Norsk Forfattersentrum Sør 
bør involveres. Et annet eksempel er 
samarbeid mellom Sør-Norsk filmsenter, 
Kortfilmfestivalen og andre festivaler i 
regionen, og å legge til rette for at 
festivalnettverk i regionene oppleves som 
attraktive også for en nasjonal festival som 
Kortfilmfestivalen.  
 

 
Næs jernverk. Foto: AAbk 

Samarbeid mellom institusjonene er viktig, 
men også samarbeid med andre tiltak som er i 
drift, for eksempel Den kulturelle 
skolesekken. Partnerskapssamarbeid med 
næringsliv, frivillige krefter og offentlige 
instanser kan gi spennende utvikling. 
Fjæreheia Drift AS, som ble etablert i 2008 i 
samarbeid mellom Grimstad kommune, Aust-
Agder fylkeskommune, Agder Teater og 
Kastellet Kultursenter, er et eksempel her. 
Scenen i det gamle steinbruddet vil sommeren 
2009 for første gang tilby kunstneriske 
opplevelser fra juni til september. Et annet 
eksempel er utvikling av teateroppføring av 
Gabriel Scotts Jernbyrden i Høvåg sommeren 
2009, som et samarbeid mellom Agder Teater 
og Lillesand kommune. Canal Street, eid av 
APL, Arendal Fossekompani, Arendal 
kommune og fylkeskommunen, er nok et 
eksempel. 
  
Planen skal gjennomgående ha et fokus på 
det flerkulturelle aspektet. I kapittel 3.8 
pekes det på at institusjoner og 
organisasjoner som mottar offentlig støtte til 
kulturaktiviteter, i større grad enn i dag bør 
avspeile det kulturelle mangfoldet som finnes 
i dagens Norge. Både det kunstneriske 
innholdet som gis ved institusjonene og 
publikumsstrategier for å nå deltakere og 
publikum med flerkulturell bakgrunn, er 
viktige faktorer for å rekruttere nye 
brukergrupper til de etablerte institusjonene. 
 
Kulturarvfeltet spiller en viktig rolle som basis 
for den lokale og regionale 
kulturformidlingen. En strategisk 
kulturminneplan er under utarbeidelse i 
fylket. Det foregår en aktiv formidling av 
kulturminnene i regi av fylkets fire 
konsoliderte museer, Aust-Agder 
kulturhistoriske senter, Setesdalsmuseet, Næs 
jernverksmuseum og Grimstad bys museer, og 
det samarbeides i større prosjekter som for 
eksempel Søndagsmuseet. Kulturarven er en 
viktig del av formidlingen i Den kulturelle 
skolesekken. Den er også en sentral del av 
den øvrige kulturformidlingen, og bidrar til 
stedsutvikling i kommunene. 
Regionplanutkastet foreslår utarbeiding av 
”kulturhistorisk veibok” for å vise regionens 
kulturminner og mulige reiseruter til disse. 
Som et supplement, eller selvstendige tiltak, 
kan det utarbeides ”kulturløyper” i den 
enkelte kommune eller i spesielle områder av 
fylket. Her vil kulturarvinstitusjonene kunne 
være til støtte for kommuner eller 
amatørmiljøer, og bidra til kvalitetssikring. 
 
I stortingsmeldingen Nasjonal strategi for 
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digital bevaring og formidling av kulturarv 
(Digitaliseringsmeldingen) sies det slik i 
sammendragsform:  

”Samlingene i landets arkiv, bibliotek og 
museer (abm-samlingene) utgjør en vesentlig 
ressurs for forskning, undervisning og kultur- 
og samfunnsutvikling. Kultur- og 
kunnskapskildene i arkiv, bibliotek og museer 
gir både forankring og muligheter til denne 
samfunnsutviklingen ved at de representerer 
vår historie, kultur og identitet som 
utgangspunkt for kontinuerlig fortolkning og 
forståelse. Det er derfor av vesentlig 
betydning for vår felles forming av det norske 
samfunnet at vi sikrer kildene og gir 
befolkningen demokratisk tilgang til dem.” 

Digitaliseringsmeldingen omtaler også tiltaket 
Digitalt fortalt, som er Kultur- og 
kirkedepartementets og ABM-utviklings store 
satsning i Kulturminneåret 2009. Digitalt 
fortalt skal bli en ressursbank for produksjon 
og distribusjon av digitale fortellinger knyttet 
til kulturminner fra hele landet. Et annet 
tiltak som omtales er Kulturnett.no. Begge 
tiltakene er i drift i Aust-Agder, og Digitalt 
fortalt spres til allmennheten blant annet via 
Kulturnett Aust-Agder. Befolkningen blir i 
stadig større grad IKT-brukere, og digitale 
verktøy gir økte muligheter for å spre 
informasjon om og tilgjengeliggjøre 
kulturarven. Kulturnett Aust-Agder gir 
muligheter for institusjoner og kommuner til å 
spre informasjon om kulturtilbud, og har som 
mål å skulle være en samlet inngang til kultur 
i Aust-Agder. 
 
Utfordringer: 
Det er nødvendig å øke den regionale 
bevisstheten i befolkningen for å kunne bygge 
nye, store institusjoner. Som en del av dette 
må institusjonene utvikle nye 
publikumsstrategier for å sikre 
eierskapsfølelse, bredt besøk og 
desentralisert formidling. Det er også viktig at 
den flerspråklige delen av befolkningen blir 
en naturlig del av publikumet.  
 
Institusjoner med regional finansiering må, ut 
fra sin basis i profesjonell kunst og kultur, 
være til støtte for amatørkulturen og for 
kommunale kulturprosjekter. Institusjonenes 
kompetanse bør tas i bruk for rådgivning og 
nettverksbygging, samt i forpliktende 
samarbeid om større og mindre prosjekter, 
som scenekunst, kulturløyper eller andre 
opplevelsestilbud. Dette skal komme i tillegg 
til institusjonenes profesjonelle 
kjernevirksomhet, og vil ikke innvirke på 
utstillingsprofil eller programtilbud. 

 
Ved å gi kulturarven økt fokus i 
kulturformidlingen vil en kunne utnytte 
potensialet som ligger i grenselandet mellom 
kulturminner, reiseliv og opplevelser. Det er 
sentralt å nyttiggjøre kompetansen i 
kulturarvinstitusjonene, i et samspill med 
kommunene. 
 
Den økte bruken av IKT i alle sammenhenger i 
samfunnet gir utfordringer både i form av 
krav til oppdaterte formidlingskanaler og til å 
samle viktig formidling i færrest mulig 
portaler og andre verktøy. Samarbeid og 
samordning er forutsetningen for å lykkes i 
IKT-formidlingssammenheng. 
 

 
Rygnestadtunet i Setesdal. Foto: AAbk 
 
Strategier: 
Det utvikles strategier for å øke publikums 
tilgjengelighet til kulturtilbudene, slik at 
tilbud ett sted i regionen kan nyttiggjøres av 
befolkningen i hele regionen. Strategiene kan 
omfatte tilrettelegging via markedsføring, 
billettkjøp og transporttilbud, og bør ha et 
spesielt fokus på å nå flerspråklige grupper. 
Rimelig inngang for ungdom via Kulturrota 
(Kulturkort for ungdom) skal bidra til å 
rekruttere nye publikummere.  
 
Potensialet for samarbeid og arbeidsdeling 
mellom kulturinstitusjonene bør utnyttes 
bedre. 
 
Samarbeidet mellom institusjonene og Den 
kulturelle skolesekken bør utvikles videre. 
 
Institusjonene skal utvikles som 
kompetansesentre for kulturmiljøene, med 
særlig tanke på amatørmiljøene. 
 
Sentrale kulturmiljøer/kulturlandskap bør 
tilgjengeliggjøres og utvikles med tanke på 
formidling. 
 
Det skal være økt fokus på samordnet digital 
formidling av kulturinformasjon i fylket. 
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Tiltak: 
Tiltak 3.2.1: Det bør fokuseres på samordnet 
markedsføring, koordinering og informasjon 
mellom institusjonene. Ansvar: Institusjonene 
og fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.2.2: Kommuner med et profesjonelt 
visningssted bør minst to ganger per år motta 
turnétilbud fra institusjonene. Ansvar: 
Institusjonene og kommunene. 
 
Tiltak 3.2.3: Det etableres samarbeidsavtaler 
mellom de profesjonelle institusjonene, der 
turneer mellom institusjonene inngår. 
(Utstillingsturneer, scenekunstturneer osv.). 
Ansvar: Institusjonene. 
 
Tiltak 3.2.4: Det arbeides videre med fast 
turnésamarbeid mellom institusjonene og Den 
kulturelle skolesekken i Aust-Agder, med 
minimum to turneer per år. Ansvar: 
Institusjonene og fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.2.5: Institusjonene bør bygge opp 
funksjoner for rådgivningsvirksomhet og 
nettverksbygging overfor amatørmiljøer innen 
sitt fagfelt. (Se også tiltak 3.6.4).  
Ansvar: Institusjonene. 
 
Tiltak 3.2.6: De etablerte kunst- og 
kulturinstitusjonene skal ha et spesielt fokus 
på publikumsstrategier rettet mot 
flerspråklige, og gjøre bruk av kunstnere med 
minoritetsbakgrunn. (Se også tiltak 3.8.2) 
Ansvar: Institusjonene.  
 
Tiltak 3.2.7: Det utredes hvordan de gamle 
uthavnene kan tilrettelegges og utvikles med 
tanke på økt tilgjengelighet for og formidling 
til publikum. Ansvar: Fylkeskommunen, 
Fylkesmannen, AAks og kommunene. 
 
