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1. Innledning 
 
Fredrikstad kommunes planstrategi for 2016-2019 har vist behovet for å rullere den 
gjeldende Kommunedelplan for kultur 2011-2023. Den nye planen vil hete Kommunedelplan 
for kultur 2018-2030, og skal omfatte visjon, mål og strategier for kommunens kulturpolitikk i 
tiden framover. Det skal ifølge planstrategien tas høyde for et variert og godt tilbud som 
svarer til tidens krav, og der alle innbyggere må gis tilgang til kulturopplevelser og deltakelse 
i kulturaktiviteter.  
 
Som en første fase forut for selve planarbeidet sier Plan– og bygningsloven at det skal 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Innholdet i et planprogram er 
definert: 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag 
til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
 
Dette er således utkast til planprogrammet for planarbeidet med Kommunedelplan kultur 
2018-2030 som så vil følge, og planprogrammet skal redegjøre for: 

• formålet med planen 
• planprosessen med frister og deltakelse 
• opplegg for medvirkning 
• organisering og framdrift   

 
 

2. Kommunedelplan kultur i plansystemet 
 
Figuren under viser hvordan kommunedelplan kultur vil inngå i det kommunale plansystemet. 
Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel er overordnede planer, og med 
kommunedelplaner som på et neste nivå beskriver utfordringer og prioriterer innsatsområder 
nærmere for ulike deler av samfunnslivet. Kommuneplanen og kommunedelplanene skal til 
sammen gi føringer for det øvrige planarbeidet i kommunen, slik at det blir en god 
sammenheng mellom overordnete planer, og kommunale planer for de enkelte virksomheter, 
herunder virksomhetenes årlige plan- og budsjettarbeid der konkrete tiltak prioriteres.  
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Kommunedelplan kultur 2018-2030 vil således utgjøre en strategisk plan som tegner et 
omriss av kultursamfunnet Fredrikstad slik vi målsetter oss å utvikle dette på sikt, og 
beskriver de innsatsområder vi må samordne og styrke for å bringe oss fram til målene vi har 
satt oss. Tidsperspektivet for overordnede planer er normalt 12 år, og rulleres etter behov, 
tidligst etter 4 år. 
 
Det skal i samme periode utarbeides kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, og 
marka. Virksomhet idrett er organisert som del av Kulturetaten, men har altså sin egen 
planprosess som munner ut i egen kommunedelplan. Mål og strategier for idretten vil derfor 
ikke omfattes av kommunedelplan kultur. Likeledes skal utarbeides egen kulturminneplan for 
Fredrikstad, der hensikten er å implementere kulturminnevernet i overordnede strategier og 
på tvers av kommunens virksomheter. Kulturetaten har en særlig rolle i forbindelse med 
tilskudd til ivaretakelse av viktige materielle kulturminner, og formidling av kulturminner som 
del av kulturarven og byens historie. Kommunedelplan for kultur vil således omhandle 
strategier for disse områder. 
 
 

3. Lokale føringer i overordnete planer  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2011–2023   –   rullering startet 
I gjeldende kommuneplan er kultur framhevet som ett av tre strategisk prioriterte 
satsingsområder for utvikling av samfunnet Fredrikstad. I planen heter det om de 3 K-er: 
 
Det årnær sæ gjennom å prioritere: 
 

• Kunnskap 
• Kultur 
• Klima  

 
Kultur skal virke som en motor i utviklingen gjennom å prioritere: 
 
• Attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene. 
• Gode kultur- og idrettstilbud til barn og unge. 
• Hovedidrettsanlegg som er tilgjengelige for alle 
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• Attraktive kulturbegivenheter og arrangementer. 
• Et godt ry som arrangørby. 
• Å løfte fram vår fremste kulturarv. 
• Et synlig og levende studentmiljø. 
• Arenaer for kulturbaserte opplevelser. 
 
For videre å svare på de ulike utfordringer Fredrikstadsamfunnet står overfor er gjeldende 
plan inndelt i 6 innsatsområder: 
 

1. Befolkning, levekår og folkehelse 
2. Identitet, kultur, by- og    nærmiljø 
3. Verdiskaping og næringsliv 
4. Tjenester til befolkningen 
5. Klima og miljø 
6. Infrastruktur og arealstrategi 

 
 
