STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018

Forord

____________________________________
Strategisk Kultur- og idrettsplan for
Vestfold 2015 - 2018 (SKP) er en rullering av
Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 – 2014.
Foreliggende plan er den fjerde i rekken av
strategiplaner på kulturfeltet i fylket vårt. SKP
er det viktigste verktøyet fylkeskommunen
har for å utvikle kulturlivet i fylket, og peker
ut kursen for de viktigste satsningene i
planperioden.
Vestfold har vært, og er, et foregangsfylke når
det gjelder nyskapende og innovative løsninger
på kulturfeltet. Siden den første SKP ble
vedtatt i 2003, har Vestfold utviklet løsninger
og programmer på kulturområdet som har fått
nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.
Planen som nå foreligger understreker kultur
som en kraft i samfunnsutviklingen, og uttrykker
vilje til å la kultur ta en ledende posisjon videre.
Visjon, mål og tiltak peker ut en ambisiøs kurs
som det vil bli spennende og motiverende å
jobbe med.
Fylkeskommunen er helt avhengig av gode
samarbeidspartnere i fylket for å realisere
ambisjonene i planen. Samarbeid med
kommunene, organisasjoner, kunstnere og
utøvere er vår viktigste garanti for at målene
kan nås. Forankring av planen er viktig, og den
foreliggende SKP er et resultat av samarbeid
og nettverk hvor alle parter har vært involvert
gjennom dialog og samlinger for utviklingen av
planen. Det politiske miljøet har vært deltagende
i arbeidet med planen fra start til mål, og det
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har vært gjennomført to politiske verksteder
med Hovedutvalget for kultur og helse (HKH).
Fylkesrådmannen og den administrative ledelsen
i fylkeskommunen har også vært sentrale
i planprosessen. Kulturdirektøren og hans
ledergruppe har fungert som styringsgruppe for
planarbeidet, og alle ansatte i kultursektoren har
medvirket i prosessen.
HKH vedtok i juni 2014 å sende planen ut på
høring, og det kom inn 24 høringsuttalelser.
I høringsrunden ble fylkeskommunens rolle
som regional utviklingsaktør på kulturfeltet
fremhevet. Høringsuttalelsene understreket
også SKP som et viktig verktøy for alle våre
samarbeidspartnere. Planprosessen og
høringsrunden dannet grunnlaget for den
planen som nå foreligger, og som ble vedtatt av
fylkestinget 11. desember 2014.
Vestfold fylkeskommune vil takke alle involverte
i planprosessen for gode innspill og et positivt
engasjement. Engasjementet og positiviteten
tas med i arbeidet med å styrke og videreutvikle
Vestfolds allerede blomstrende kulturliv.

Per-Eivind Johansen
Fylkesordfører
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INNLEDNING
____________________________________

Kultur – fra det latinske colere eller cultura
- betyr å dyrke, bearbeide og kultivere.
Som ord og begrep kan kultur være vanskelig
å definere, da selve kulturbegrepet har så
mange betydninger og ulike forståelser.
Denne planen har valgt å ta utgangspunkt
i dagens Vestfold, og sette fokus på en
strategisk utvikling som skal realiseres
gjennom tiltak i kommende fireårs-periode.
Visjonen, målsettingen og strategiene
vil fortsatt være det overordnete når
vi går inn i framtidige planperioder.
I denne Strategiske kultur- og idrettsplan
brukes begrepet kultur i forståelsen av å
utvikle den menneskelige aktiviteten og
dermed prege utviklingen av samfunnet.
Derfor er denne strategiske planen en
samfunnsutviklingsplan, der kultur både
er nav og motor i den retningen Vestfolds
kulturliv og Vestfold som region skal
utvikle seg de kommende årene.

Kultur er verdibygging, opplevelse og trivsel.
Kultur er også limet som binder mennesker
sammen. I et folkehelseperspektiv er den
sosiale tilhørigheten særdeles viktig. Å tilhøre
en flokk. Det henger tett opp til den stoltheten
vi ønsker å ha. For egen kultur. Det gir grunnlag for livskvalitet.
På alle områder i samfunnet er kultur livskvalitet. Derfor skal kultur bygge og bevege
samfunnet.

Del
1
____________________________________

EN etasje
over

Fylkeskommunen har en definert
oppgave om å være en utviklingsaktør.
Kultur er sentral i denne utviklingen, og
ordet utviklingskraft er sentral i målsettingen.
En synlig og betydningsfull utviklingskraft.

