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INNHOLD 1. BAKGRUNN OG 
FORANKRING
BAKGRUNN
Porsgrunn kommunes sist vedtatte plan for hele kulturområdet er 
Strategisk plan for kultur, idrett og fritid 2009 – 2012 «Byen skapes 
av god kultur». Det har i etterkant vært påbegynt et arbeid med 
en kommunedelplan for kultur, men av ulike årsaker har ikke dette 
arbeidet blitt ferdigstilt. 

Kommunens planstrategi for 2019 – 2023 konkluderer med at det er 
behov for en kommunedelplan for kultur. Planprogrammet skal gjøre 
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for 
medvirkning. 

OVERORDNA PLANER OG FØRINGER
Stortinget vedtok i 2007 «Kulturloven» som slår fast offentlige 
styremakters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt 
spekter av kultur, slik at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og 
oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Kulturloven er et grunnlag for 
arbeidet med kommunedelplan for kultur i Porsgrunn. I tillegg er 
bibliotekloven viktig som grunnlag for kommunes bibliotektjenester.
 
De nasjonale kulturpolitiske målene i St meld 8 (2018 – 2019) 
”Kulturens kraft” ligger til grunn for kulturplanen sammen med flere 
andre stortingsmeldinger og strategier på kulturfeltet.
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Kulturplanen skal støtte opp under FNs bærekraftmål og 
kommuneplanens samfunnsdel og dens mål og satsinger. 
Samfunnsdelen skal i tråd med vedtatt planstrategi for 2019 – 
2023 revideres i 2021. Arbeidet med kulturplanen og revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel bør derfor sees i sammenheng.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet en ny 
kulturstrategi for perioden 2021 - 2024 «Der mennesker møtes». 
Strategien som nå er lagt ut på høring vil også være et viktig 
referansedokument for planarbeidet. 

2.1 Formål
Kommunedelplan for kultur vil være kommunens viktigste 
styringsdokument for kulturområdet. Den skal definere mål og 
strategier for hva som skal kjennetegne kulturbyen Porsgrunn, og 
hvordan det kan legges til rette for at hele befolkningen gis mulighet 
til å skape, delta, formidle og oppleve kunst og kultur. 

2.2 Plantype 
Formålet med en kommunedelplan er å styre samfunnsutviklingen på 
ønskede temaer og områder. Kommunedelplaner kan utarbeides for 
et geografisk område, et tema eller et virksomhetsområde. Som det 
kommer frem av vedtatt planstrategi skal kommunedelplan for kultur 
utarbeides som en temaplan. Tematiske kommunedelplaner skal ha 
en egen handlingsdel som rulleres årlig. Handlingsdelen må følges 
opp i handlingsprogram, årsbudsjett og virksomhetsplan. 
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2.3 Innhold 
Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og et 
rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et 
velfungerende demokrati. Kultur bringer mennesker sammen 
gjennom aktivitet, dialog, opplevelser og refleksjon. Kultur har 
identitetsskapende effekt på både individ og samfunn, og skaper 
mening og livskvalitet. Kulturbegrepet omfatter alle kulturuttrykk; 
visuell kunst, litteratur, kulturarv, film, musikk, scenekunst og spill 
(gaming). 

Planen vil derfor berøre temaer som; aktivitet, arenaer, profesjonelt og 
frivillig kulturliv, identitet og stedsutvikling, mangfold og inkludering, 
kulturnæring og kulturisme.

Det legges opp til en bred drøfting om strukturen og 
temainndelingen i kommunedelplanen slik at ovennevnte temaer 
hverken er uttømmende eller endelig.

Planen skal også synliggjøre de ulike aktørenes roller på 
kulturområdet. Derfor vil både kommunens egne oppgaver og 
tjenester og eksterne aktører og tilbud omhandles i planen. 

