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Regionkoordinators innstilling: 

 

Interkommunalt politisk råd vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 

fylkeskommune, slik dette fremgår av denne saken. 
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Bakgrunn og fakta 

Ny kulturstrategi for Innlandet fylke er sendt på høring med høringsfrist 15.09.21. 

Hovedlinjene i arbeidet har vært presentert i interkommunalt politisk råd (IPR). Det har også 

vært gjennomført digitale høringsseminarer med relevante offentlige og private aktører innen 

kulturfeltet. Rådet leverte i den forbindelse også inn et skriftlig innspill til arbeidet med 

strategien. Som grunnlag for utarbeidelse av denne uttalelsen har Kulturstrategien vært 

drøftet med medarbeidere i Lillehammer-regionen Vekst, det har vært innhentet innspill fra 

kommunene i regionen, fra Visit Lillehammer og fra Olympiatoppen Innlandet. Forslag til 

uttalelse har vært sendt disse til gjennomsyn og følger under.  

 

  



Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021-2025 (2031) 

Høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd i Lillehammer-regionen 

 

Generelt 

Med «Utkast til kulturstrategi for Innlandet» legger Innlandet fylkeskommune for dagen en 

ambisiøs og mangfoldig strategiplan med potensial for å bli et viktig bidrag til å nå målene i 

Innlandsstrategien. Rådet mener at høringsdokumentet har tatt inn over seg mange av 

innspillene som kom i prosessen med å utarbeide denne. Det er bra. Rådet mener imidlertid 

at det fortsatt er rom for en del forbedringer.  

I høringsdokumentet står det at i en strategi må «utvalgte områder synliggjøres og 

prioriteres». Rådet vil imidlertid påpeke at det etterlatte inntrykket likevel er at man med 

fordel kunne hatt noe færre og tydeligere prioriteringer.   

I innledningen pekes det på at planen skal fremheve kulturens egenverdi, noe vi oppfatter 

som positivt. Samtidig vil Rådet i denne sammenhengen understreke at faren ved at det i 

strategien opereres med et utvidet kulturbegrep, er at områder som ikke er i kjernen av 

begrepet fort kan bli usynliggjort. I første rekke tenker vi i denne sammenhengen på idretten. 

Selv om mange av problemstillingene som trekkes fram er relevante for idretten også, og 

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vies et avsnitt i kapittel 3, fremstår dokumentet i langt 

større grad som en strategi for det folk flest tenker på som kulturlivet enn for idretten. Rådet 

er derfor opptatt av at idrettens betydning og utfordringer må vies betydelig oppmerksomhet 

når strategien skal omsettes i mer konkrete og operative handlingsplaner.  

Innlandsstrategiens innsatsområder Inkludering, innbyggere og infrastruktur gjenspeiles i 

kulturfeltets egne sju innsatsområder, mens det fjerde, innovasjon, kun nevnes under punkt 

2.6 og 2.7. Under sistnevnte punkt er det vektlagt at det er ungdom som skal oppleve 

innovasjon og nytenking, men for fylkeskommunen bør det være en satsing at hele 

målgruppa (kulturaktørene, det frivillige kulturlivet, lokale kulturinstitusjoner, osv.) er 

endringsagenter og gis muligheten til å jobbe innovativt og nyskapende. Innovasjon er jo 

nettopp sentralt i kunsten og kulturens egenart. Kunst og kultur er i seg selv 

grensesprengende og nytenkende, og nettopp derfor kan det øvrige innovasjonsarbeidet i 

fylket med stor fordel kobles på kultursektoren. 

På generelt grunnlag mener Rådet også at strategien i for liten grad belyser muligheter og 

ambisjoner knyttet til utdanningstilbudene i eget fylke sett opp mot det brede kulturfeltet. Vi 

savner sterkere kobling til og tydeligere ambisjoner for både videregående opplæring og 

høyere utdanning, eksempelvis innen talentutvikling og utvikling av og kvalifisering til 

arbeidsplasser innen kulturfeltet. 

At strategien på overordnet nivå legger så mye vekt på samarbeid og samhandling med det 

lokale og nasjonale nivå, er bra og viktig. Vi regner med at dette også er en invitasjon til 

styrket samarbeid med kommunene.  

 

Rådet har også noen kommentarer både til strategiene for de felles innsatsområdene (kap. 2) 

og de konkrete fagområdene (kap. 3). Disse følger under. 