Tiltak 3.2.8.: Kulturnett Aust-Agder skal tas 
aktivt i bruk av institusjonene og kommunene. 
Ansvar: Fylkeskommunen, institusjonene og 
kommunene. 
 
3.3 Bibliotekene 
Bibliotekenes verdigrunnlag og 
samfunnsoppdrag er beskrevet i Lov om 
folkebibliotek (Bibliotekloven). Loven 
fastsetter at kunnskap og kultur skal være 
gratis tilgjengelig for alle, ved at bibliotekene 
stiller bøker og annet materiale gratis til 
disposisjon. Stortingsmelding nr. 23 (2008-
2009), Bibliotekmeldingen, foreslår å utvide 
lovens formålsparagraf til også å gjelde aktiv 
formidling og møteplassfunksjon. Kravet om 
at det skal finnes minst ett bibliotek i alle 

kommuner opprettholdes. Meldingens 
undertittel, Kunnskapsallmenning, møtestad 
og kulturarena i ei digital tid, sammenfatter 
godt bibliotekenes oppgaver og funksjon i 
samfunnet. 

Regionalt har det vært en stor utvikling i siste 
planperiode. Det regionale samarbeidet er 
styrket, og store prosjekter og driftstiltak er 
satt i gang ved partnerskapsavtaler. Deltakere 
er de to fylkesbibliotekene, 
Universitetsbiblioteket i Agder og 
folkebibliotekene i samtlige Agder-kommuner. 
Bibliotekene i videregående skoler blir i stadig 
større grad trukket med i nye tiltak. Følgende 
prosjekt er igangsatt: 

- Transportordning: Transport av bøker, 
andre media og alle typer post 
mellom bibliotekene, også utenfor 
Agder, til fast pris. 

- Samsøk: Felles datasøk i alle 
bibliotekbasene i Agder, med 
mulighet for å bestille lån. 

- Omfattende IKT-opplæring for alle 
ansatte i bibliotekene (2008 – 2009). 

- Merkevarebyggingsprosjekt for 
bibliotekene (2009 – 2010). 

Prosjektene har bidratt til forbedring av 
tilbudet til publikum i regionen, i tråd med 
målsettingene i forrige plan. 

 

Kampanjen Gjenoppdag biblioteket fra 
merkevareprosjektet Biblioskopet. Foto: AAbk 

I Aust-Agder har det vært en fortsatt satsing 
på litteraturformidling, både via Den 
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kulturelle skolesekken og andre tiltak. Den 
nyeste satsingen er at Aust-Agder har fått 
tildelt drifts- og utviklingsansvar for den 
nasjonale nettsiden ”Ønskebok”, som har 
ungdom og voksne som målgruppe. Alle nye 
satsinger i Aust-Agder er i tråd med 
anbefalinger i Bibliotekmeldingen, men det er 
fremdeles store utviklingsbehov og mange 
utfordringer. 

Bibliotekmeldingen beskriver tre 
hovedutfordringer: 

- Utvikle robuste og omstillingsdyktige 
bibliotek som kan tilby alle 
innbyggere bedre bibliotektjenester. 

- Styrke og videreutvikle en offentlig 
møteplass for kultur- og 
kunnskapsformidling. 

- Det er behov for en overordnet 
politikk, felles løsninger og klare mål 
og krav, bedre ansvarsfordeling og 
innsatsprogram (for eksempel for 
kompetanse). 

 
Kravene til hva bibliotekene skal kunne tilby 
brukerne har økt mye, og endrer seg raskt. 
Bibliotekene skal forvalte både fysiske og 
digitale kunnskaps- og informasjonsressurser 
og gi bred tilgang til ressursene. Samtidig skal 
bibliotekene fornye og utvikle tjenestene sine 
i takt med utviklingstrender og behov i 
samfunnet. Det stilles store krav til 
kontinuerlig endring, og store krav til de 
ansattes kompetanse. De mange små 
bibliotekene, mange med bare en ansatt, har 
store utfordringer her. Statlig nivå ønsker 
derfor en større grad av samorganisering av 
bibliotekene til større enheter, og de 
oppfordrer kommunene til en mer fleksibel 
organisering av bibliotektjenestene på lokalt 
og regionalt nivå. Et konkret nytt forslag er 
en frivillig ordning med samarbeidsavtaler 
(partnerskapsavtaler) mellom staten og 
fylkeskommunene, i den hensikt å fremme 
utviklingen i regionen. 

Meldingen foreslår en utprøving av alternative 
organisasjonsformer innen kommunene, kalt 
modellbibliotek. Sentralt ved 
møteplassfunksjonen er at biblioteket skal 
være tilgjengelig – både hva gjelder 
lokalisering og åpningstider. Biblioteket 
framheves i meldingen å ha en av de mest 
sentrale funksjonene på kulturfeltet i 
kommunene, og meldingen sier bl.a., sitat:  
”Departementet meiner at folkebiblioteket 
bør kunne gå inn i ei sentral rolle for heile 
det lokale kulturfeltet i større monn enn i 
dag. Utviklinga av folkebiblioteket både som 

digital tenesteformidlar og som ein fysisk 
møtestad understrekar at kommunane bør 
tenkje både samhandling og samlokalisering 
for dei aktivitetene og oppgåvene som dei 
utfører på kulturfeltet.” (s. 131) 
 
Meldingen fremhever at kommunene bør 
tenke samhandling og samlokalisering i 
forbindelse med planlegging av nybygg eller 
ombygging, og sier at folkebiblioteket i 
fremtiden vil måtte utvikle seg i nært 
samspill med andre kulturarenaer og kunne 
tilby utstillinger, konserter og andre former 
for kulturarrangementer med mer eller 
mindre direkte tilknytning til de klassiske 
bibliotektjenestene. Det tegnes et bilde av 
biblioteket som en del av en ”allkulturarena”. 
  
Året 2010 er utropt til nasjonalt leseår, og en 
fortsatt satsing på litteraturformidling vil 
være sentralt. Det er en utfordring å utvikle 
alle folkebibliotekene som aktive 
formidlingsarenaer for litteratur og annen 
kultur. I det litterære Norge diskuteres om 
bibliotek eller egne litteraturhus er den beste 
arenaen for litteraturformidling. Det hevdes 
fra enkelte at et miljø med for eksempel mat- 
og vinservering må til for å styrke 
litteraturinteressen. Problematikken synes å 
ha størst interesse i de store byene. I Aust-
Agder bør bibliotekene ha en hovedrolle som 
litteraturhus. Bibliotekene bør der det er 
naturlig samarbeide med andre 
litteraturformidlingstiltak, i den hensikt å øke 
formidling og interesse for litteratur.  

 

 
Å finne ei oppslukende bok i Ønskebok.no gir leselyst i 
Nasjonalt leseår 2010.  Foto: AAbk 

Partnerskapsavtaler skal sikre sammenheng i 
bibliotekpolitikken mellom nasjonalt, 
regionalt og kommunalt nivå. Aust-Agder har 
et aktivt samarbeid med statlig nivå, ved 
ABM-utvikling, og det er godt klima for 
samarbeid mellom bibliotekene. Hittil har 
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ingen kommuner gjort store organisatoriske 
grep for bibliotektjenestene. Bare en 
kommune (Bykle) har forsøkt utradisjonell 
organisering for å øke åpningstidene, men 
flere har tanker om alternativ organisering 
innen kommunen. Aust-Agders utfordringer 
angjeldende bosettingsmønster og 
kommunestruktur er tydelige også på 
bibliotekfeltet. Hovedtyngden av 
bibliotekansatte finnes i kystkommunene og 
to tredjedeler av kommunene i fylket har 
mindre enn to ansatte i biblioteket. 
Biblioteket er lokalsamfunnets sentrale, felles 
rom med en viktig rolle i samfunnsbyggingen. 
Kompetente ansatte er like viktig som gode 
lokaler.  Fra statlig hold har bibliotekene fått 
et samfunnsoppdrag i skjæringspunktet 
mellom demokrati, kulturformidling og 
kunnskapsformidling. Gode partnerskap for 
utvikling av bibliotekene kan bidra til 
stedsutvikling og til være viktige byggesteiner 
i den regionale kulturpolitikken.  
 
For å finne løsninger på utfordringene er det 
behov for å lage en bibliotekplan. Dette vil 
sannsynligvis bli et krav for å gå inn i en 
samarbeidsavtale med ABM-utvikling. En plan 
vil kunne gi retning for målrettet stimulans til 
endring og utvikling av bibliotektjenestene. 
Plan for kompetanseutvikling vil også måtte 
inngå i bibliotekplanen.  

 
Utfordringer: 
Bibliotekenes funksjon som sosial møteplass, 
kulturarena og kunnskapsallmenning skapes og 
utvikles i kommunen, med støtte i langsiktig 
planlegging og regionalt utviklingsarbeid.  
 
Det er en utfordring å utvikle alle 
folkebibliotekene som aktive 
formidlingsarenaer for litteratur og annen 
kultur. 
 
Partnerskapssamarbeid mellom flere 
forvaltningsnivåer kan gi en offensiv 
biblioteksatsing i Aust-Agder.  
 
Strategier: 
Bibliotekene i Aust-Agder skal utvikles for å 
bli robuste og omstillingsdyktige bibliotek som 
kan tilby alle innbyggere bedre 
bibliotektjenester. Det bør utvikles modeller 
for bibliotektjenester tilpasset de lokale 
behov. 

Bibliotekene skal styrkes og videreutvikles 
som offentlige møteplasser for kultur-, 
litteratur- og kunnskapsformidling. 