STRATEGIDOKUMENT
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Strategisk Kultur- og
idrettsplan for Vestfold
2015 - 2018

S

trategisk Kultur- og idrettsplan for
Vestfold (SKP) er en helhetlig plan
for fylkeskommunens satsningsområder
på kulturfeltet i perioden 2015 - 2018.
Kultursektoren har siden 2003 hatt SKP
som overordnet styringsdokument, og
denne planen er den fjerde i rekken.
Kulturbegrepet i SKP inkluderer alle
kunstuttrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek
og kulturarv. SKP peker ut kursen for
kultursektorens satsning og rolle i Vestfolds
mangfoldige kulturliv de neste fire årene.
Planen forplikter kultursektoren og gir
forutsigbarhet for sektorens mange
samarbeidspartnere. Gjennom tre planperioder
har SKP oppvist svært gode resultater
for et samlet kulturvestfold. Resultatene
som er oppnådd vitner om anerkjennelse
for planens betydning og langsiktighet
i arbeidet. Suksessfaktorene for SKP er
prioritering, medvirkning og samarbeid.
Kultur er viktig i samfunnsutviklingen og i
SKP uttrykkes en vilje til utvikling og klare
ambisjoner på kulturens vegne. I SKP kommer
dette fram gjennom visjon og målsetting om
kultur som en samfunnsbyggende kraft som
omfatter alle. Vestfold er, og skal fortsatt være,
et foregangsfylke som modig og profesjonelt
viser vei i kulturutviklingen. For å oppnå
planens ambisjoner er samarbeidspartnerne
avgjørende. Dette gjelder kommuner,

8

profesjonelle utøvere og frivillige
foreninger og lag. Kultursektoren ønsker
å bidra til å utvikle samarbeidspartnerne
gjennom blant annet kompetansebygging,
rådgivning og kostnadsfrie tjenester.
Fylkeskommunen er en betydelig eier i
flere av regionens kulturinstitusjoner. Et
aktivt eierskap og samarbeid med disse
institusjonene vil medvirke til at planens
ambisjoner kan realiseres. Samarbeid på
tvers av fag og miljøer er sentralt i planen
og fylkeskommunens visjon «Sammen om
Vestfolds framtid» utgjør et solid fundament i
tenkningen. SKP har fire års virketid, men på
overordnet nivå er perspektivet flere tiår frem.
Kultur er viktig for helse og trivsel, og
kulturutvikling preges av tanken om «helse
i alt vi gjør». Tilgang til kulturarenaer og
kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning
og kan i et langsiktig perspektiv gi positive
helseeffekter. Kultur og folkehelse har et
fellesskap i det å henvende seg til hele
mennesket: til tanker og følelser, til kropp og
sjel, til individet og medborgeren. Utvikling
skjer i vekslingen mellom kontinuitet
og forandring, og i brytningen mellom
trygghet i tradisjon og utfordringene som
ligger i å tilegne seg ny kunnskap. Den
kan også skje på tvers av fagmiljøer og
der man våger uprøvde tilnærminger.

VISJON:
KULTUR BYGGER OG
BEVEGER SAMFUNNET
MÅLSETTING:

Kultur skal være en
synlig og betydningsfull
utviklingskraft
i Vestfold

Gjennom å:
• nå flere mennesker
• prege by- og stedsutviklingen
• skape stolthet og
tilhørighet
9
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STRATEGIER
____________________________________

S

trategier er veivalg for å nå
målene. Gjennom de valgte
strategiene: utvikling, kompetanse,
formidling og bevegelse, beskrives
tiltak og virkemidler på et overordnet
nivå. Hvordan veien skal gås opp, vil
reflekteres i handlingsprogrammet.
Her vil de overordnede veivalgene
bli speilet gjennom konkrete tiltak.
Utvikling
Kultur skal gi kraft i
samfunnsutviklingen gjennom:
• faglig arbeid
• posisjonering
• å utvikle arbeidsmetodikk
• å utvikle nye prosjekter
Sentralt i arbeidet ligger innovasjon,
forskning og faglig utvikling på de ulike
områdene kultursektoren jobber
innenfor. Ved å gjøre oppgaver annerledes
og bedre vil kultur innta nye arenaer og
sitte i førersetet. Nye nettverk
må etableres og eksisterende
nettverk videreutvikles.
Kultur skal posisjonere seg i
samfunnsutviklingen og være med der
hvor beslutningene tas. Kultur skal legge
premisser for hvilken retning utviklingen
skal ta, og være med å skape den. Kultur vil
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bidra med et helsefremmende perspektiv
på overordnet samfunnsplanlegging.
Kultur handler om opplevelser – og
gjennom opplevelsene skapes erkjennelse
som utløser handling. Fokus på
opplevelser og satsing på
signalprosjekter blir viktig
i perioden. Utvikling
handler om å tenke nytt
i eksisterende arbeid
og samtidig jobbe med
nye ideer og prosjekter.
Utvikling kan også skje gjennom
vern og bevaring som
kontrast mot det nåtidige.
Eksisterende prosjekter
og programmer, som for
eksempel Den Kulturelle
Skolesekken (DKS),
Arbeidslivets
Kulturseilas
(AKS),
Litteraturuka
i Vestfold og
bygging av vikingfylket
Vestfold, skal foredles
og forsterkes ytterligere.

