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Høring - Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021 – 2025 

(31) 
 

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 8. juni 2021 at utkast til Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 

2021 – 2025 (31) sendes ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 15. september 2021. 

Høringsinnspill sendes til:  

 post@innlandetfylke.no eller til 

Innlandet fylkeskommune 

Postboks 4404 Bedriftsenteret 

2325 Hamar 

Vi håper at alle våre samarbeidspartnere som kommuner, regionråd, tilskuddsparter og andre 

relevante aktører benytter anledningen til å komme med uttalelser. 

Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021 – 2025 (31) omfatter alle av kulturavdelingens seks 

fagområder / seksjoner som er; Kunst og kultur, Den kulturelle skolesekken, Fylkesbiblioteket, Idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet, Kulturarv og Fylkesarkivet. 

Formålet med kulturstrategien 

Formålet med strategien er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med 

forutsigbare rammer for fylkeskommunens kulturarbeid. Strategien skal gi fylkeskommunens arbeid 

på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.  

Fylkeskommunen er opptatt av å framheve kulturfeltets egenverdi og den betydning kultur har for 

utviklingen av samfunnet i Innlandet. Målet videre er at strategien skal legge grunnlag for bred 

enighet om retningsvalg. Hensikten er også å mobilisere aktører i hele Innlandet til felles innsats og 

samarbeid for utvikling og nyskaping, der ambisjonen er å løfte Innlandet som kulturfylke.  

Fylkeskommunen vurderer at dersom en kulturstrategi skal fungere som et verktøy for veivalg, betyr 

det at utvalgte områder må bli synliggjort og prioritert. Slike prioriteringer er et resultat av kunnskap, 

innspill og råd fra kulturfeltet, men også av økonomiske rammer og politiske valg. Det betyr ikke at 

det øvrige arbeidet på kulturfeltet er glemt.  

Fylkeskommunen har valgt og ikke nevne enkelte regioner, kommuner eller aktører i dokumentet 

med tanke på detaljnivå og størrelse og omfang av strategien.  Vi håper dere likevel ser og 

identifiserer interessante tema for hva som er viktig for dere som kulturaktør i strategien. Strategien 
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omtaler heller ikke konkrete satsingsprosjekter eller tiltak. Tiltak og prosjekter som skal være med å 

realisere strategier og mål vil bli omtalt i egne handlingsplaner for hvert av fagområdene. Arbeidet 

med disse vil bli igangsatt i løpet av 2021.  

Kulturstrategien er en del av Innlandet fylkeskommunes plansystem. Strategien skal slik også bidra til 

å realisere Innlandsstrategiens visjon «Innlandet eventyrlige muligheter» og de overordnede 

langsiktige utviklingsmålene. Innlandsstrategien – Regional planstrategi for Innlandet 2020–24 – 

redegjør for utviklingstrekk og utfordringer og vurderer utviklingsmulighetene. 

Oppbygging av Kulturstrategien  

Kulturstrategien er tredelt:  

1. Innledning  

2. Felles innsatsområder med mål og strategier  

3. Fagvise delmål og strategier  

I del en forankres strategien til Innlandsstrategien, FNs bærekraftmål, samt nasjonale føringer. Her 

redegjøres det kort videre for visjon, hovedmål, samt samfunnsutviklerollen og kulturbegrepet. I de 

to innledende kapitlene benyttes begrepet kultur som samlebetegnelse for alle fagområdene.  

I strategiens andre del beskrives Felles innsatsområder. Disse områdene er valgt fordi de 

representerer viktige overordnede utfordringer og utviklingsmuligheter for alle av kulturfeltets 

fagområder. For hvert av innsatsområdene kommer først en tekstdel som setter temaet inn i en 

kontekst. Deretter angis mål og hvilke strategier som er valgt. Gjennom felles innsatsområder ønsker 

fylkeskommunen et særlig fokus på samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer, både internt og 

eksternt med bruk av ulike ressurser og kompetanse.  

I del tre synliggjøres Kulturavdelingen seks fagområder med delmål og strategier. De seks områdene 

er:  

1. Kunst og kultur  

2. Den kulturelle skolesekken  

3. Fylkesbiblioteket  

4. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet  

5. Kulturarv  

6. Fylkesarkivet 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Randi Langøigjelten 
Fylkessjef for Kultur 

 

  
  
 Øyvind Midtskogen 
 Rådgiver 
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