Tiltak: 
Tiltak 3.3.1: Det bør inngås samarbeidsavtale 
mellom Aust-Agder fylkeskommune og ABM-
utvikling for å utvikle og gjennomføre 
nasjonale målsettinger og satsingsområder for 
bibliotekområdet i Aust-Agder. Ansvar: 
Fylkeskommunen. 

 
Tiltak 3.3.2: Det skal utarbeides bibliotekplan 
for Aust-Agder. Ansvar: Fylkeskommunen og 
kommunene. 
 
Tiltak 3.3.3: Det skal utvikles ulike typer 
modellbibliotek i partnerskap mellom 
fylkeskommunen og et utvalg kommuner. 
Ansvar: Kommunene og fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.3.4: Folkebibliotekene skal 
tilrettelegges som arenaer for aktiv og 
utadrettet litteraturformidling i alle 
kommuner. Ansvar: Kommunene. 
 
3.4. Festivaler  
Det finnes mellom 30 og 40 festivaler i hele 
Aust-Agder som blir avviklet med årlig eller 
biennal frekvens. Felles for festivalene er at 
de har en sterk lokal, regional og i noen 
tilfeller nasjonal forankring. Festivalene 
mobiliserer stor entusiasme og er en viktig 
aktør som stedsutvikler og identitetsfremmer. 
Festivalene omtaler seg ofte som unike, og 
ved det medvirker de til å manifestere eller 
skape en renessanse for det lokale stedet der 
festivalen gjennomføres. Antall frivillige som 
er knyttet opp til festivalene er mange, og 
utgjør en kraft og energi som forløses ved å 
skape et arrangement i fellesskap. 
Festivaldrift involverer mange aktører og 
styrker samarbeidsevner. Mange festivaler er 
knyttet til tema som springer ut fra stedets 
kultur, naturgitte forhold eller næringsliv.  
 
De fleste festivalene i Aust-Agder har en 
regional publikumsmålgruppe, men en finner 
hele målgruppespennet i mangfoldet av 
festivalene; fra de som søker et helt lokalt 
publikum til de festivalene som også 
henvender seg til en nasjonal og internasjonal 
målgruppe.  
 
Det er en stor blomstring av festivaler i 
regionen, noe som gjenspeiler begivenhets- 
og opplevelsestrenden som preger dagens 
vestlige samfunn. Festival som sjanger er 
populær og oppleves som en hendig 
arrangementsform. Festivalene har ofte en 
rekke fellestrekk og gjenkjennelsesaspekter 
som også kan forklare den store aktiviteten på 
området.  
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En økende tendens er også at flere festivaler 
går fra å være det en kan betegne som rene 
publikumsfestivaler til å bli både en 
publikums- og deltakerfestival. Begrepet 
”prosument” har dukket opp i denne 
sammenheng, konstruert ut fra ordene 
produsent og konsument.  
 
Agderforsknings rapport Festivaler på 
Sørlandet: kultur i kraftformat fra 2007, viser 
til at økningen i antall festivaler, også fører 
til en tiltakende kamp om økonomiske midler.  
Den økte satsingen fra både kultur- og 
næringsbudsjett på nasjonale, regionale og 
lokale forvaltningsnivå, greier sannsynligvis 
ikke å møte det opplevde økonomiske 
behovet hos festivalene. Samtidig ser en at 
flere festivalentreprenører ikke søker 
offentlig støtte når de etablerer en festival, 
men henter økonomisk støtte hos for 
eksempel privat næringsliv. En ser også flere 
festivaler som utvikles mer strategisk i et 
forpliktende partnerskap med ulike aktører.  
 
Festivaløkonomien og kulturøkonomien som 
helhet er en ung samfunnsøkonomi, og en har 
de siste årene sett en tilspissing innenfor 
festivalfeltet. Konkurransen er skjerpet og 
med dette går de økonomiske marginene ned. 
Det er i dag og i tiden fremover et større 
behov for festivalene å posisjonere seg ved å 
rendyrke sin nisje, og ved å profesjonalisere 
sin virksomhet. 
 
En festival er avhengig av engasjementet hos 
ildsjelene som etablerer festivalen, men 
avhenger også av festivalens kjerneprodukt og 
egenart. Festivalenes levetid varierer og er 
avhengig av at de økonomiske forutsetningene 
som er til stede. I et marked kan en se det 
som en sunn og god utvikling at noen 
festivaler kommer og andre avvikles for å 
skape en dynamisk og samfunnsøkonomisk 
utvikling. Et stadig tilbakevendende tema er 
også om en festival skal ansees å være 
kommersiell eller ikke-kommersiell.  
Skjæringspunktet mellom disse to 
tilnærmingene er ofte vanskelig å definere. 
En ser at næringslivet i større grad går inn 
som medeiere og driftere, samtidig som den 
sterke basisen i frivillig innsats fortsetter. På 
den ene siden finnes en kamp om å motta 
festivalstøtte. På den annen side finner en 
kampen som foregår mellom kunst og 
næringsliv om å definere hva en festival skal 
inneholde fra de respektive arenaene. 
Agderforskning offentliggjorde sin rapport om 
festivaler på Sørlandet i 2007, og viste til at 
det kunne se ut til at mange festivaler hadde 
behov for å spisse sin profil og eksklusivitet 

for at festivalen skal kunne overleve som den 
foretrukne festival. 
 

 
Møllafestivalen 2009. Foto: Arild Danielsen 
 
Svært mange av Aust-Agders festivaler 
gjennomføres over en kort periode. I løpet av 
noen sommermåneder har de fleste aktørene 
avviklet festivalene sine. Et utviklingstrekk en 
kan se hos noen av festivalene, er at de også 
har begynt å gi tilbud gjennom hele året. 
Festkulturen blir mer hverdagskultur der 
festivalarrangørenes kompetanse og nettverk 
er med på å gi lokalbefolkningen et mer 
variert og profesjonelt kulturtilbud i andre 
måneder enn sommermånedene.  
 
 
En av Aust-Agders styrker innenfor 
festivalmiljøet er det gode samarbeidsklimaet 
som finnes både festivalene imellom og 
mellom festivalene og det offentlige.  
Mange festivaler er potensielle konkurrenter 
om blant annet frivillige, publikum og 
sponsorer. Samtidig finner vi en åpen holdning 
mellom festivalene, der en er opptatt av 
kompetanse- og kunnskapsdeling. Et ønske om 
en inviterende og inkluderende holdning 
overfor hverandre sammen med et tettere 
samarbeid, vil forsterke mulighetene for å 
dyktiggjøre og profesjonalisere hele 
festivalmiljøet i Aust-Agder. Når festivalene 
er åpne, danner nettverk og er i dialog med 
hverandre, kan miljøet være innovativt og 
kreativt sammen for å styrke sektoren som 
helhet. Ved å videreutvikle og satse på et 
festivalforum i Aust-Agder, kan en 
implementere en holdning som gjør at flere 
festivaler forblir levedyktige i regionen.  
Festivalenes målgrupper er mange, brede og 
varierte, og retter seg ofte mot ”alle og 
enhver”. Samarbeid med andre 
formidlingstiltak, primært de som er rettet 
mot ungdom, som UKM (Ungdommens 
kulturmønstring) og Kulturrota (Kulturkort for 
ungdom), gir spennende muligheter som kan 
videreutvikles. 
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Utfordringer: 
En viktig utfordring er å øke kompetansen i 
festivalmiljøet og øke samarbeidet mellom 
festivalene. Dette kan gjøres ved å etablere 
og formalisere et festivalforum for Aust-
Agder.  
 
Kravet til festivalentreprenørene om økende 
profesjonalitet og innovasjon for å finne sin 
nisje i markedet er tydelig. Et virkemiddel for 
dette er å etablere en aktør som kan 
tilrettelegge for dialog mellom festivalene og 
bringe inn nye signaler på fagområdet. Dette 
er en regional rolle der fylkeskommunen kan 
være en naturlig aktør og bidragsyter. Slik 
satsing skal også bidra til økt samarbeid 
mellom festivalmiljøer og øvrig 
formidlingsmiljø. 
 
En del av satsingen for økt samarbeid vil gi 
gevinst i forhold til miljøaspektet. Ved å 
sørge for at ”kortreist” utstyr er tilgjengelig 
minskes transportbehovet. Dette kan gjøres 
ved for eksempel samarbeid om innkjøp av 
utstyr og koordinering av bruken gjennom 
koordinering av festivalperiodene. 
 
Den største utfordringen er trygg økonomi. De 
fleste store festivalene har en utfordrende og 
stram økonomi, og økonomisk forutsigbarhet 
er viktig for utvikling og langsiktig 
planlegging. Fylkeskommunen vil fortsatt 
kunne være en viktig deltaker i 
tidsavgrensede partnerskapsavtaler. Dette 
forutsetter at kommunene ser sine 
forpliktelser i forhold til støtte og 
prioritering, og at en utnytter de mulighetene 
som ligger i eventuelle statlige og private 
bidrag. En rekke mindre festivaler lever godt 
med en kortere tidshorisont. For festivaler av 
regional og nasjonal karakter er den 
fylkeskommunale tilskuddsordningen på 
kulturområdet viktig. Mindre festivaler av 
lokal karakter er et kommunalt ansvar hvis 
offentlig tilskudd trengs. I kjølvannet av dette 
ser en også behov for å avklare roller og 
forventninger hos de forskjellige 
festivaleierne og partene som bidrar inn med 
ulik form for støtte. I all tildeling av tilskudd 
til festivalene fremover, er det viktig å ha en 
bevisst holdning til hvilke festivaltyper som 
skal prioriteres.  
 
Strategier: 
Festivalene støttes gjennom tilrettelegging og 
videreutvikling av det etablerte 
festivalforumet for Aust-Agder.  
 