Kompetanse
Kultursektoren skal bidra til å heve
kompetanse og «utvikle utviklerne» gjennom:
• faglig påfyll – hente kompetanse
• å bygge nettverk – dele
kompetanse og opplevelser
Kompetanseheving og kompetansedeling
er avgjørende for den videre utviklingen
av kulturfeltet i Vestfold. Kompetanse er
plattformen for å utvikle utviklerne, gjøre
riktige prioriteringer, skape handlingsrom,
sikre kvalitet og optimalisere ressursbruk.
Kompetanse skal søkes der den er tilgjengelig
– nasjonalt og internasjonalt – og aktivt
deles gjennom samarbeid og partnerskap.
Et systematisk kompetanseprogram
skal videreføres og videreutvikles.
Kulturelt mangfold er viktig og krever
tverrsektoriell tenkning. Kultursektoren
vil dele kompetanse på tvers av
faglige, sosiale og kulturelle skiller.
Formidling
Kultur skal skape og tilrettelegge
for opplevelser gjennom:
• å utvikle nye og videreforedle
eksisterende formidlingskonsepter
• å utvikle nye og eksisterende arenaer
• å fortelle de gode historiene
• kvalitet og profesjonalitet
Kultursektoren skal skape, og tilrettelegge
for, opplevelser i et bredt kulturperspektiv.
Formidlingskonsepter, programmer og
systemer skal utvikles og videreutvikles
i samarbeid med andre. Herunder blant
andre: DKS, AKS, Litteraturuka i Vestfold,
Ungdommens Kulturmønstring, Marked
for Musikk, Markedet for Scenekunst,
Litteraturhus Vestfold og digitale verktøy.

Ulike deler av kultursektoren har ulike
roller i formidlingsarbeidet, avhengig av
fagfelt. Det er viktig å definere roller og
målgrupper i samarbeid med aktuelle
partnere og aktører på feltet.
Kultursektoren skal tenke nytt, og søke nye
arenaer for formidling Det bør tilrettelegges
for at kunst, kultur og litteratur kan
eksponeres og debatteres i det offentlige rom
som plasser, steder og byrom. Digitale verktøy
og plattformer må utvikles og videreutvikles.
Ved utvikling av eksisterende og nye arenaer
skal det legges vekt på det å åpne opp for alle.
Kulturens synlighet skal økes i det offentlige
rom blant annet gjennom målrettet
bruk av media. De gode historiene
og fortellingene skal løftes frem.
Gjennom investeringer og overføringer
av tilskudd skal kultursektoren legge
til rette for nye formidlingsprosjekter
og samarbeid med andre.
Formidlingsarbeidet skal følges
opp og evalueres systematisk.
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Bevegelse
Kultur skal bevege og berøre gjennom:
• å stimulere det hele mennesket
– kropp og sjel
• å tilrettelegge for og stimulere
til fysisk aktivitet
• å mobilisere engasjement og sette
dagsorden i samfunnsdebatten
• inspirasjon og provokasjon
• opplevelser
Vestfolds natur og ulike kultur- og
idrettsarenaer skal legges til rette
for opplevelser og utfoldelse som
gir stimulans til kropp og sjel.

DEL 2 HANDLINGSPROGRAM

Kultursektoren skal utvikle fylkets idretts- og
friluftsliv til et nivå som skaper stolthet og blir
en målestokk for andre. Dette skal nås
gjennom målrettet arbeid med fysisk tilrettelegging, arenautvikling, nettverk og samarbeid.
Kultur skal berøre, sette dagsorden og
tørre å utfordre. Kultur skal inspirere og
provosere, og være en synlig og følbar del
av menneskers liv i vestfoldsamfunnet.