 

 



Kommentarer til Kapittel 2 - Strategier – felles innsatsområder  

 

2.2 Digitalisering og digital formidling  

Rådet savner en synliggjøring av at Innlandet også har relevante fagmiljøer som kan bidra på 

dette området. Fylket har ikke minst høyere utdanningstilbud innen film/TV/spill, reiseliv 

etc. som det ligger et betydelig potensial i å trekke veksler på og videreutvikle inn mot dette 

innsatsområdet.  

 

Rådet vil også understreke betydningen av å øke den digitale kompetansen hos innbyggerne, 

særlig de eldre, for å forhindre utenforskap.  

 

 2.4 Kulturarrangement i Innlandet 

Rådet mener at man under dette punktet bør presiseres at store arrangementer også kan være 

et viktig verktøy for å bygge og synliggjøre attraktivitet ikke bare for innbyggere og 

besøkende, men også for potensielle tilflyttere.  

 

Rådet savner også en tydeligere tilnærming til betydningen av å jobbe langsiktig med 

akkvisisjon av nye, store arrangementer og en større bevissthet rundt hvordan Innlandet skal 

hevde seg i konkurransen om disse både nasjonalt og internasjonalt. Lillehammer-regionens 

sterke internasjonale merkevare bør synliggjøres og trekkes på i denne sammenhengen. 

Rådet mener også strategien bør reflektere rundt behovet for oppdaterte anlegg, som en 

viktig forutsetning for å kunne nå målet man har foreslått for dette innsatsområdet. 

 

Frivilligheten er en bærebjelke i arrangementsarbeidet. Situasjonen for frivilligheten post-

corona er høyst usikker og situasjonen er derfor ekstra sårbar. Rådet mener derfor 

kulturstrategien bør løfte fram arbeidet med å beholde og utvikle frivilligheten som en egen 

delstrategi under dette punktet.  

 

Det står videre at «Kulturarrangement og kulturbaserte opplevelser av høy kvalitet skal 

styrkes». Rådet mener det her er viktig å presisere at kvalitetsbegrepet her bør tenkes vidt, og 

således omfatte både arrangementsteknisk kvalitet, kvalitet på utøvere, 

markedseffekt/profileringseffekt, profesjonalitet, publikumsoppslutning, 

økonomi/miljø/sosial bærekraft mm. 

 

2.5 Kulturelle arenaer, møteplasser og landskap 

Fylkeskommunen formulerer her ambisiøse mål for sin egen rolle som by- og 

tettstedsutvikler, en rolle som vanligvis tilfaller kommunen. Rådet er opptatt av at dersom 

fylkeskommunen skal innta en slik rolle, må det skje i tett dialog med kommunene, basert på 

lokale behov og med en tydelig rollefordeling i bunn.  

 

Under samme punkt formulerer fylkeskommunen et mål om å skulle «ta en mobiliserende og 

koordinerende rolle for å utvikle den fysiske infrastrukturen for kulturlivet i Innlandet». Hva 

dette betyr, er mindre klart. Innebærer det at fylkeskommunen skal bygge og drifte anlegg 

(idrettsanlegg, kinoer, konsertarenaer, gallerier o.l.), eller kun fungere som en pådriver og et 

kompetansemiljø for slik utvikling – og i så fall med hvilke ressurser til rådighet? Her kunne 

det vært nyttig med en oppklaring. Relatert til dette mener vi også at fylkeskommunen under 

dette punktet bør synliggjøre ambisjoner om å øke Innlandets andel av spillemidlene til 

anlegg og arenaer. 

 

  



2.6 Kultur og kreativ næring – kultur som levevei.  

Rådet mener det er positivt at strategien uttrykker en forpliktende ambisjon om å styrke 

næringsgrunnlaget for kreative og kulturbaserte næringer. Vi savner en mer konkret strategi 

og tydeligere ambisjoner for vekst på dette feltet. Det inkluderer også mer konkrete 

målsettinger knyttet til (videre-)utviklingen av relevante utdanningstilbud.  

 

Som det påpekes i strategien vil svært mange av dem som ønsker en levevei innen kreative 

næringer måtte skape sin egen arbeidsplass. Det å styrke innovasjons- og 

entreprenørskapskompetansen er derfor avgjørende. Det handler også om at det offentlige, 

og ikke minst fylkeskommunen selv, også kan bygge marked ved å tilrettelegge og benytte 

våre kreative og skapende krefter i innovasjonsarbeidet i øvrige deler av organisasjonen. 