Festivalforumet bør være et 
kompetansesenter når det gjelder 

arrangementskompetanse både overfor det 
offentlige og frivillig sektor. 
 
Festivalenes miljøprofil styrkes gjennom 
samarbeid for ”kortreist” utstyr. 
 
Fylkeskommunen skal gjennom strategiske 
kultursatsinger være en stimuleringsaktør for 
nyskaping og videreutvikling av festivalene. 
  
 
Tiltak: 
Tiltak 3.4.1: Festivalforumet formaliseres og 
videreutvikles. Ansvar: Fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.4.2: Med utgangspunkt i 
festivalforumet utvikles samarbeidsavtaler 
mellom festivalene om anbudsdeling for felles 
innkjøp, innleie og felles markedsføring. 
Ansvar: Festivalforum og festivalene. 
 
Tiltak 3.4.3: Festivalforumet skal tilby 
rådgivning til arrangører av festivaler og 
andre arrangementer. Ansvar: Festivalforum. 
 
 
3.5. Kulturformidling til barn og unge 
Det er et mål at alle barn og unge skal få et 
kulturtilbud som er likeverdig med det voksne 
får. Forholdene skal legges til rette for at de 
unge utvikler kulturforståelse. Både 
kulturskolene, Ungdommens kulturmønstring 
og Den kulturelle skolesekken er viktige 
bærebjelker i den norske kulturpolitikken. 
 

 
Foto: Arild Danielsen 
 
Kulturskolene 
Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud 
for barn og unge innen musikk, teater, dans, 
visuell kunst og skapende skriving. Alle 
kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud 
gjennom Opplæringsloven. Det er stor 
etterspørsel etter plasser, og ventelister flere 
steder. Tilbudet er finansiert av staten og 
kommunene, og elevene betaler egenandel 
for undervisningen. 
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Kulturskolene har stor betydning for barn og 
unge, både som fremtidige utøvere og som 
opplæring til å bli kulturbrukere. Det er en 
sammenheng mellom gode og allsidige 
kulturskoletilbud, muligheter for å velge 
estetiske fag i videregående skole, og 
oppslutningen om Ungdommens 
kulturmønstring. Eksempler på gode 
samarbeidsprosjekter, med blant annet 
kulturskolene som samarbeidspartnere, er 
”Lørdagsskolen” og ”Ung klassisk”. Disse 
prosjektene gir kulturskoleelevene 
profesjonell veiledning og gode arenaer for å 
utøve musikk.  
 
Samtidig er kulturskolen et av de få stedene 
som kan gi arbeidsplasser for profesjonelle 
kunstnere. Selv mindre stillingsbrøker i 
kulturskolene kan være med å støtte opp om 
bosetting av kunstnere i regionen. Nye 
politiske signaler går ut på at kulturskolene vil 
bli prioritert fra Kultur- og 
kirkedepartementet. Kommunene må følge 
opp dette, og sørge for å styrke kompetansen 
i kulturskolene for å tilrettelegge for flere 
elevplasser. Tilgjengelighet i form av lav 
egenbetaling er også viktig. 
 
Utfordringer: 
Kulturskolene må styrkes for at alle barn og 
unge som ønsker det får plass, slik at de kan 
benytte kompetanse fra profesjonelle 
kunstnere i regionen, og dermed få mulighet 
til å delta i utvidede satsinger og prosjekter 
mot målgruppene. 
 
Ungdommens kulturmønstring  
Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 
arrangeres årlig med mønstringer i 
kommunene, med fylkesmønstring og 
landsmønstring. UKM Aust-Agder feirer 25-års 
jubileum i 2010. I 2009 var i alt 739 
ungdommer fra alle fylkets kommuner 
påmeldt mønstringene. UKM er både festival, 
mønstring og kulturhappening. Det er en 
profesjonell visningsarena for og med 
ungdom, der aktivitet og egeninnsats står i 
sentrum.  
 
UKM er en mønstring der mange unge 
mennesker får opptre på en profesjonell 
scene for første gang, tilrettelagt av et 
profesjonelt arrangørapparat. Det er derfor 
viktig å sikre at arrangørene har den 
nødvendige kompetansen for å utvikle og 
gjennomføre UKM-mønstringene. 
 

 
Elever fra Dahlske videregående skole på et dansekurs 
med Panta Rei Danseteater i forbindelse med 
Kulturtapas 2010 – programslipp for Den kulturelle 
skolesekken i Aust-Agder. Foto: Olaug Thortveit, AAbk 
 
I UKM er det de unges aktivitet som er viktig. 
Derfor blir ungdom i stadig større grad 
involvert i arrangementsapparatet, 
eksempelvis som konferansierer og 
pressekorps. Deltakermedvirkning på denne 
måten gir eierskapsfølelse, arrangørerfaring 
og opplevelse, og inkluderer ungdom som ikke 
ønsker å delta med kunstnerisk prestasjon. 
 
Utfordringer 
En viktig utfordring er å stimulere til at 
ungdom fortsatt ser UKM som en viktig 
visningsarena for sin kunst- og kulturaktivitet. 
Deltakelse i de kommunale mønstringene 
utgjør her basisen, med videre deltakelse i 
fylkes- og landsmønstring som et mål for 
noen.  
For å holde oppe interessen for 
fylkesmønstringen må dette arrangementet 
stadig utvikles og spisses. Her er målet å gi 
mulighet for visning og opptreden for de mest 
engasjerte ungdommene. Et videre samarbeid 
med de store festivalene og eventuelle andre 
arrangører gir spennende muligheter. 
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Kulturkort for ungdom (Kulturrota) 

 
Kulturrota – en kulturell gulrot for ungdom. Foto: AAbk 
 
Kulturkort for ungdom er en nasjonal ordning 
som ble lansert i 2007. I Aust-Agder ble 
ordningen startet opp under navnet Kulturrota 
i 2008. Kulturrota er en prøveordning, først 
for 2008 så forlenget ut 2009. Kultur- og 
kirkedepartementet yter tilskudd til 
ordningen. 
 
Kulturrota er et tilbud til ungdom mellom 16 
og 20 år om rimelige billetter til 
kulturarrangementer på fritiden. En 
evaluering av forsøksordningen høsten 2009 
vil forhåpentligvis gi et nærmere svar på om 
det er pris, informasjon eller annet som 
fremmer eller hindrer deltakelse, eller om 
det er kritisk utvelgelse av hvilke tilbud som 
ungdommene er interessert i som i størst grad 
avgjør. I Aust-Agder er det billige festivalpass 
som har hatt størst interesse hos målgruppen 
hittil, med kino som en god nummer to. Om 
ordningen skal fortsette avhenger av en 
positiv evaluering for forsøksordningen i 
fylket høsten 2009, og av videre tilskudd fra 
staten.  
 
Utfordringer: 
Svært mange av tilbudene som hittil er 
etablert er lokalisert langs kysten. Det er en 
utfordring å gi et bedre kulturtilbud til 
ungdom i innlandskommunene.  
 
Det er også en utfordring å nå målgruppene 
med riktig informasjon. Her har mange 
kanaler blitt tatt i bruk, blant annet 
Facebook. 

 
Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en 
nasjonal satsing på kunst- og kulturformidling 
til alle elever i grunnopplæringen. Tiltaket 
startet opp i 2001, og Aust-Agder har vært 
med fra starten av med de første turnéene 
våren 2002. I siste planperiode har DKS i Aust-
Agder blitt stadig bedre forankret i kommuner 

og skoler, samtidig som ordningen har vært i 
stadig utvikling.  
Målsettingen for Den kulturelle skolesekken i 
Aust-Agder er å produsere, formidle og 
gjennomføre kunst- og kulturarrangementer 
av høy kunstnerisk kvalitet til alle elever i 
hele grunnopplæringen. 
 
DKS finansieres ved statlige overføringer 
(spillemidler), men krever betydelig regional 
innsats til administrasjon og supplement til 
innholdsproduksjon. Kommunene får overført 
en tredjedel av statstilskuddet fylket mottar, 
og bidrar også med egenfinansiering. Etter en 
kraftig opptrappingsplan de første årene, har 
overføringene av statlige midler vært på 
samme nivå siden 2006. Etter en nasjonal 
evaluering i 2006 kom stortingsmeldingen 
Kulturell skulesekk for framtida, St. meld. 
nr.8 (2007-2008). Denne meldingen er det nye 
styringsdokumentet for DKS, regionalt og 
nasjonalt. Her framgår målsettinger og 
prinsipper for ordningen, og organisering og 
rollefordeling mellom institusjoner og 
forvaltningsnivå. Stortingsmeldingen beskriver 
også særlige satsingsområder for videre 
utvikling. Meldingen varsler en utvidelse av 
DKS til også å gjelde videregående opplæring, 
med en gradvis innføring mot full dekning i 
2010. Aust-Agder mottok midler til utvidelse 
første gang i 2008. Fylkeskommunene skal 
som før ha et særlig ansvar for å forvalte og 
fordele midler til DKS. 
 

Demonstrasjon av tilbudet ”Det gjelder å smi mens 
jernet er varmt” fra Næs jernverksmuseum  i Den 
kulturelle skolesekken. Den transportable smien er satt 
opp utenfor Dahlske videregående skole. Foto: AAbk 
 
Den kulturelle skolesekken er en 
kulturformidlingsordning med et bredt 
nedslagsfelt, både med hensyn til målgrupper 
og med tanke på et kunstfaglig mangfold. De 
seks hovedområdene, visuell kunst, litteratur, 
film, musikk, kulturarv og scenekunst, sikrer 
hele grunnopplæringen møter med både 
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samtidskunst og kulturhistorie, både det 
moderne og det tradisjonelle. Den kulturelle 
skolesekken er både bevarende og 
nyskapende, og opererer kontinuerlig i et 
spenningsfelt mellom det tradisjonelle og det 
moderne, mellom det klassiske og det 
samtidsrettede. Det flerkulturelle aspektet 
skal ivaretas, og skal gjenspeiles i 
programtilbudet. 
 