Del
2
____________________________________

hverdagen

HANDLINGSPROGRAM
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Kultur, idrett
og friluftsliv
____________________________________

K

ultur, idrett og friluftsliv (KIF) har ansvar
for forvaltning og regional utvikling innen
områdene kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

Kunst og kultur

Ved å legge vekt på bredde og inkludering
i utviklingen av kulturtilbudene, samt de
formidlingsarenaene som henvender seg
til alle, bidras det positivt til folkehelsen.
Dette gjelder det profesjonelle kunst- og
kulturtilbudet, tilrettelegging av friluftsliv
og samarbeidet med idrett og frivillige
organisasjoner. En fortsatt satsning på utvikling
av det frivillige kulturlivet i Vestfold er en
av forutsetningene for å nå målene i SKP.
Fylkeskommunen har et spesielt ansvar for de
regionale paraplyorganisasjonene gjennom
nettverksarbeid og kompetanseutvikling.

KIF jobber for å gi alle innbyggere i Vestfold
mulighet til å oppleve og berøres av kunst
og kulturuttrykk. Den kulturelle skolesekken
(DKS), Arbeidslivets KulturSeilas (AKS), og
Ungdommens Kulturmønstring (UKM) er
viktige formidlingsprogram som bidrar til
kontinuitet og langsiktighet i denne satsingen.

Tilskuddsordningen til kunst- og kulturformål
er et sentralt virkemiddel for å sikre gode
rammevilkår for drift og utvikling av frivillige
Gjennom et systematisk arbeid med
organisasjoner og kulturinstitusjoner i fylket.
kompetanseutvikling ønsker KIF å bidra til
Disse er viktige samarbeidspartnere i arbeidet
samarbeidspartnernes rolle som utviklingsaktør for å nå flere mennesker. Fylkeskommunens
i deres lokale nettverk og samarbeid. En
eierskap i Vestfoldfestspillene, Teater
betydelig del av arbeidet handler om å
Ibsen og Viken Filmsenter er viktige
videreutvikle og koble ulike nettverk.
redskaper for målsettingen om at kunst
Samarbeid, medvirkning og deltakelse i
og kultur skal være en synlig og betydelig
internasjonale prosjekter blir en del av dette.
utviklingskraft i samfunnsutviklingen.

14

KIF er pådriver for å sikre at kunst og kultur blir
en betydningsfull del av samfunnsutviklingen
lokalt. Dette innebærer å bidra til at
kunst- og kulturdimensjonen integreres i
kommunale og regionale planprosesser.
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Det handler også om å gi rom for en byog stedsutvikling hvor kunst i offentlige
rom gir opplevelser der mennesker møtes.
Gjennom å skape gode vilkår for profesjonell
kunstproduksjon og tilrettelegge ulike arenaer
for flere møter mellom kunstnere og publikum,
vil KIF bidra til å gjøre det attraktivt og
inspirerende å være kunstner i Vestfold. KIF
arrangerer – i samarbeid med vertskommuner –
nasjonale markeder for scenekunst og musikk,
for å skape visningsarenaer og bidra til økt
kvalitet i kunstformidlingen. Gjennom å styrke
vilkårene for profesjonell kunstproduksjon,
ønsker KIF at Vestfolds kunstnere blir mer
synlige i formidlingsprogrammene og på
nasjonale visningsarenaer. Begrepet kunstnere
brukes i planen om utøvere av kunstnerisk
virksomhet innen alle kunstuttrykk.

Det er en ambisjon å gi alle innbyggere i
Vestfold mulighet til å oppleve og utøve et
variert friluftsliv. Vestfoldsnaturen gir unike
muligheter for dette. I tillegg vil KIF jobbe for
å fremme ”byluftsliv” i by- og stedsutviklingen,
med vektlegging av opplevelser og
variert aktivitet i byer og tettsteder.

Idrett og friluftsliv

Å utvikle friluftsområder og forvalte
statlig sikrede friluftsområder samt ivareta
allemannsretten er viktige oppgaver
å ivareta. Et virkemiddel er å forvalte
tilskudd til friluftsliv- og viltformål. KIF har
også ansvar for å forvalte høstbare, ikketruede arter av vilt og innlandsfisk.

Det å fremme, motivere og stimulere til
idretts- og friluftsliv i Vestfold er en viktig
oppgave. KIF er en pådriver for å innarbeide
idrett og friluftsliv i kommunale og regionale
planprosesser, og for å sikre arenaer for
utøvelse av variert fysisk aktivitet og
rekreasjon.
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KIF er en viktig støttespiller og bidragsyter
for kommuner og frivillige organisasjoner,
og har blant annet ansvaret for forvaltning
av spillemiddelordningen for bygging og
rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
og lokale kulturbygg. KIF samarbeider
med Vestfold Idrettskrets (VIK) og
kommunene i utviklingen av anlegg for
fysisk aktivitet. KIF samarbeider med VIK
om talentprogrammet Vestfold Toppidrett.
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Tiltak kunst og kultur:
Kompetanse

Utvikling

1.