 

2.7 Barn og unge 

Innlandet fylkeskommune har i disse dager et eget dokument for ungdomskulturfeltet ute på 

høring. Rådet savner en tydelig avklaring med tanke på hvordan dette dokumentet vil spille 

sammen med Kulturstrategien.  

 

Sett i lys av fylkeskommunens ambisjon om at kulturstrategien skal bidra til samhandling og 

utvikling innad i fylkeskommunens ansvarsområder, mener Rådet at det er overraskende at 

strategiens omtale av innsatsområdet ikke er tydelig på hvilke konkrete ambisjoner man har 

for samarbeidet med videregående opplæring.  

 

Rådet vil også understreke at Kulturskolene er regionale ressurser med større potensiale for 

samarbeid med fylkeskommunen om eksempelvis talentutvikling, regionale satsinger, 

arrangement osv. for den aktuelle målgruppa. 

 

Rådet vil også påpeke at den muligheten barn og unge, særlig utenfor byene, har til å delta i 

stor grad påvirkes av kollektivtransporttilbudet, herunder både tilgjengelighet og pris. Dette 

aktualisere behovet for samarbeid på tvers av fylkeskommunens ansvarsområder. For å sikre 

inkludering av flest mulig uavhengig av økonomisk bakgrunn, er det dessuten viktig at det er 

rimelig å delta på selve aktivitetene. Som oppdragsgiver kan også fylkeskommunen selv 

styrke næringene ved å benytte fylkets kulturliv aktivt. 

 

 

Kommentarer til Kapittel 3 Strategier – fagområdene 

 

Under 3.1 Kunst og kultur påpekes det at en aktiv kunstnerbefolkning er en viktig ressurs, 

og at «for å lykkes med dette er det behov for målrettede tilskuddsordninger og tilgjengelige, 

relevante arenaer for formidling». I lys av dette har Rådet en klar forventning om at 

Innlandet fylkeskommune bidrar til at dagens vellykkede modell med kunstnersentre i både 

Oppland og Hedmark beholdes. Rådet mener at Kulturstrategien også kunne vært tydeligere 

på frivillighetens plass innen Kunst- og kulturfeltet, ved å inkludere et eget delmål som 

omhandler frivillighet. 

 

Utkastet til kulturstrategi for Innlandet vitner om en fylkeskommune som aktivt søker en 

samfunnsutviklerrolle, særlig ved å styrke- og sammenkoble eksisterende fagmiljøer. Denne 

ambisjonen kommer for eksempel fram under punkt 3.2 Den kulturelle skolesekken, der det 

heter at fylkeskommunens strategi er å «samarbeide med lokale og nasjonale aktører om 

utvikling av et best mulig kunstfaglig DKS-program for barn og unge.» Selv om ambisjonen 

er prisverdig, registrerer vi at det for skoleåret 2021/2022 er lagt opp til en betydelig 



svekkelse av det tidligere utbredte samarbeidet mellom fylkets DKS-tilbud og 

museumsinstitusjonene i Lillehammer-regionen. Det samme er tilfelle andre steder i fylket. 

Dette gjør oss urolige, og kulturstrategien bør derfor i langt større grad tydeliggjøre hvordan 

og i hvilket omfang Innlandet fylkeskommune vil forplikte seg til å benytte DKS-ordningen 

som et verktøy for å også styrke lokale museer, kulturinstitusjoner og fagmiljøer. Dette 

gjelder både under dette punktets delmål 1 og 3, i tillegg til delmål 2 under punkt 3.5 

Kulturarv.   

 

Det bør i større grad jobbes med å samordne og koordinere tilbudene som blir gitt lokalt og 

regionalt i Den kulturelle skolesekken. En lang planleggingshorisont og forutsigbarhet er 

avgjørende for å få til dette. 

 

Som nevnt innledningsvis opplever Rådet at bruken av det utvidede kulturbegrepet 

innebærer at Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i liten grad er synlig i store deler av 

Kulturstrategien. Det som står spesifikt om fagområdet i kapittel 3.4 oppleves dessuten som 

lite konkret.  

Rådet synes det er underlig at fylkeskommunen som skoleeier ikke nevner de videregående 

skolenes rolle som bidragsyter inn mot dette fagområdet. Idrettstilbudet kan og bør 

ytterligere forbedres på videregående nivå i offentlig regi, blant annet gjennom å utvikle et 

tilbud, slik man har gjort i flere andre fylker i Norge.  