Rullering av gjeldende kommuneplan -  samfunnsdelen   
Det er startet rullering av kommuneplanens samfunnsdel, og arbeidet med rullering av 
kulturplanen vil foregå tilnærmet parallelt. Denne nære sammenheng i tid og framdrift er 
gunstig, og vil kunne gjøre at kulturinnsatsenes bidrag til byggingen av samfunnet 
Fredrikstad som helhet blir gjort tydelig og kanskje også høyere verdsatt. Dette gjelder både 
vis a vis kommunen for øvrig, befolkningen generelt, og også for det aktivt skapende 
kulturlivet selv. Folks medvirkning i de to planprosesser vil også kunne komplettere og 
forsterke hverandre på en god måte. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har i sitt (utkast til) planprogram foreslått å fokusere på 4 
innsatsområder: 
 

1. Befolkning, tjenestebehov, levekår 
2. Verdiskaping og næringsliv 
3. Identitet, kultur, by- og nærmiljø 
4. Miljø og klima, infrastruktur og arealstrategi 

 
For innsatsområde 3. Identitet, kultur, by- og nærmiljø framheves i utkastet: 
 

 Byens fellesrom er under press, og det er behov for å se mer overordnet på hva en 
god byutvikling skal innebære. 

 Det er utfordringer i å skape et attraktivt sentrum generelt, og attraktive møteplasser 
spesielt. Bærekraftig byutvikling må sikre god forvaltning og utvikling av offentlige 
rom, tilgjengelig for alle.  

 Det blir også viktigere å tilrettelegge for fysisk aktivitet i ulike varianter, og et aktivt 
idretts- og friluftsliv, spesielt for barn og unge. 

 Vi trenger mer kunnskap om de unge voksnes verdier og forventninger til bylivet, og 
til kultur- og opplevelsestilbud. Kommunen ønsker å være attraktive for denne 
befolkningsgruppen. 

 Det er behov for å videreutvikle Fredrikstads lokalsamfunnsmodell, og behov for 
nytenkning når det gjelder nærmiljø og lokalsamfunnsarbeid slik at vi lykkes med en 
enda større grad av involvering og medvirkning. Det ligger en utfordring i å 
opprettholde en sterk frivillighet. 

 Regjeringen har vedtatt sentrale mål om bevaring av kulturarv og bærekraft. For hvert 
år skal tapet av kulturarv reduseres. Bygningsarven og kulturminnemiljøer er 
ressurser i byutviklingen.  
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Fredrikstad kommunes planstrategi for 2016-2019  
Kommunens planstrategi redegjør innledningsvis for hvilke utfordringer samfunnet 
Fredrikstad står overfor. I utfordringsbildet knyttet til identitet, kultur, by- og nærmiljø 
oppsummeres: 
 

• Det er utfordringer i å skape et attraktivt sentrum generelt, og attraktive møteplasser 
spesielt. Det er behov for å utvikle kulturarenaer etter dagens standarder.  

• Kulturtilbudet er stort, og vi er kravstore i valg av opplevelser og deltakelse i 
aktiviteter. Sikre arrangementer som løfter fram lokale krefter og styrker fellesfølelse 
og tilhørighet   

• Byens fellesrom kommer under press. Bærekraftig byutvikling må sikre god 
forvaltning og utvikling av offentlige rom, tilgjengelig for alle.   

• Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ulike varianter, og et aktivt idretts- og friluftsliv, 
spesielt for barn og unge. Det er behov for en mer helhetlig og systematisk 
planlegging og prioritering. 

• Vi trenger mer kunnskap om de unge voksnes verdier og forventninger til bylivet, og 
til kultur- og opplevelsestilbud. Kommunen ønsker å være attraktive for denne 
befolkningsgruppen. 

• Det er behov for å videreutvikle lokalsamfunnsmodellen, og behov for nytenkning når 
det gjelder nærmiljø og lokalsamfunnsarbeid slik at vi lykkes med en enda større grad 
av involvering og medvirkning.   

• Det ligger en utfordring i å opprettholde en sterk frivillighet.  
• Regjeringen har vedtatt sentrale mål om bevaring av kulturarv og bærekraft. For hvert 

år skal tapet av kulturarv reduseres. Bygningsarven og kulturminnemiljøer er 
ressurser i byutviklingen.  

• Bevisst å nyttiggjøre oss muligheter for kulturbasert næring gitt i kjølvannet av 
storsatsinger som Anno, Tall Ships Races, og Fredrikstad 450 år.   