1.

Utvide kompetanseprogrammet med
flere faste samlinger og møteplasser
for profesjonelle kunstnere

2. Bidra i kommunenes planarbeid med fokus
på kunst og kultur inn i samfunnsdelen

Kartlegge vilkår og iverksette tiltak for
produksjon og visning av profesjonell kunst

2. Initiere et pilotprosjekt for evaluering,
dokumentasjon og statistikk innenfor kultur
i samarbeid med ledende forskningsmiljøer

Formidling

Bevegelse

1.

1.

Gjennomføre en forankringsturné
i alle kommuner for å styrke
eierskapet til DKS, i samarbeid med
kommunene og Fylkesmannen

3. Styrke utviklerrollen til
paraplyorganisasjonene innenfor
områdene medvirkning, integrering
og internasjonal utveksling, gjennom
kompetansesamlinger og nettverksbygging

3. Revidere retningslinjer for
fylkeskommunale utviklingsmidler til
kulturformål, priser og stipend

2. Evaluere og videreutvikle Vestfold
Musikkutvalg (et nasjonalt
pionerprosjekt, der Rikskonsertenes
skolekonsertprogram settes i
samarbeid med kommunene)
3. Videreutvikle regional referansegruppe
i programmeringsarbeidet i DKS

4. Øke kompetansen og koble nettverk
for å sikre UKM plass i kommunenes
barne- og ungdomsarbeid

4. Utvikle kvalitative evalueringssystemer i
DKS for å styrke medvirkning og eierskap
5. Oppnevne én vertskapskommune
og teknisk arrangør av UKM
fylkesmønstringen for planperioden

4. Doble deltakerantallet på
Marked for Musikk

5. Delta i to nye internasjonale
nettverk og i ett EU-prosjekt

6. Bidra til at visuell kunst i UKM styrkes
gjennom å stimulere til samarbeid mellom
UKM og kulturskole og/eller DKS

Jobbe for utvikling av
prosjekter innen visuell
kunst i offentlige rom

2. Ta initiativ til å etablere
Norges første
«Kunstledshytte»

5. Videreutvikle programmeringen og
doble antall AKS-bedrifter til 50
6. Vurdere muligheter for et
filmfond i Vestfold
7. Jobbe for at nasjonale og
internasjonale mesterskap og
arrangementer blir lagt
til Vestfold
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Tiltak idrett og friluftsliv:
Kompetanse

Utvikling

Formidling

Bevegelse

1.

1.

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Samarbeide med regionale
paraplyorganisasjoner for at
Vestfold samlet skal bli en god
utviklingsaktør innen fysisk aktivitet
Forsterke samarbeidspartnernes
kompetanse på idrett- og friluftslivsområdet
Bidra i kommunenes planarbeid med fokus
på idrett og friluftsliv i arealplanleggingen
Starte prosjektet «Kartlegging og
verdisetting av friluftsområder» i Vestfold
Etablere et regionalt nettverk for viltog fiskeforvaltere i kommunene

6. Styrke samarbeidsavtalene med
paraplyorganisasjonene for friluftsliv

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

20

Bidra til å øke Vestfolds andel
av spillemidler til idrettsanlegg
og anlegg for friluftsliv
Bidra til å utvikle nye VM- og OLutøvere fra Vestfold gjennom aktiv
deltagelse i Vestfold Toppidrett
Jobbe for å etablere Norges første
skitunell i Holmestrand. Tunellen bør bli et
nasjonalt anlegg for bredde- og toppidrett
Øremerke midler til kompetanseheving
innen antidopingarbeidet i Vestfold
Ta en aktiv rolle i utviklingen av
Færder nasjonalpark som en arena
for gode naturopplevelser
Utarbeide fylkeskommunale
anbefalinger innen elg- og
hjorteviltforvaltningen i Vestfold
Bidra i prosjekter og utvikling
innen innlandsfiske
Jobbe for å reetablere ordningen for
mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
Bidra til å øke Vestfolds andel av statlige
midler til tiltak i statlig sikrede
friluftsområder

Jobbe for at nasjonale og
internasjonale mesterskap og
arrangementer blir lagt til Vestfold