2.4 Avgrensning 
Planen omfatter ikke idrett og fysisk aktivitet hvor det foreligger en 
egen plan - «Aktiv hele livet», kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet 2017 – 2027. 

Det er hensiktsmessig med et 10 – 12 års perspektiv på 
plandokumentet slik at denne planen vil kunne gjelde fra 2022 til 
2032/34. Eventuell revidering vurderes i behandlingen av kommunal 
planstrategi. Planen vil danne grunnlaget for kulturenhetenes årlige 
rullering av handlingsprogram, årsbudsjett og virksomhetsplan. 

3.1 Organisering og bemanning 
Utvalg for barn, unge og kultur vil være kommunedelplanens 
planutvalg. Dette jfr. vedtak i formannskaps sak 11/21 (arkivsak 
21/00485) hvor forslag til planprogram ble godkjent, og vedtatt lagt ut 
på høring og til offentlig ettersyn. Utvalg for barn, unge og kultur vil, 
som det fremkommer av tidsplanen under, godkjenne planprogram 
og forslag til kommunedelplan, før endelig behandling i bystyret. 

Planutvalg Utvalg for barn, unge og kultur

Prosjektansvarlig Kommunalsjef for miljø og byutvikling

Prosjektledelse Virksomhet for kultur v/ Kulturavdelingen

Styringsgruppe Kommunalsjef for miljø og byutvikling (leder)
Kultur- og idrettssjef 
Leder for kulturavdelingen
Leder for utvalg for barn, unge og kultur
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Arbeidsgruppe 
Representanter fra virksomhetene kultur- og idrett og 
kulturskolen, samt fra kommunalsjefområdene oppvekst, 
helse og omsorg og miljø-og byutvikling vil utgjøre en 
intern arbeidsgruppe. I tillegg er det ønskelig å koble på et 
«utenforblikk».  Arbeidsgruppen vil være fleksibel i den forstand 
at den utvides og endres etter behov, og/eller at det opprettes 
flere ad hoc arbeidsgrupper underveis. 

3.2 Medvirkning 
Kulturplanen vil (jfr plan og bygningsloven) bli gjennomført med 
bred medvirkning, både fra etablerte institusjoner, det profesjonelle 
og frivillige kulturlivet, kunstnere og enkeltpersoner/befolkningen. 
Det legges opp til å involvere aktuelle aktører med utgangspunkt i 
planens innhold. 
Det er aktuelt med både fysiske møter/workshops (dersom 
situasjonen tilsier det) og digitale innspillsmøter. For å nå ut til 
befolkningen vil vi benytte oss av kommunens nettsider og facebook. 
Høringsrunden etter at planutkastet er ferdigstilt er «alles» mulighet 
til melde inn synspunkter, og en viktig del av åpenheten i prosessen.

Det er også ønskelig å involvere andre kompetansemiljøer 
på kulturområdet, som f.eks. Universitet i Sør-øst Norge og 
Telemarksforskning.

3.3 Tidsplan

Aktivitet Tidspunkt

Behandling av planprogram:   
- Utvalg for barn, unge og kultur

1. kvartal 2021

Planprogram er på høring og til offentlig etter-
syn

1. kvartal 2021

Planprogrammet etter høring og offentlig 
ettersyn. Behandles i Utvalg for barn, unge og 
kultur

2. kvartal 2021

Medvirkningsmøter/planarbeid 3. og 4. kvartal 2021

Behandling av forslag til kommunedelplan i 
Utvalg for barn, unge og kultur

1. kvartal 2022

Forslag til kommuneplan for kultur på høring 
og offentlig ettersyn

1. kvartal 2022

Endelig behandling av kommunedelplan for 
kultur i Utvalg for barn, unge og kultur

2. kvartal 2022

Endelig behandling av kommunedelplan for 
kultur i Bystyret

2. kvartal 2022

Revidert etter vedtak i Formannskapet 28.01.21, sak 11/21 (arkivsak 21/00485)
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