 
Kultur som mål i seg selv – og del av samfunnsbyggingen 
En god hjemby og et rikholdig kulturliv synes unektelig å henge sammen. Opplevelse av, og 
deltakelse i kulturaktiviteter forløser menneskelige ressurser hos den enkelte, trigger fantasi 
og skaperkraft, og vekker dessuten gjerne mestringsglede. I den forstand vil kulturvirksomhet 
ha sin egenverdi, samtidig som den gir god (mental) helse som effekt. Kultur vil også kunne 
anvendes naturlig i arbeid rettet inn mot blant annet integrering og forebygging. Ungdom 
oppsøker imidlertid ikke fritidsklubben i den hensikt å være gjenstand for forebygging, men 
fordi tilbudet synes attraktivt.  
Hovedutfordringen for kulturarbeidet vil være å makte å skape attraktive og tidsriktige tilbud 
til befolkningen. For å oppfylle Kulturloven (se under) må de kommunale kulturvirksomheter 
stadig strekke seg mot at «alle» gis tilgang til opplevelser og deltakelse, og der den enkelte 
kan finne sitt sted å høre hjemme i byens kulturliv.  
 
 

4. Kulturloven 2007 
 

Denne kulturelle grunnlovens formål er å fastlegge «offentlige styresmakters ansvar for å 
fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne delta 
i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.» 
 
Videre heter det at «Fylkeskommunen og kommunen skal sørge for økonomiske, 
organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og 
legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt.»  
 
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for: 
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• at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår, 
• 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 andre virkemidler og tiltak. 
 

 

5. Kulturutredningen 2014  
 
Den kulturelle grunnmuren – et nødvendig løft lokalt 
Mandatet for utvalget som har utarbeidet Kulturutredningen 2014 var å gjennomgå og 
vurdere kulturpolitikken etter 2005 på ulike forvaltningsnivåer. Utvalget har i sine 
anbefalinger for dagens kulturpolitikk vært særlig opptatt av at den såkalte kulturelle 
grunnmuren ute i lokalsamfunnene må styrkes, og mener det bør vurderes øremerking av 
statlige midler til et lokalt kulturløft i kommunene. Oppmerksomheten og midlene bør i så fall 
særlig rettes inn mot: 
 

 Folkebibliotekene 
 Kulturskolene 
 En dirigentlønnsordning 
 Øvings- og framføringslokaler i det lokale kulturlivet 
 Ansvar for kulturskolen bør overføres til Kulturdepartementet 
 Kulturloven må utstyres med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy  

 
Utvalget har også belyst utviklingen i den statlige kulturpolitikken, og mener 
oppmerksomheten nå bør vendes fra å bygge den kulturelle infrastrukturen til å se på hva 
innholdet i den skal være. Blant annet mener utvalget statlige kulturinstitusjoner må rette 
ressursinnsatsene inn mot formidlingstiltak, og støtteordningene under Norsk kulturfond må 
styrkes. 
 
Ytringskultur – nytt kulturpolitisk begrep 
Kulturutredningen gir videre en drøfting av hvordan kulturpolitikken ut fra dagens levesett og 
utfordringer bør legge til rette for folks kulturelle opplevelse og deltakelse. Kulturpolitikken må 
bidra aktivt til et mangfoldig og inkluderende kulturliv, og som samtidig sikrer 
videreutviklingen av referanserammer vi deler innenfor et nasjonalt fellesskap. Fellesskap, 
ytringsfrihet og kulturelt mangfold er noen nøkkelord, og utvalget foreslår en sterkere 
innretning av offentlige innsatser mot det de har forenet i begrepet «ytringskultur». Dette 
nyskapte kulturpolitiske begrepet er romslig samtidig som det avgrenses til virksomheter som 
har ekspressive formål. Med ekspressivt kan vi basalt tenke på når vi har noe på hjertet som 
vi vil uttrykke og dermed med-dele andre, gjerne innen en gruppe eller et lokalmiljø man 
«tilhører». Utvalget slår fast at kultur samler folk, og i disse møter med kulturuttrykk utveksles 
synspunkter på hva man presenteres for, eller selv presenterer. Drivkraften er i alle tilfelle 
utøveres og publikums interesse for kulturuttrykkenes innhold og kvaliteter.  
Formidling og vern om kulturarven omfattes av begrepet, og selvklart også kunstnerisk 
virksomhet. Likeledes kulturvirksomhet som gir grunnlag for demokrati, for sosiale fellesskap 
og for økonomisk verdiskaping. I dette bildet synes utvikling av gode kulturelle møteplasser 
særlig grunnleggende. I arbeidet med kommunedelplan vil «ytringskultur» kunne 
konkretiseres nærmere som «dagsaktuelt» kulturpolitisk begrep, og vurderes lagt til grunn for 
planens behandling av ulike innsatsområder.  
  