2. Stimulere til flere søknader
til lokale kulturbygg
3. Vurdere muligheter for en felles
kartdatabase for Vestfold

Prioritere spillemidler til anlegg for
uorganisert aktivitet for ungdom

2. Jobbe for interkommunale
løsninger på større anlegg
3. Jobbe for å etablere en sammenhengende
padle-led gjennom Vestfold
4. Ta initiativ til å etablere Norges
første «Kunstledshytte»
5. Jobbe for en sammenhengende
kyst-sti gjennom Vestfold
6. Ved byggeprosjekter i den
videregående skole kan det vurderes
om det skal etableres nærmiljøanlegg
i tilknytning til skolen
7. Støtte etablering og utvikling av
kystleddestinasjoner i Vestfold
8. Delta i det nasjonale turstiprosjektet
9. Gjennomføre en kartlegging av
friluftslivsvaner hos Vestfolds innbyggere
10. Arbeide for en helhetlig merking av og økt
kvalitet langs turveier og stier i Vestfold
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Vestfold
fylkesbibliotek
____________________________________

V

estfold fylkesbiblioteks hovedoppgave
er å drive aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å samordne, effektivisere og
styrke de kommunale bibliotekene i
regionen. Arbeidet er forankret nasjonalt
i Bibliotekmeldingen og i politisk vedtatt
utviklingsplattform for Vestfold
fylkesbibliotek.
Fylkesbibliotekets rolle er å være en
ledende bibliotekutvikler, et kompetansesenter som profesjonelt fyller rollen som
idégiver, fyrtårn, pådriver og organisator.
Vestfold fylkesbibliotek bidrar til å
utvikle robuste og omstillingsdyktige
offentlige bibliotek som kan tilby alle
innbyggerne i Vestfold gode og attraktive
bibliotektjenester. Det handler om
å sikre en strategisk og systematisk
bibliotekutvikling ved hjelp av samarbeid og
fellesløsninger med fokus på brukernes og
lokalsamfunnets behov. Fylkesbiblioteket
er også bidragsyter til at bibliotekenes
samfunnsoppdrag ivaretas på best mulig
måte ved å utvikle bibliotekene til lokale
kraftsentra og samfunnsaktører bygd på
demokrati og ytringsfrihet. Fylkesbiblioteket
medvirker til bedre folkehelse blant annet
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ved å utvikle bibliotekene som
inkluderende møteplasser i folks
hverdag. Ved å løfte bibliotekene som
debattarena og stimulere til bred
medvirkning, styrkes sosiale nettverk og
kulturfeltet åpnes for flere mennesker.
Vestfold fylkesbibliotek har et regionalt
ansvar for å kartlegge behov, og organisere
og gjennomføre kompetansehevende
tiltak blant bibliotekansatte.
Det er en viktig oppgave å initiere,
legge til rette for, og aktivt medvirke til å
sette bibliotekene i stand til selv å gjøre
endringer som gir innbyggerne bedre
bibliotektilbud. Det nye Vestfoldbiblioteket
skal skapes gjennom deltakelse og
medvirkning, litteratur og formidling,
tjenesteutvikling og kompetanse.
Gjennom SKPs strategier for å styrke
kulturens rolle og plass i vestfoldsamfunnet,
har bibliotekområdet en fremtredende
rolle. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 virker
parallelt med SKP. Den bygger på mål og
strategier i SKP. SKP og bibliotekplanen
sikrer en helhetlig bibliotekutvikling i
planperioden. Bibliotekplanen følges
opp gjennom samarbeidsavtaler med alle
kommunale folkebibliotek i Vestfold.

23

DEL 2 HANDLINGSPROGRAM

DEL 2 HANDLINGSPROGRAM

Tiltak Vestfold fylkesbibliotek:
Utvikling

Formidling

1.

1.

Sikre innovativ bibliotekvirksomhet ved
å igangsette forsøks- og utviklingsarbeid
knyttet til nye samdriftsløsninger
for bibliotekene i Vestfold

2. Bidra til synlige og tydelige
bibliotektjenester ved å videreføre
arbeidet med Vestfoldbibliotekene
som en merkevare
3. Initiere utviklingsprosjekter med fokus på
aktiv medvirkning fra ungdom i alderen 1525 år for å sikre et relevant bibliotektilbud
og øke gruppens bibliotekbruk

Kompetanse
1.