Utfordringer 
DKS er en stor kulturformidlingsordning der 
kultursektoren sørger for innholdsproduksjon, 
mens arenaene for opplevelse tilhører skolen. 
Dette krever godt samarbeid og god 
informasjonsflyt. Departementet forutsetter 
et godt samarbeid mellom kultur- og 
opplæringssektoren på alle nivå, og at det 
skal sikres god forankring og tid til 
planlegging i skolen. Om rollefordeling kultur 
– skole sier departementet at 
opplæringssektoren har ansvaret for å legge 
for- og etterarbeid pedagogisk til rette for 
elevene, mens kultursektoren har ansvaret for 
kulturinnholdet og for å informere om 
innholdet i god tid.  
 

 
Rytmeverksted med Tom Rudi Torjussen og Arild Nyborg 
på Kulturtapas 2010 – programslipp for Den kulturelle 
skolesekken i Aust-Agder. Foto: AAbk 
 
Forankring på den enkelte skole og på et 
overordnet nivå både i kommunene og 
fylkeskommunen, er en kontinuerlig prosess. 
På videregående skoler er det opprettet et 
kulturutvalg med bred deltakelse av elever og 
lærere, og det vurderes å innføre kulturutvalg 
også i grunnskolene. Et nærere samarbeid 
med grunnskolene etter dette mønsteret ville 
kunne videreutvikle forståelsen mellom 
partene og forsterke skolenes eierskap til 
DKS. Dette ville kreve aktiv innsats fra 
kommunene.  
 
Den kulturelle skolesekken skaper mange 
arbeidsplasser innenfor det utøvende 
kunstfeltet på et nasjonalt nivå, og behovet 
for kvalitetsproduksjoner innen samtlige 
fagfelt er stort. Det kan være vanskelig å 
finne tilstrekkelig antall produksjoner av høy 

kvalitet for å dekke turnébehovet. Nasjonale 
retningslinjer for DKS krever at fylkene skal 
bidra til å utvikle og skape nye produksjoner 
til ordningen. 
 
I et lite fylke med få utøvende kunstnere og 
uten etablerte profesjonelle grupper innen 
for eksempel scenekunst, kan det være 
vanskelig å finne produksjoner av høy 
kunstnerisk kvalitet lokalt. Det er fortsatt 
ønskelig å kjøpe inn produksjoner fra andre 
profesjonelle aktører, men en ønsker også 
lokalt utviklede og produserte verk. 
Fylkeskommunen og samarbeidende 
institusjoner har produksjonskompetanse 
innen flere ulike fagfelt, og bør i større grad 
kunne delta i utviklingen av profesjonell 
kulturproduksjon lokalt og regionalt. Det er 
ønskelig å kunne følge opp retningslinjene på 
dette punktet i større grad enn hittil. 
Kulturproduksjon regionalt og lokalt vil være 
et viktig bidrag til å skape næringsgrunnlag 
for profesjonelle kunstnere i regionen. 
 
Det er også viktig å styrke og formalisere 
samarbeidet med de regionale institusjonene. 
Institusjonene er naturlige og verdifulle 
bidragsytere til DKS. Utfordringene ligger 
hovedsakelig i å finne gode 
kompromissløsninger mellom de ulike 
instansenes planleggingshorisonter, behov for 
forutsigbarhet, rutiner for kvalitetssikring og 
koordineringsbehov. Det kan på et slikt 
grunnlag være nødvendig med fastere avtaler 
med institusjonene på et generelt nivå, 
etterfulgt av kontrakter på produksjonsnivå. 
 
En spennende utfordring er å utvikle 
samarbeid mellom DKS og andre 
formidlingstiltak, eksempelvis arrangementer 
der barn og eldre får felles kunstmøter eller 
samarbeid om arrangørkurs mellom Canal 
Street jazz- og bluesfestival og DKS Aust-
Agder. Slike samarbeid kan nå nye målgrupper 
og være til felles nytte for arrangører og 
deltakere. 
 
I tråd med nasjonale og regionale føringer 
skal det flerkulturelle aspektet være tydelig i 
programtilbudet. Dette er en utfordring som 
må arbeides videre med i planperioden. 
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Formidling til andre målgrupper 
 
Den kulturelle bæremeisen 
 

 
Perlevenn – en produksjon for barnehagene fra 
Rikskonsertene. Foto: AAbk 
 
Stortingsmeldingen Kulturell skulesekk for 
framtida peker på at det på sikt er ønskelig 
med en videre utvidelse av Den kulturelle 
skolesekken. I første omgang er ordningen 
allerede utvidet til videregående opplæring, 
men det er ventet at DKS også vil 
videreutvikles til å gjelde de minste, med Den 
kulturelle bæremeisen for barnehagene. 
Departementet yter foreløpig ikke tilskudd til 
en slik formidling. Per i dag produserer og 
distribuerer Aust-Agder bibliotek og 
kulturformidling barnehagekonserter i 
samarbeid med Rikskonsertene, en ordning 
som har vært i drift siden 1992. I 
fylkeskommunen er det kompetanse for å 
utvide DKS til også å gjelde førskolebarn. 
Enkelte kommuner har uttrykt interesse for å 
prøve ut Den kulturelle bæremeisen, og et 
samarbeid om en prøveordning kunne være 
aktuelt som en start.  
 
Den kulturelle spaserstokken 
Departementet yter tilskudd til kommuner 
som har satt i gang tilbudet Den kulturelle 
spaserstokken, og noen kommuner gir gode 
tilbud til en eldre målgruppe. Tilskuddet må 
søkes om i form av prosjekttilskudd. 
Forutsigbarhet i tildeling av midler ville 
sannsynligvis øke aktiviteten mot målgruppen. 

Fylkeskommunene er ikke involvert i denne 
ordningen. Imidlertid har fylkeskommunen for 
egen regning gjennom en årrekke produsert 
og distribuert konserter til bo- og 
omsorgssentre i kommunene mot en 
egenandel. Tilbudet er svært populært, og på 
sikt kan en godt se for seg en utvidelse av 
formidlingsordningen i samarbeid mellom 
fylkeskommunen og kommunene. Det ville her 
være en interessant vinkling å koble satsingen 
mot en satsing på kunstterapi. 

Utfordringer – formidling til andre 
målgrupper 
Utfordringen for utvidelse er først og fremst 
et ressursspørsmål. Interessen fra 
målgruppene og etterspørselen fra 
kommunene er stor, og en gradvis utvidelse 
kan komme i den takt vedtatte rammer og 
målsettinger gir mulighet for det. 
 
Strategier for kapittel 3.5: 
Det er viktig å styrke kulturskoletilbudet i alle 
kommunene i fylket for å møte etterspørselen 
etter undervisning, og for å gi mulighet for 
nye utviklingstiltak med basis i kulturskolene. 
 
UKM skal utvikles videre som en sentral, årlig 
visningsarena og møteplass for kulturaktiv 
ungdom i Aust-Agder både på kommune- og 
fylkesnivå.  
 
Ungdom i Aust-Agder skal ha et bredt og godt 
kulturtilbud i fritiden, til lavest mulig pris. 

Den kulturelle skolesekken skal utvikles 
videre og sikres godt eierskap i skolene i hele 
grunnopplæringen, ved å styrke samarbeidet 
mellom skole- og kultursektoren. 
 
Antall kulturproduksjoner i Den kulturelle 
skolesekken som er produsert regionalt skal 
økes. 
 
Det flerkulturelle aspektet skal være tydelig i 
programtilbudet for Den kulturelle 
skolesekken. 
Formidlingsordninger etter mønster fra Den 
kulturelle skolesekken skal gradvis etableres 
mot nye målgrupper i Aust-Agder. 
 
Tiltak: 
Tiltak 3.5.1: Det arbeides for å styrke det 
profesjonelle tilbudet i kulturskolene slik at 
kulturskolene kan tilrettelegge for flere 
elevplasser. Ansvar: Kommunene.  
 
Tiltak 3.5.2: UKM skal gjøres til en så 
attraktiv mønstring at det hvert år er 
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deltakere fra alle kommuner i Aust-Agder. 
Ansvar: Kommunene og fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.5.3: Under forutsetning av positiv 
evaluering av prøveperioden for Kulturkort for 
ungdom (Kulturrota), og fortsatt statlig 
tilskudd til ordningen, videreføres Kulturkort 
for ungdom som en fast ordning i Aust-Agder. 
Ansvar: Fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.5.4: Det skal opprettes kulturutvalg 
som kan delta i Den kulturelle skolesekken 
ved alle skoler i hele grunnopplæringen. 
Ansvar: Kommunene og fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.5.5: Det skal gjøres økt bruk av 
produksjonskompetanse i regionen. Ansvar: 
Fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.5.6: Den kulturelle skolesekken i 
Aust-Agder skal formidle og produsere 
forestillinger med flerkulturelt innhold 
og/eller utøvere som en del av 
programtilbudet hvert år. (Se også tiltak 
3.8.1) 
Ansvar: Fylkeskommunen og kommunene. 
 
Tiltak 3.5.7: Det settes i gang et pilotprosjekt 
for Den kulturelle bæremeisen i samarbeid 
mellom fylkeskommunen og enkelte utvalgte 
kommuner. Ansvar: Fylkeskommunen og 
kommunene. 
 