Rådet savner også at Kulturstrategien tar inn over seg de utfordringer som idretten står 

ovenfor post-corona, da disse trolig vil være av langsiktig karakter. Basert på tall fra SSB gir 

frafallet i idretten i Innlandet på 20000 medlemmer fra 2019 til 2020 en nedgang i 

verdiskapingen på hele 180 millioner kroner i form av tapt folkehelsegevinst, dugnad, 

gratisarbeid, arbeidsplasser og inkludering. Vi savner derfor en plan for hvordan 

fylkeskommunen skal bidra til å stanse og snu det store frafallet og en bevissthet rundt de 

økonomiske utfordringene som lag og foreninger står ovenfor som følge av dette og det store 

antallet avlyste arrangementer. Selv om idretten har nytt godt av støtteordninger under 

pandemien, vil de ringvirkningene trolig være noe man trekker med seg i mange år fremover. 

Rådet mener strategien også bør synliggjøre toppidrettens rolle i Innlandet bedre. 

Toppidretten bidrar til lokal og regional stolthet, danner grunnlaget for et betydelig antall 

arbeidsplasser og bidrar til bosetting, ved at både dagens og morgendagens 

toppidrettsutøvere flytter til sterke idrettsmiljøer i flere deler av fylket. Rådet mener dessuten 

at det framover er et betydelig potensial i å benytte det at så mange toppidrettsutøvere bor 

her til enda bedre å synliggjøre attraktivitet for både (fremtidige) toppidrettsutøvere, aktive 

familier og idrettsbasert næringsliv. 

Anlegg nevnes flere stedet i strategien og er relevant for både idretten og det øvrige 

kulturlivet. Rådet mener at fylkeskommunen her eller annet egnet sted i strategien bør løfte 

opp utfordringene knyttet til vedlikehold og utvikling av anlegg, herunder påpekt behovet for 

å arbeide for at Innlandet i framtiden skal få en større andel spillemidler. Lykkes en ikke med 

å sikre anlegg av god kvalitet så faller hele korthuset sammen, både i forhold til breddeidrett, 

toppidrett og ikke minst arrangement med store ringvirkninger for næringslivet.  

Når det gjelder 3.3 Fylkesbibliotek, der ambisjonene for den regionale bibliotekutviklingen 

er beskrevet, synes vi det er bra at planen så tydelig peker på utfordringen i Innlandet med at 

man ikke har en storby som kan være lokomotiv, og at fylkesbibliotekets rolle som regional 

utviklingsaktør derfor er særdeles viktig i vårt fylke. Det kan gjerne formuleres enda 



tydeligere, ved å si at «Innlandet fylkesbibliotek skal ha rollen som regional utviklingsaktør 

på bibliotekfeltet». 

De faglige nettverkene og boktransportordningen er konkrete og viktige bidrag for de små 

bibliotekene.  Det er valgt gode mål og strategier som representerer mangfoldet innen 

bibliotekfeltet, det er mange små og ulike bibliotek i Innlandet. Det er gledelig at bibliotekets 

samarbeidskompetanse synliggjøres i delmål 3.  

 

Fordi man har den spesielle infrastrukturen man har i Innlandet, med 4 mellomstore 

kommuner og mange små, mener Rådet at det i løpet av 10-årsperioden bør lages en egen, 

langsiktig strategiplan for bibliotekutvikling. Bibliotekene er organisatorisk både i kultur- og 

utdanningssektoren. En egen strategiplan vil styrke og synliggjøre bibliotekene og deres 

potensiale i begge sektorer, det vil legge til rette for bedre samarbeid på tvers og det vil 

synliggjøre fylkets biblioteksatsing. 

Rådet er glad for å se at 3.6 fylkesarkivet også er viet egne mål i strategien. For kommunene 

er dette en trygg og viktig kompetanseenhet som sikrer vår dokumentasjon, innbyggernes 

rettigheter og som gir god mulighet til gjenbruk og forskning. Rådet ser gjerne at det under 

delmål 1 settes inn et ytterligere strategipunkt: «Veilede kommuner og fylkeskommunen ved 

anskaffelse, implementering og bruk av nye oppbevaringsmetoder». Alternativt bygge dette 

inn i den første strategien under delmål 1. 

 

 

Lillehammer, 01.09.21  

 

 

Anne Kirsti Ryntveit   

Regionkoordinator  
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