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Forord
Kulturenhetene har det siste året jobbet med en
spennende plan, nemlig den første Kulturplanen
for Horten kommune. Parallelt med dette har
det pågått mange planprosesser i Kommunalområde Kultur- og samfunnsutvikling. Kulturplanen har inkludert innspill fra, og sett kulturen i
sammenheng med, de andre planprosessene.
Kulturplanen er bygget opp rundt kommunens
tjenesteproduksjon i de fire Kulturenhetene Kulturhuset 37, Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling, Horten Kulturskole og Horten Bibliotek. I
tillegg har Næring og Enhet for kommuneutvikling
sentrale roller i Kulturplanens fokusområder.
I arbeidet med Kulturplanen har det vært gjennomført brukerundersøkelser, workshop og høring. Det har vært svært verdifullt for utforming
av planen. I tillegg til dette har medvirkningen
medført at et av de sentrale satsningsområdene
fremover er nettopp samhandling med eksternefrivillig sektor og kultu
basert næring.

Det har vært et formål med 
planen å få frem alt det positive
som skjer i kulturtilbudet Horten.
Det har vært et formål med planen å få frem alt
det positive som skjer i kulturtilbudet Horten. Ikke
minst har det vært viktig å få synliggjort det som
skjer i kulturenhetene i Horten kommune. Det er
valgt fem fokusområder i handlingsdelen.
I planen er det benyttet kunstneriske bidrag fra tre
ulike kunstnere fra Horten kommune. Kurt Aust
har skrevet et skjønnlitterært sammendrag. Thomas Moss har tatt fotografier til de ulike fokusområdene. Anders Kaardahl har illustrert forsiden. Vi
takker bidragsyterne og er stolte av at bidragene
er en del av Kulturplanen!
Silje Vaadal
Kommunalsjef Kultur- og samfunnsutvikling
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Sammendrag
av Kurt Aust

Møteplasser er et annet prioritert område for
kulturplanen - steder hvor man kan oppleve kultur,
men også møte andre mennesker på tvers av rase,

KULTUR = GOD HELSE
De som driver med kultur, enten de selv er aktive eller
sitter på benkeradene som publikum, har gjennomgående
god helse. Det viser forskningen.

Kultur er å gjøre noe sammen,
være med på noe omskiftelig, noe
som etableres og forandres hele
tiden.

Egentlig burde det ikke overraske, for de fleste av oss har
sikkert kjent hvordan blodet pulserer friskt og humøret
er på topp etter en god konsert, teaterstykke eller revy.
Eller hvordan kunst, litteratur eller en film kan utfordre
holdninger og få oss til å se nytt på tilværelsen. Føle oss
unge, eller i hvert fall yngre.

Kurt Aust

Holdningen om Kultur = god helse ligger som et dulgt
bakteppe for Kulturplan Horten kommune 2015 - 2019. Da
er det naturlig at barn og ungdom er en prioritert gruppe.
Ønsket er at de skal vokse opp i en kulturkommune,
et sted hvor de blir hørt og hvor deres interesser er i
fokus: Skateboard, street-art, skolekorps, bandøving,

ferieklubb, you name it. Og man vil jobbe for å e tablere
Fritidsklubber på skolene, et sted hvor våre unge kan
møtes uforpliktende, men trygt. Dessuten er man
oppmerksom på mennesker med minoritetsbakgrunn
og de med nedsatt funksjonsevne, at de trenger å bli
inkludert. At slikt ikke skjer av seg selv.
Kultur er å gjøre noe sammen, være med på noe
omskiftelig, noe som etableres og forandres hele tiden.
Jeg sitter alene og skriver bøker, men det er ikke kultur
før jeg får lesere - noen som forholder seg til teksten,
skaper sine egne bilder og historier. Og kanskje møter
meg på en arena.
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religion, alder og kulturer. I et stadig mer multietnisk
samfunn er slike møteplasser brobyggere, kan viske ut
frykt og fordommer. En utfordring i vår moderne tid
kan bli å nå ut med informasjon til alle: noen leser bare
papir, noe bare digitalt, noen bare ... oppslagstavler,
facebook, twitter?
Kunst og kultur i det offentlige rom er også prioritert.
Heldigvis, tenker jeg og håper at veggmalerier/streetart skal bli et av kommunens varemerker. Jeg elsker
steder hvor jeg kan sitte eller klatre på kunsten, se,
høre, kanskje lukte kulturen mens jeg går rundt.
Horten er en unik blanding av Historie og Musikk.
Ikke mange andre kommuner kan slå seg på brystet
med slike tilbud som KJV, Borrehaugene og Munch
kombinert med et utall av festivaler for enhver smak.
Kulturplanen vil videreutvikle og samkjøre dette, slik
at tilbudene ikke motarbeider, men støtter hverandre
- gjør hverandre synlige. Mange flere i fylket, i Norge,
ja, i hele verden burde komme hit og oppleve vår unike
kultur sammen med oss. Det er også et mål.
Økonomi, tenker du. Penger. Det koster. Ja, 
tenker
jeg. Men gevinsten er så mye større. Kultur er
forebyggende. Skaper god helse, godt humør, innsikt,
mental utfordring - det som er kjernen i Kulturplanen,
det vi alle ønsker:

