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Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har behov for en «Kommuneplan for kultur og kulturell aktivitet» på lik 

linje med «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» 

 

Begrunnelse (kort): 

Kultur er midlertidig inkludert i «Temaplan (kommunedelplan) for oppvekst, kultur og 

utdanning» men kulturkontorets arbeidsområder knyttet til biblioteket og utlånstasjoner, 

kinoen, prosjektbasert utviklingstiltak, kulturskoler i Kjøllefjord og Lebesby, arbeid med 

ungdomsklubber, Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, nasjonale og 

internasjonale søknadsstrukturer samt folkehelse og samarbeid med kulturaktører i det frie 

feltet krever en egen «Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet». Kulturarbeid skal 

også inngå i bosetting og kvalifisering av flyktninger. Framtidas kommune vil være basert på 

nært samarbeid med befolkningen, der innbyggerne er aktive deltakere og tar felles løft for å 

skape gode lokalsamfunn. Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser 

gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, kunstnere og 

profesjonelle kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. 

Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og 

kompetansedeling.. 

 

Begrunnelse (fyldig): 

Mange kommuner i Norge vedtok en egen Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet. 

Dette styringsdokumentet gjør det enklere å søke eksterne midler fra statlige og 

internasjonale fonder, men samtidig viser Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet at 

kommunen skape gode lokalsamfunn gjennom kulturell aktivitet.  

 

Det finnes mange definisjoner på kultur. Folk vil ha et kulturtilbud der de bor. Det skaper 

trivsel, aktivitet og tiltrekker folk. Flerbarnsfamilier velger bosettingsplasser iht. 

kulturtilbudet for hele familien. Kultur skaper identitet med en plass og dette medfører at 

unge vender seg etter utdanningsløpet tilbake til hjemplassen sin.  Kultur må integrere alle 



aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov. Dermed styrker kultur den 

demokratiske samfunnsutviklingen. Kulturytringer som produseres skal oppleves og 

konsumeres av et publikum, på like måte som idrettsprestasjoner deles med andre. 

 

Kulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et innholdsrikt og mangfoldig 

kulturliv til alle. Et kreativt samfunn med et godt utviklet kulturliv er av stor betydning for 

opplevelsen av livskvalitet. Det er en utfordring å sikre at Lebesby kommune utvikles slik at i 

framtida kan tilbys et bredt mangfold av fellesskap, kulturelle uttrykk og mulighet for 

deltakelse. Det er et langsiktig og kortsiktig behov for oppgradering av fysiske kulturarenaer 

med undervisnings-, visnings- og produksjonsfunksjoner, og det ligger 

utfordringer i forhold til å kunne imøtekomme de økende krav som stilles til kvalitet på 

arenaer og formidling av kunst og kultur (fex. Kulturskolerådets Ny rammeplan for 

kulturskole). 

 

Lebesby kommunens kulturplan skal utrede og sikre følgende punkter som følger 

anbefalinger og krav i de «REGIONALE KULTURSTRATEGIER FOR FINNMARK 2015 

– 2020, dvs. Lebesby kommune skal fokusere på tre hovedmål:  

 

 Hovedmål 1. Kulturen skal være en drivkraft for regional utvikling, vekst og det gode 

liv i bygder og byer 

 Hovedmål 2 Kulturlivet skal være mangfoldig, inkluderende og av høg kvalitet 

 Hovedmål 3 Kulturen skal preges av grensesprengende samarbeid 

 

En kulturplan skal utvikle samarbeid mellom kommunale aktører og inkludere 

o Barne- og ungdomskultur, DKS 

o Kultur for eldre, DKSS 

o Kultur og folkehelse 

o Biblioteket og utlånstasjoner 

o Kulturarv, kulturmiljø og kulturhistorie 

o Kino og film 

o Kulturskoler (mht. kulturskolerådets rammeplan) 

o Den flerkulturelle Lebesby kommune 

o Den private sektoren 

o Arbeid med fylkesregionale, nasjonale og internasjonale støttespiller 

 

Vurdering: 

Lebesby Formannskap vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 
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