 
 

6. Oppsummering – foreløpige fokusområder  
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Med ovennevnte føringer og utredninger som bakteppe kan mulige fokusområder for 
planarbeidet forslagsvis og foreløpig være: 
 

 Ytringskultur -  en kulturpolitisk plattform av i dag 
 Fritidskulturlivet i Fredrikstad - kultur for alle 
 Kulturetatens virksomheter  -  en mangfoldig og oppdatert kulturell infrastruktur 
 Festivalbyen Fredrikstad  -  de flyktige kulturarenaer 
 Et pulserende kultur- og byliv  -  de unge voksne som barometer   
 Sentrum som kulturarena –  arrangementer og kunst i byens rom  
 Kulturarven og Ælva som ressurs –  stolt historiefortelling, besøksnæringen 
 Samarbeid og vertskap  -  kommunen, frivilligheten, næringslivet, fylkeskommune og 

stat. 
 

Visjon for kultursamfunnet Fredrikstad kan kanskje søkes i retning av å tenkes som  
«Den gode hjemby  –  Rik på kultur».   
 
 

7. Organisering og medvirkning  
 
Planarbeidet vil forankres politisk ved at kultur- og miljøutvalget sitter som styringsgruppe. 
Formannskapet er planmyndighet og vedtar planprogrammet etter at innspill fra 
høringsperioden er vurdert lagt inn i planen. I det videre vedtar formannskapet utkast til plan 
lagt ut til offentlig ettersyn (etter innstilling fra kultur- og miljøutvalget), og vedtar på 
tilsvarende vis at det endelige planforslaget oversendes Bystyret for sluttbehandling.  
 
Kultursjefens stab vil stå for koordinering av planarbeidet, og der virksomhetslederne for 
Fredrikstad bibliotek, Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix-huset, Kulturskolen og 
Fritidsklubbene sammen med kulturutviklere i kultursjefens stab vil stå sentralt i arbeidet med 
planens behandling av kulturfaglige temaer. Disse skal dessuten ivareta brukermedvirkning 
innenfor sitt virkeområde, og bidra redaksjonelt med å utarbeide tekst relatert til sine 
ansvarsområder.  
 
Det inviteres til åpent informasjonsmøte om planarbeidet når vedtatt planprogram foreligger. 
Der diskuteres også en hensiktsmessig form for medvirkning fra kulturlivet, og møtepunkter 
underveis i det videre planarbeidet bestemmes. Det må også under planarbeidet søkes å få 
kontakt med og innspill fra grupper av befolkningen som i dag ikke er direkte aktive i 
kulturlivet. For eksempel gjennom nettsted for innspill, koble seg på egnete begivenheter 
under jubileumsåret 2017, et videreført bylaboratorium, med mer. eventuelt  
 
 

8. Framdrift 
 
Framdriftsplan med milepæler for kulturplanarbeidet er vist under. Det tas forbehold om at 
framdriften ikke avviker i vesentlig grad fra framdriften i arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Disse planer må være innbyrdes forenlige.  
 
 
Fase 1 
Planprogram og 
plangrunnlag 

November/desember 
2016: 

Utkast til planprogram vedtas lagt ut til 
offentlig ettersyn med 7 ukers høringsfrist.  

Februar/ mars 2017: Innspill bearbeides. Endelig planprogram 
behandles i kultur- og miljøutvalget og i 
formannskapet. 
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Fase 2 
Utarbeidelse av 
planutkast med 
medvirkning 

Mars/april  2017: Åpent informasjonsmøte om planprogram og 
planprosess. Opplegg for medvirkning 
diskuteres og møtepunkter bestemmes. 

april – oktober 2017: Utkast til kommunedelplanen for kultur 
utarbeides. Virksomhetsledere og 
kultursjefens stab kjører 
medvirkningsprosesser og involvering 
innenfor sine virkeområder. Planens 
hovedgrep presenteres og drøftes i perioden 
med styringsgruppen. 
Planforslaget sys sammen.  

Fase 3 
Politisk 
behandling av 
høringsutkast 

November 2017: Første gangs behandling av planen i kultur- 
og miljøutvalget og formannskapet. 
Formannskapet vedtar planforslaget lagt ut 
på høring / offentlig ettersyn i 6 uker. 

Fase 4 
Endelig plan 

Januar – april 2018 Høringsuttalelser behandles og innarbeides 
eventuelt i planen. Endelig planforslag 
utarbeides. 

Fase 5 
Sluttbehandling 
av planen 

Mai/juni  2018 Sluttbehandling av planforslaget i kultur- og 
miljøutvalget, formannskapet, og med 
endelig vedtak i Bystyret.  
Planen gjøres kjent. 

 
D 