3.6. Frivillighet  
I Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) 
Frivillighet for alle, peker regjeringen på 
betydningen av frivillig sektor som en 
grunnpilar i velferdssamfunnet.  Det er over 
115 000 frivillige organisasjoner i Norge med 
gjennomsnittlig 88 medlemmer per 
organisasjon. Over halvparten av disse finner 
en innenfor kultur og idrett. I Agder og 
Rogaland er 11% av befolkningen engasjert i 
kulturell egenaktivitet (Agderforskning 2009 
s.2), og mye av denne egenaktiviteten foregår 
gjennom frivillige organisasjoner. Også 
planutkastet Temarapport for kultur, 
Regionplan Agder, beskriver frivillig sektor 
som svært viktig. 
 

 
Aust-Agder fylkeskommunes frivillighetspris 2008 gikk til 
ildsjelene bak kulturuka ”Vi over 60”. Foto: AAbk 
 
I tillegg til at frivillig innsats er en 
forutsetning for et mangfoldig kulturliv, har 
deltakelsen i det frivillige kulturlivet stor 
betydning for det enkelte menneske. 
Frivilligheten bidrar til deltakelse i 
samfunnet, og dermed til demokratisering. 
Frivillig sektor er en viktig arena for 
inkludering og integrering, og kan bidra til å 
gi mennesker et rikere liv. 
 
Frivillig sektor har gjennomgått en stor 
forandring i de siste 20 årene. Den 
tradisjonelle helårsbaserte frivilligheten 
avtar, og en del tradisjonelle organisasjoner 
sliter med å opprettholde virksomheten. Den 
nye frivilligheten, som blant annet 
kjennetegnes ved en prosjektbasert ad hoc-
form, styrker sin stilling. Festivalene er gode 
eksempler her. I begge typer frivillighet 
finner vi viktige verdier og grunnholdninger, 
og formene supplerer hverandre i 
organisasjonslivet.  
 
Det er av stor betydning at frivillig 
organisasjonsliv får utføre kjerneaktiviteten 
sin. Dette krever i større grad enn tidligere en 
profesjonell og effektiv organisasjon. Den 
frivillige sektoren trenger akseptable 
rammebetingelser for å fungere optimalt i sitt 
lokalsamfunn.  
Det offentlige har ulike roller inn mot den 
frivillige sektoren. Både som tilretteleggere 
og økonomiske bidragsytere kan det offentlige 
bidra med å hjelpe frivilligheten til å fungere 
på best mulig måte. Mens kommunene har et 
spesifikt ansvar for å ivareta de lokale 
frivillige organisasjonene, skal det regionale 
nivået i hovedsak være tilrettelegger for og 
bidragsyter til større utviklingsprosjekter med 
betydning for hele eller deler av regionen.  
 
Frivillighetssentraler har vokst fram som en 
organisert ramme om frivillig innsats, oftest 
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finansiert av stat og kommune i en 
forpliktende samarbeidsmodell. En 
frivillighetssentral organiserer aktiviteter i 
ulike sektorer, blant annet omsorg, kultur, 
sosialt samvær og fritid. 
Frivillighetssentralene har størst betydning 
sett fra omsorgssektoren. De kan bidra til 
trygghet for hjelptrengende, men kan også gi 
innhold i hverdagen. En kan godt tenke seg at 
samarbeid mellom frivillighetssentralene og 
tiltak som Den kulturelle spaserstokken eller 
Kulturuka Vi over 60 kan bygge opp under 
kulturformidlingen mot noen målgrupper. 
 
Utfordringer 
Frivillig sektor trenger gode 
rammebetingelser for å kunne bidra med sin 
frivillige innsats i samfunnsbyggingen. Det 
offentlige har en oppgave i å legge til rette 
gjennom økonomiske rammevilkår, være 
lydhør for sektorens behov og vise forståelse 
for hvordan den frivillige sektoren fungerer i 
storsamfunnet. God informasjon om hva som 
kan forventes av støtte, fra hvilken instans og 
med hvilke motkrav til for eksempel 
søknadsfrister og rapportering, er viktig.  
 
 
Det vil i årene fremover være behov for å 
opprettholde eller øke dagens volum på 
frivilligheten. Samtidig har samfunnet flere 
nye demografiske grupper som kan gjøre en 
stor innsats i samfunnsbyggingen. Eksempler 
på dette er unge pensjonister og mennesker 
med flerkulturell bakgrunn. Den nye 
frivilligheten er i ferd med å overta for den 
tradisjonelle helårsbaserte innsatsen i 
organisasjoner. Det er en utfordring å øke 
rekrutteringen innen den nye frivilligheten 
samtidig som samfunnets behov for 
kontinuitet i de tradisjonelle organisasjonene 
opprettholdes.  
 
De frivillige organisasjonene møter større krav 
om effektivitet og profesjonalitet. Den 
offentlige tilretteleggerrollen bør her bidra til 
kompetanseheving og rådgivning. 
Tilrettelegging for økt kunnskap om drift av 
organisasjoner og arrangementer av 
enkelttiltak er viktig. Arenaer for 
nettverksbygging kan bidra til 
kompetanseoverføring mellom ulike aktører i 
frivillig sektor. 
 
Strategier: 
Arbeidsforholdene for frivillig sektor skal 
bedres ved å gi god informasjon om 
tilskuddsordninger. Søknadsprosedyrer og 
rapportering skal være enklest mulig. 
 

Det skal arbeides for å øke statusen for 
frivillig arbeid og øke mulighetene for å 
benytte frivillige organisasjoner som 
integreringsarena. 
 
Kompetansen om drift og utvikling av 
organisasjoner skal økes i frivillig sektor. Det 
skal gis mulighet for veiledning fra 
profesjonelle miljø. 
 
Tiltak: 
Tiltak 3.6.1: Fylkeskommunen og kommunene 
skal gi tydelig informasjon om hvor frivillige 
organisasjoner skal henvende seg for ulik type 
støtte og gjøre kjent hvilke tilskuddsordninger 
som finnes for organisasjonene. Ansvar: 
Fylkeskommunen og kommunene. 
 
Tiltak 3.6.2: Alle tilskuddsytere skal stimulere 
til målrettet arbeid for å integrere og 
rekruttere nye målgrupper til frivillig arbeid. 
Ansvar: Fylkeskommunen og kommunene. 
 
Tiltak 3.6.3: I samspill med kompetanse som 
allerede finnes i frivillige organisasjoner 
avholdes et kurs eller seminar som kan hjelpe 
frivilligheten å møte offentlig sektors krav, 
samt bygge arrangørkompetanse. Ansvar: 
Fylkeskommunen, ved Gründersenteret Aust-
Agder og AAbk. 
 
Tiltak 3.6.4: Institusjonene bør bygge opp 
funksjoner for rådgivningsvirksomhet og 
nettverksbygging overfor amatørmiljøer. (Se 
også tiltak 3.2.5). Ansvar: Institusjonene og 
fylkeskommunen. 
 
Tiltak 3.6.5: Det vurderes å tilpasse 
retningslinjene for tilskudd til kulturformål 
slik at en mindre del av tilskuddsrammen kan 
forbeholdes søknader fra barne- og 
ungdomsorganisasjoner til løpende søknader 
gjennom året. Tiltakene forutsettes å ha 
regional interesse. 
 
3.7. Tilretteleggerrollen – den offentlige 
kulturarbeiderens rolle 
Offentlig ansatte i både fylkeskommuner og 
kommuner har et viktig ansvar for 
tilrettelegging innenfor kulturområdet. 
Kulturarbeiderne møter kulturinteresserte 
innbyggere og kulturidealister på alle nivåer. 
Kontakten spenner fra den minste frivillige 
forening til større tiltak med samarbeid 
mellom amatører og profesjonelle, i tillegg til 
profesjonelle kunstnere og næringsrettede 
kulturtiltak. Kulturloven understreker 
ansvaret for en kulturformidlerrolle som 
ivaretar variasjon, bredde og utvikling. I 
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formålsparagrafen for loven uttrykkes det 
slik: 
 
”Lova har til føremål å fastleggja offentlege 
styresmakters ansvar for å fremja og leggja 
til rette for eit breitt spekter av 
kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å 
delta i kulturaktivitetar og oppleva eit 
mangfald av kulturuttrykk.” (Kulturloven, 
2007). 
 
Loven peker på det særskilte ansvar som de 
forskjellige forvaltningsnivåene har, der 
statens rolle i første rekke er på det 
økonomiske området i tillegg til organisatorisk 
og informativt. De samme ansvarsområdene 
gjelder også for fylkeskommuner og 
kommuner. Under felles oppgaver nevnes 
følgende punkter: 
 

- at kulturlivet har forutsigbare 
utviklingsvilkår, 

- å fremme profesjonalitet og kvalitet i 
kulturtilbudet og legge til rette for 
deltakelse i kulturaktiviteter, 

- at personer, organisasjoner og 
institusjoner har tilgang til 
informasjon om ordninger med 
økonomisk støtte og om andre 
virkemidler og tiltak. 