Videreutvikle et systematisk program
for å sikre relevant kompetanse i
bibliotekene i tråd med statlige føringer
og fylkeskommunale strategier

2. Videreutvikle bibliotekene som
kunnskapsarenaer med økt fokus på
informasjonskompetanse gjennom
samarbeid med universiteter, høyskoler og
utdanningssektoren i fylkeskommunen
3. Styrke arbeidet med den digitale
utviklingen i bibliotekene ved å etablere
fagnettverk med ansvar for planlegging
og utvikling av felles digitale tjenester
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Utarbeide en plan for aktiv og
målrettet formidling av litteratur
i fysiske og digitale rom

2. Delta i utviklingen av Larvik som
Norges poesihovedstad gjennom
regionalt og lokalt samarbeid

Bevegelse
1.

Stimulere til utvikling av flere
litteraturhusbibliotek og aktive møteplasser
for engasjement, deltakelse og demokrati

2. Videreutvikle Litteraturuka i Vestfold
ved hjelp av målrettet arena-,
innholds- og publikumsutvikling
3. Styrke ytringsfriheten ved å etablere
Vestfold som Norges første frifylke for
forfattere i samarbeid med bibliotekene
og frivillige organisasjoner
4. Sikre økt digital deltakelse i
vestfoldsamfunnet ved å styrke den
digitale basiskompetansen gjennom
videreutvikling av Eborgerskap-konseptet
og opplæringstilbud i regi av bibliotekene
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Kulturarv
___________________________________

K

ulturarven består av fysiske spor og
minner om hendelser. Kulturarven er
en ressurs og en verdi i vestfoldsamfunnet.
Et eksempel er satsingen på Vestfolds
vikinghistorie hvor frivilligheten
spiller en sentral rolle. Vestfold
skal bli Norges vikingfylke.
I mange år har fylkeskommunen arbeidet
med å utvikle dette, som har blant annet
resultert i Unesco-nominasjon av vikingtidens
skipshauger i fylket. Nå skal satsingen
styrkes ytterligere, attraksjonsstrategien
rulleres, og med denne som utgangspunkt
skal en handlingsplan for vikingfylket
Vestfold utformes og vedtas. Positiv bruk av
kulturarven som ressurs og grunnlag for å føle
tilhørighet, uansett kulturell bakgrunn, er en
bærebjelke i fylkeskommunens historiebruk.
For å kunne vekte ulike hensyn for hva som
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skal bevares og hva som kan fjernes er det
regionale blikket og oversikten en styrke.
Bevare og utvikle beskriver to sider ved
rollen Kulturarv har i Vestfoldsamfunnet.
Kostnadsfri rådgiving og tjenesteyting til
kommunene er en kjerneoppgave i Kulturarv;
i tillegg kommer arkeologiske tjenester
som leveres til kostpris for tiltakshavere.
Kulturarv driver en effektiv forvaltning
som er i kontinuerlig utvikling.
Forskning og metodeutvikling er viktige
forutsetninger for å drive utvikling, innovasjon
og effektivisering. Det sikrer at beslutninger
blir tatt på et godt kunnskapsgrunnlag.
Internasjonalt samarbeid er nødvendig om
Vestfold skal befeste sin ledende posisjon
som innovativ, effektiv og nyskapende
region innen kulturminnefeltet i Europa.
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Kulturarv bidrar til bedre
folkehelse blant annet ved
å skape mening og samhold
gjennom formidling av fortellingene
om steder, byer og områders utvikling.
Tilrettelegging av kulturminner, gjennom
skjøtsel, pleie, kunnskapsformidling
og universell tilgjengelighet skaper
spennende utendørsopplevelser og
kan stimulere til økt fysisk aktivitet.
Tilrettelagte og skjøttede kulturminner
fungerer som fylkets utstillingsvinduer og
understøtter Unescos verdigrunnlag.
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Fylkeskommunen er den største eieren
i Vestfoldmuseene IKS, og bidrar med
betydelige økonomiske midler. Eierskapet
forplikter, og roller og oppgaver er
fordelt mellom Vestfoldmuseene og
Kulturarv til beste for Vestfolds befolkning.
Formidling er museenes kjerneoppgave,
og som eier er det fylkeskommunens mål
å fremme utvikling av museumsdriften.
Gjennom Kulturarvs forvaltningsoppgaver
og metodeutvikling produseres det gode
historier rundt spennende oppdagelser.
Gjennom å dele oppdagelser og kunnskap
med Vestfoldsamfunnet kan det gi håp om
bedre forståelse for vern av kulturarven
enn det paragrafer kan gi alene.

Tiltak Kulturarv:
Utvikling
1.