En viktig del av tilretteleggingsansvaret er at 
det tilstrebes langsiktighet og forutsigbarhet i 
kulturformidlingen. Dette kan oppnås 
gjennom å utarbeide gode kulturplaner. 
Formidling trenger arenaer. I regionen satses 
det sterkt på store institusjoner, for eksempel 
Kilden i Kristiansand, som vil gi store 
kunstopplevelser til befolkningen. For å sikre 
at kvalitetstilbud og kunstopplevelser i større 
og mindre format kommer alle til gode, 
trengs et variert utvalg av arenaer i alle 
kommuner. Det satses for tiden stort på 
visningslokaler i nye skoler og andre 
institusjoner. I tillegg er det behov for en 
utbygging av nye arenaer i lokale kulturhus. 
Det er nødvendig å se utbygging av lokale 
scener i sammenheng med for eksempel de 
statlige føringene for at scenekunsten skal på 
turné, og befolkningens ønske om få tilgang 
på flere forestillinger og konserter i 
nærområdet. Kravet til scener og andre 
fasiliteter må ses sammen med et ønske til 
produksjonen i institusjonene, og at disse 
allerede i planleggingen kan tilpasses flere 
formater. Kvalitet og format kan forenes, i en 
variasjon av ”maxi / midi / mini”-
produksjoner. Det er viktig at institusjonenes 
kompetanse angående scenefasiliteter 
benyttes, slik at de nødvendige kravene til 
utforming og tilrettelegging kan 

imøtekommes. 
 
I kommunene finnes fra før en rekke arenaer 
for kulturopplevelse, som museer, bibliotek, 
eldre kulturhus og andre institusjoner. Mange 
kommuner har vært aktive i å utvikle gode 
utendørsarenaer i forbindelse med spel og 
festivaler. Utnyttelse og utvikling av de 
forskjellige lokale arenaene er av stor 
betydning for det lokale kulturlivet og for 
stedsutviklingen. 
 
Utfordringer: 
Kulturloven er en ung lov, og det er første 
gang en lov er vedtatt der det offentliges 
ansvar for kulturtilrettelegging slås fast. 
Loven kan betegnes som ”en mulighetenes 
lov”. Lovteksten er knapp og gir lite konkrete 
påbud, samtidig som innhold og ansvar 
spenner vidt. Det er derfor en viktig oppgave 
å forankre loven i alle kommuner, slik at den 
blir en del av planverket og den langsiktige 
strategiske tenkningen. Etter lovens intensjon 
er alle kommunens innbyggere målgrupper for 
kulturtilrettelegging, enten som produsenter, 
konsumenter eller begge deler.  
Kommuneøkonomien er under sterkt press, og 
kulturområdet er ofte der det må spares i 
konkurranse med viktige tiltak innen for 
eksempel omsorg og utdanning. Ved å 
forankre kulturen mer i kommunal 
planlegging, kan synsvinkelen på kultur som 
”luksus” dreies mot oppfatningen av kultur 
som en viktig del av samfunnsbyggingen, og 
som et tiltak for å fremme innbyggernes 
trivsel og helse. 
 
Som en del av kommunenes rasjonalisering og 
økonomisering er kulturadministrasjonen bygd 
ned flere steder, og tilretteleggerrollen er 
under press. For å avhjelpe dette er det viktig 
å stimulere til å øke kulturkompetansen i 
kommunene, og å styrke nettverksbyggingen 
mellom kulturarbeidere i fylket. 
 
Lokalsamfunnene har behov for et variert 
utvalg kulturarenaer for både å kunne 
stimulere det lokale kulturlivet og ta imot 
store, profesjonelle oppsetninger. Det er 
viktig å ha fokus på samarbeid og sambruk i 
all planlegging av nye kulturarenaer, og at 
nye arenaer planlegges i samarbeid med 
aktuell kompetanse i institusjonene. 
 
Strategier: 
Kultur må i større grad innarbeides som en 
tydelig del av kommunenes planverk.  
Kulturkompetansen i kommunene må 
opprettholdes og styrkes. 
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Det skal arbeides for å opprette nye 
kulturarenaer samt styrke og utvide de 
eksisterende kulturarenaene i kommunene, 
for å kunne ta imot profesjonelle 
kulturproduksjoner og legge til rette for den 
lokale kulturaktiviteten. 
 
Tiltak: 
Tiltak 3.7.1: Egen kulturformidlingsplan 
utarbeides for hver enkelt kommune. Ansvar: 
Kommunene. 
 
Tiltak 3.7.2: Det arrangeres en årlig 
kulturkonferanse i Aust-Agder. Ansvar: 
Fylkeskommunen.  
 
Tiltak 3.7.3: Mulighetene for å etablere et 
antall ”blackbox-scener” i Aust-Agder 
utredes. Ansvar: Fylkeskommunen og 
kommunene. 
 
3.8. Flerkultur  
Det er bosatt mer enn 70 nasjoner i Aust-
Agder fordelt på de fleste kommunene, og 
fylket har flere kommuner med et betydelig 
internasjonalt miljø.  
 

  
Internasjonalt marked i Arendal 2009. Foto: AAbk 
 
Innvandrere representerer en ressurs for 
kommunene både med sin arbeidskraft og sin 
kultur. Å legge til rette for integrering er en 
utfordring der mange må bidra. 
Kultursektoren er et område der innvandrere 
og etnisk norske gjensidig kan berike 
hverandre. Fra og med 2008 er det en 
nasjonal målsetting at hele kulturlivet i Norge 
skal gjenspeile kulturelt mangfold.  
 
Kulturfeltet er et av de viktigste områdene 
som påvirker betingelsene for fullverdig og 
kvalifisert deltakelse i et flerkulturelt 
samfunn. En forutsetning for at kulturfeltet 
kan spille en slik integrerende rolle, er 
imidlertid at kulturlivet selv er reelt åpent for 
en stadig mer sammensatt befolkning.  
 

Kulturelt mangfoldsår ble markert i 2008 og 
var et avspark for fremtidig arbeid med å 
bygge det flerkulturelle Norge. 
Mangfoldsårets sekretariat oppsummerer året 
og veien videre med tre nøkkeltemaer og 
utfordringer i sin rapport Med forbehold om 
endringer (2009): 

• Institusjoner for et deltakersamfunn 
• Bredere talentrekruttering  
• Mangfoldets rolle i regional utvikling. 

 
Moderne kulturer er komplekse, og det 
offentlige har et ansvar for å utvikle et reelt 
flerkulturelt samfunn hvor kulturuttrykk 
møtes og utvikles, og nye kulturuttrykk 
skapes.  
Det er mange offentlige aktører som har et 
stort ansvar for mennesker med en 
flerkulturell bakgrunn. Kommunene har 
ansvar for bosetting, opplæring og 
integrering. En viktig kulturell innfallsport til 
integreringen er å tilrettelegge for å skape 
bedre møteplasser mellom majoritets- og 
minoritetskulturer samt utvikle samhandlings- 
og samarbeidsmønstre. Som møteplass regnes 
ofte bibliotekene som minoritetenes egen 
favoritt, men det finnes mange gode 
eksempler rundt i kommunene der andre 
sosiale møteplasser er skapt både i og utenfor 
offentlig regi. En viktig faktor for suksess er 
deltakelse fra alle involverte personer slik at 
varierte kulturuttrykk kommer til syne på 
møteplassen. 
 
Regjeringen ønsker å styrke den statlige, 
regionale og lokale innsatsen for å fremme 
kulturelt mangfold i kulturarbeid og 
kulturaktiviteter i hele landet. I 
Stortingsmelding nr. 17 (2005-2006) som 
omhandler markeringsåret for Kulturelt 
mangfold i 2008, pekes det på flere 
kulturpolitske utfordringer. Det skal være et 
klart samfunnsmål å stimulere til kunnskap 
om og respekt for kulturelt mangfold i Norge. 
 
Utfordringer: 
Kulturmøter trenger arenaer. Det er behov for 
å legge til rette for nye treffsteder for 
integrering, men også de etablerte 
institusjonene er viktige.   
 
Institusjoner og organisasjoner som mottar 
offentlig støtte til kulturaktiviteter, bør i 
større grad enn i dag avspeile det kulturelle 
mangfoldet som finnes i dagens Norge. Både 
det kunstneriske innholdet som gis ved 
institusjonene og publikumsstrategier for å nå 
deltakere og publikum med flerkulturell 
bakgrunn, er viktige faktorer for å rekruttere 
nye brukergrupper til de etablerte 
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institusjonene. Frivillig sektor spiller en viktig 
rolle for integrering, og bør oppfordres til å 
utnytte potensialet for å nå nye grupper 
frivillige. 
 
I Aust-Agder formidles mange kunst- og 
kulturuttrykk til barn og unge gjennom Den 
kulturelle skolesekken og Rikskonsertene.  
Sistnevnte institusjon er et godt eksempel på 
en institusjon med en bevisst produsent- og 
formidlerrolle av forestillinger med et 
flerkulturelt innhold. Det er viktig at offentlig 
formidling av kunst- og kulturuttrykk sørger 
for produksjon og distribusjon av varierte 
kulturuttrykk som også har flerkulturelt 
innhold eller utøvere.  
 
Å formidle kulturarrangementer som avvikles i 
hele fylket er også viktig for å nå nye 
publikumsgrupper. Nye 
kommunikasjonsstrategier kan være 
nødvendig for å gjøre arrangementene kjent. 
En annen utfordring i forhold til et 
flerkulturelt publikum er å sørge for 
transportordninger til arrangementene.  
 
Strategier: 
Det skal legges til rette for å skape arenaer og 
nettverk der innvandrere og etnisk norske kan 

møtes for kommunikasjon, forståelse og 
integrering. 
 
Det skal tilstrebes at all offentlig 
kulturformidling skal gjenspeile Norge som et 
flerkulturelt samfunn. 
 
Tiltak: 
Tiltak 3.8.1: Den kulturelle skolesekken i 
Aust-Agder skal formidle og produsere 
forestillinger med flerkulturelt innhold 
og/eller utøvere som en del av 
programtilbudet hvert år. (Se også tiltak 
3.5.6).  Ansvar: Fylkeskommunen og 
kommunene.  
 
Tiltak 3.8.2: De etablerte kunst- og 
kulturinstitusjonene skal ha et spesielt fokus 
på publikumsstrategier rettet mot 
flerspråklige, og gjøre bruk av kunstnere med 
minoritetsbakgrunn. (Se også tiltak 3.2.6) 
Ansvar: Institusjonene.  
 
Tiltak 3.8.3: Festivaler og andre som gjør 
bruk av frivillige skal oppfordres til å 
rekruttere frivillige fra flerkulturelle miljøer. 
(Se også tiltak 3.6.2).   
Ansvar: Fylkeskommunen, kommunene og alle 
arrangører. 
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4. Samlet oversikt over tiltak 
 
Kapittel Tiltak Ansvar 
3.1 Kunstneren   
Tiltak 3.1.1 Gründersenteret Aust-Agder 

styrkes for å kunne støtte opp 
om de profesjonelle 
kunstnernes 
kompetanseutviklingsbehov 
innen forretningsdrift. 

Fylkeskommunen 

Tiltak 3.1.2 Det utredes hvordan 
arbeidslokaler for kunstnere 
kan etableres i kommunene i 
Aust-Agder. 

Kommunene 

Tiltak 3.1.3 Det arbeides for å styrke det 
profesjonelle tilbudet i 
kulturskolene (se også tiltak 
3.5.1). 

Kommunene 

Tiltak 3.1.4 Kulturproduksjonskapasiteten 
økes ved kulturinstitusjonene 
og kulturvirksomhetene i fylket 
for å styrke det faglige miljøet. 

Institusjonene og 
virksomhetene 

Tiltak 3.1.5 Alle kommuner i Aust-Agder bør 
ha retningslinjer for utsmykking 
av offentlige bygg. 

Kommunene 

3.2 Kulturinstitusjonen   
Tiltak 3.2.1 Det bør fokuseres på samordnet 

markedsføring, koordinering og 
informasjon mellom 
institusjonene. 

Institusjonene og 
fylkeskommunen. 

Tiltak 3.2.2 Kommuner med et profesjonelt 
visningssted bør minst to 
ganger per år motta turnétilbud 
fra institusjonene. 

Institusjonene og kommunene 

Tiltak 3.2.3 Det etableres 
samarbeidsavtaler mellom de 
profesjonelle institusjonene, 
der turneer mellom 
institusjonene inngår. 
(Utstillingsturneer, 
scenekunstturneer osv.). 

Institusjonene 

Tiltak 3.2.4 Det arbeides videre med fast 
turnesamarbeid mellom 
institusjonene og Den kulturelle 
skolesekken i Aust-Agder, med 
minimum to turneer per år. 

Institusjonene og 
fylkeskommunen 

Tiltak 3.2.5 Institusjonene bør bygge opp 
funksjoner for 
rådgivningsvirksomhet og 
nettverksbygging overfor 
amatørmiljøer innen sitt 
fagfelt. (Se også tiltak 3.6.4). 

Institusjonene 

Tiltak 3.2.6 De etablerte kunst- og 
kulturinstitusjonene skal ha et 
spesielt fokus på 
publikumsstrategier rettet mot 
flerspråklige, og gjøre bruk av 
kunstnere med 

Institusjonene 



 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 

 

27 
 

minoritetsbakgrunn. (Se også 
tiltak 3.8.2) 

Tiltak 3.2.7 Det utredes hvordan de gamle 
uthavnene kan tilrettelegges og 
utvikles med tanke på økt 
tilgjengelighet for og formidling 
til publikum. 

Fylkeskommunen, 
Fylkesmannen, AAks og 
kommunene. 

Tiltak 3.2.8 Kulturnett Aust-Agder skal tas 
aktivt i bruk av institusjonene 
og kommunene. 

Fylkeskommunen, 
institusjonene og kommunene 

3.3 Bibliotekene   
Tiltak 3.3.1 Det bør inngås 

samarbeidsavtale mellom Aust-
Agder fylkeskommune og ABM-
utvikling for å utvikle og 
gjennomføre nasjonale 
målsettinger og 
satsingsområder for 
bibliotekområdet i Aust-Agder. 

Fylkeskommunen 

Tiltak 3.3.2 Det skal utarbeides 
bibliotekplan for Aust-Agder. 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

Tiltak 3.3.3 Det skal utvikles ulike typer 
modellbibliotek i partnerskap 
mellom fylkeskommunen og et 
utvalg kommuner. 

Kommunene og 
fylkeskommunen 

Tiltak 3.3.4 Folkebibliotekene skal 
tilrettelegges som arenaer for 
aktiv og utadrettet 
litteraturformidling i alle 
kommuner. 

Kommunene 

3.4 Festivaler   
Tiltak 3.4.1 Festivalforumet formaliseres og 

videreutvikles. 
Fylkeskommunen 

Tiltak 3.4.2 Med utgangspunkt i 
festivalforumet utvikles 
samarbeidsavtaler mellom 
festivalene om anbudsdeling 
Festivalforum og festivalene for 
felles innkjøp, innleie og felles 
markedsføring. 

Festivalforum og festivalene 

Tiltak 3.4.3 Festivalforumet skal tilby 
rådgivning til arrangører av 
festivaler og andre 
arrangementer. 

Festivalforum 

3.5 Kulturformidling til barn og unge 
Tiltak 3.5.1 Det arbeides for å styrke det 

profesjonelle tilbudet i 
kulturskolene slik at 
kulturskolene kan tilrettelegge 
for flere elevplasser. 

Kommunene 

Tiltak 3.5.2 UKM skal gjøres til en så 
attraktiv mønstring at det hvert 
år er deltakere fra alle 
kommuner i Aust-Agder. 

Kommunene og 
fylkeskommunen 

Tiltak 3.5.3 Under forutsetning av positiv 
evaluering av prøveperioden for 
Kulturkort for ungdom 
(Kulturrota), og fortsatt statlig 
tilskudd til ordningen, 

Fylkeskommunen 
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videreføres Kulturkort for 
ungdom som en fast ordning i 
Aust-Agder. 

Tiltak 3.5.4 Det skal opprettes kulturutvalg 
som kan delta i Den kulturelle 
skolesekken ved alle skoler i 
hele grunnopplæringen. 

Kommunene og 
fylkeskommunen 

Tiltak 3.5.5 Det skal gjøres økt bruk av 
produksjonskompetanse i 
regionen. 

Fylkeskommunen 

Tiltak 3.5.6 Den kulturelle skolesekken i 
Aust-Agder skal formidle og 
produsere forestillinger med 
flerkulturelt innhold og/eller 
utøvere som en del av 
programtilbudet hvert år. (Se 
også tiltak 3.8.1) 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

Tiltak 3.5.7 Det settes i gang et 
pilotprosjekt for Den kulturelle 
bæremeisen i samarbeid 
mellom fylkeskommunen og 
enkelte utvalgte kommuner 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

3.6 Frivillighet   
Tiltak 3.6.1 Fylkeskommunen og 

kommunene skal gi tydelig 
informasjon om hvor frivillige 
organisasjoner skal henvende 
seg for ulik type støtte og gjøre 
kjent hvilke tilskuddsordninger 
som finnes for organisasjonene. 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

Tiltak 3.6.2 Alle tilskuddsytere skal 
stimulere til målrettet arbeid 
for å integrere og rekruttere 
nye målgrupper til frivillig 
arbeid 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

Tiltak 3.6.3 I samspill med kompetanse som 
allerede finnes i frivillige 
organisasjoner avholdes et kurs 
eller seminar som kan hjelpe 
frivilligheten å møte offentlig 
sektors krav, samt bygge 
arrangørkompetanse. 

Fylkeskommunen, ved 
Gründersenteret Aust-Agder og 
AAbk 

Tiltak 3.6.4 Institusjonene bør bygge opp 
funksjoner for 
rådgivningsvirksomhet og 
nettverksbygging overfor 
amatørmiljøer. (Se også tiltak 
3.2.5). 

Institusjonene og 
fylkeskommunen 

Tiltak 3.6.5 Det vurderes å tilpasse 
retningslinjene for tilskudd til 
kulturformål slik at en mindre 
del av tilskuddsrammen kan 
forbeholdes søknader fra 
barne- og 
ungdomsorganisasjoner til 
løpende søknader gjennom 
året. Tiltakene forutsettes å ha 
regional interesse. 
 

Fylkeskommunen 
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3.7. Tilretteleggerrollen – den offentlige kulturarbeiderens rolle 
Tiltak 3.7.1 Egen kulturformidlingsplan 

utarbeides for hver enkelt 
kommune 

Kommunene 

Tiltak 3.7.2 Det arrangeres en årlig 
kulturkonferanse i Aust-Agder. 

Fylkeskommunen 

Tiltak 3.7.3 Mulighetene for å etablere et 
antall ”blackbox-scener” i Aust-
Agder utredes 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

3.8 Flerkultur   
Tiltak 3.8.1 Den kulturelle skolesekken i 

Aust-Agder skal formidle og 
produsere forestillinger med 
flerkulturelt innhold og/eller 
utøvere som en del av 
programtilbudet hvert år. (Se 
også tiltak 3.5.6) 

Fylkeskommunen og 
kommunene 

Tiltak 3.8.2 De etablerte kunst- og 
kulturinstitusjonene skal ha et 
spesielt fokus på 
publikumsstrategier rettet mot 
flerspråklige, og gjøre bruk av 
kunstnere med 
minoritetsbakgrunn. (Se også 
tiltak 3.2.6) 

Institusjonene 

Tiltak 3.8.3 Festivaler og andre som gjør 
bruk av frivillige skal 
oppfordres til å rekruttere 
frivillige fra flerkulturelle 
miljøer. (Se også tiltak 3.6.2) 

Fylkeskommunen, kommunene 
og alle arrangører 
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