Utvikle skipshaugene i Vestfold med
vekt på forskning og forvaltning

2. Følge opp Unescosøknaden frem
til vedtak i Verdensarvkomiteen
3. Utvikle Kaupang sammen med Larvik
kommune og Vestfoldmuseene innen 2018
4. Gjennom den helhetlige
attraksjonsstrategien etablere
Vestfold som Norges vikingfylke
5. Bidra med fagkunnskap i
prosjektet Slaget på Nesjar
6. Bidra med fagkunnskap i prosessen
under bygging av Klåstadskipet
7. Bidra til regionalt fartøyvern
og øke satsingen på Vestfolds
maritime kulturhistorie i samarbeid
med Vestfoldmuseene
8. Effektivisere offentlig forvaltning på
kulturminneområdet ved å ta i bruk
inngrepsfrie metoder og bidra til tidlig
avklaring innenfor utviklingsområder
definert i Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
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9. Kartlegge kulturmiljøene i RPBA med
høyteknologiske metoder og tilby
kommuner og grunneiere oversikt
10. Initiere forskningsprosjekt
knyttet til vikingtidens landskap
på Borre sammen med Kulturhistorisk museum, Ludwig
Boltzmann Institute og
Vestfoldmuseene innen 2017
11. Initiere et internasjonalt forskningsprosjekt
for å effektivisere forvaltningen og
identifisere kunnskapshull ved å analysere
forvaltningens kulturminnedata i Vestfold
12. Bruke partnerskapet med Ludwig
Boltzmann Institute til å dokumentere
og analysere trebygninger
med kulturhistorisk verdi
13. Revidere retningslinjer for
fylkeskommunale utviklingsmidler til
museer og formidling av kulturarv
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Kompetanse

Formidling

Bevegelse

1.

1.

1.

Yte rådgivingstjenester til kommunene
i planarbeid med fokus på bevaring,
fortetting og transformasjon

2. Tilby kommunene råd og kompetanse
om kulturminner gjennom årlige møter
samt å utvikle interkommunale nettverk
3. Bidra til stedsutvikling av Eidsfoss i
samarbeid med stiftelser, foreninger,
Vestfoldmuseene og Hof kommune
4. Bygge nettverk og samarbeidsarenaer for
frivillig sektor med kulturarvinteresser for
å dele kompetanse og få faglig påfyll
to ganger per år
5. Kartlegge og dokumentere
kulturminner fra 2. verdenskrig
6. Initiere rekonstruksjon av deler av
Tunsberghus basert på kunnskap,
forskning og vernehensyn

Forbedre veiskilting av historiske
steder og severdigheter i Vestfold i
samarbeid med Statens vegvesen med
spesiell vekt på Vikingfylket Vestfold

2. Initiere og utvikle DKS og AKS
produksjoner om vikingtid, 2. verdenskrig,
Unesco og tradisjonshåndverk
3. Jobbe for å digitalisere SEFRAK* og
Topografisk Arkiv** for å legge kildene
søkbare og åpne på Internett

Lage en oversikt over tilrettelagte
kulturminner på hjemmesiden

2. Utvikle pilegrimsleden i Vestfold i samarbeid
med frivillige aktører, kirken, kommunene,
Vestfoldmuseene og nasjonale myndigheter
3. Delta i samarbeid om helhetlig turstimerking
4. Arbeide for å øke statlige økonomiske bidrag
til fylkets kystkultur og maritime kulturarv

4. Samarbeide med Vestfoldmuseene om
formidlingsarbeidet i Gildehallen
5. Jobbe for å lage en appløsning for Vikingveien
6. Følge opp og gjennomføre tiltak i
Slottsfjellplanen i samarbeid med
Tønsberg kommune og Vestfoldmuseene

7. Gjennomføre en internasjonal
konferanse om rekonstruksjon
av middelalderske borganlegg i
samarbeid med Vestfoldmuseene
8. Gjennomføre tre arkeologiske
undersøkelser av kulturminner som
er yngre enn reformasjonen (1537)
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*SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste
Kulturminne i Noreg) er et landsdekkende register
over eldre bygninger og andre kulturminner.
Registreringen ble gjennomført som feltarbeid
i åra 1975-1995. Bygninger bygd før 1900 er
registrert, kartfestet, oppmålt og fotografert. I alt
er det registrert ca. 515.000 enheter i SEFRAKregisteret, 14.000 av disse ligger i Vestfold.
**Topografisk arkiv inneholder dokumentasjon om
funn og fornminner i form av utbyggingsplaner,
utgravingsrapporter, funnskjemaer, innberetninger
og en del korrespondanse. De fleste dokumentene
er systematisert etter kommune og gårdsnummer.
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