Horten Kommune = et godt liv!
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1.0 Innledning
1.1 Formål med kulturplanen
Kulturplanens formål er å beskrive hvordan Horten kommune best kan være en aktiv kulturaktør og en aktiv

Målsetningen i forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel er: ”Kommunen har et variert og rikt kultur, og foreningsliv

samarbeidspartner og tilrettelegger for det frivillige og profesjonelle kulturlivet i kommunen. Den skal synliggjøre Horten

med gode kulturopplevelser og møteplasser”.

som en kulturell møteplass og forankre kulturens rolle som trivsels- og næringsfremmende faktor. Kulturplanen vil si hva
som er kommunens ansvar og hvilke prioriteringer som er gjort innenfor de forskjellige kulturområdene, hvordan man

I Økonomi – og handlingsplan 2015 -2018 er dette videreført i to hovedmål for kulturenhetene i Horten kommune:

kan ivareta det historiske, legge til rette for nåtidens og utvikle framtidas «Kulturkommune Horten».

-

Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser.

-

Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud.

1.2 Bakgrunn
I kommunal planstrategi 2012 – 2015 av 25.06 2012, ble det fattet vedtak om at kommunen skulle utarbeide en

Disse målsetningene er videreført i enhetenes virksomhetsplaner. Kulturplanen omfatter flere enheter og vil være

kommunedelplan for kultur. Kommunestyret vedtok 16.06.14 i sak 068/14 at det skulle utarbeides en temaplan.

overordnet. I enhetenes virksomhetsplaner vil de mer konkrete målsetningene per enhet beskrives. Enhetene rapporterer

Temaplanen skal være et overordnet styringsdokument for disponering og prioriteringer. Planarbeidet skal bidra til å

status for sine målsetninger i forbindelse med økonomirapportering hver måned.

utvikle mål og tiltak innenfor tjenesteområdet kultur.
Det foreligger per dags dato ingen kulturplan i Horten kommune. Det er derfor viktig å få en plan som setter klare mål

1.3 Organisering av arbeidet

om hva man ønsker å gjennomføre. Herunder kartlegge de midlene man har til rådighet og gjøre de prioriteringer som

Kommunalsjef for Kultur og samfunnsutvikling nedsatte en administrativ arbeidsgruppe bestående av fire enhetsledere,

er nødvendige. Kommunens ansvarsområde skal avgrenses samtidig som det settes klare mål om hva man ønsker å

to representanter fra administrasjonen og en rådgiver fra Plan og utbyggingstjenester som fikk ansvar for å utarbei-

gjennomføre. Samlet skal disse opplysningene bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og sikre god deltakelse

de kulturplanen. Planlegging, medvirkning og gjennomføring ble fastsatt gjennom kommunalområdets årshjul i egen

i kommunens kulturtilbud.

møteplan. Arbeidsgruppen har bestått av:

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) sier følgende om lovens formål, og hva som er
kommunens oppgaver i fellesskap med andre forvaltningsnivåer:
§ 1.Føremål
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av
kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.

Silje Vaadal, kommunalsjef

Gunnar Hofsøy, Bakkenteigen kulturhus

Raymond Johnsen, Kulturhuset 37

Eli-Anne Stenhaug, kulturadministrasjonen

Marit Lundstad, Kulturskolen

Tone G. Hansen, kulturadministrasjonen

Silje Eggum, Biblioteket

Vera Irene Gjersøe, Plan og utbyggingstjenester

§4.Fylkeskommunen og kommunens oppgåver
Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.

1.4 Oppbygging av planen
Kulturplanen i Horten kommune er delt i to. Del 1 Faktadelen gir en oversikt over kulturelle tilbud som allerede eksisterer

§5. Felles oppgåver

i kommunen og skal ved hjelp av analyser synliggjøre opplevd fakta fra de ulike tilbudene som finnes. Del 2 Handlings-

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for:

delen er en nærmere beskrivelse av prioriterte tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Oppbyggingen er gjort med

1.

at kulturlivet har føreseilege utviklingskår,

tanke på rullering av handlingsdelen hvert 4 år.

2.

å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktiviteter,

3.

at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og

1.5 Medvirkning

andre verkemiddel og tiltak.

Innbyggernes mulighet for deltakelse og innflytelse er en grunnleggende forutsetning for lokaldemokratiet. Dette skjer
ikke bare gjennom valg, men også gjennom allmennhetens deltakelse i planprosesser. Betydningen av deltakelse gjør
at det må legges til rette for bred medvirkning. Som en del av medvirkningsprosessen har enkelte fra arbeidsgruppen
deltatt i og brakt inn kunnskaper fra arbeidet med ”Drømmen om Horten”, Strategisk næringsplan, Gehls bystrategi/
kommunedelplanen for Horten sentrum, kommunestyrets høringsuttalelse til Strategisk kulturplan for Vestfold og Landbruksplanen for Horten kommune.
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Workshop som metode ble valgt for å realisere det potensialet vi mener ligger i ”kulturhorten” og knyttes mot del 2 i
kulturplanen. Planprosessen inkluderte Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie (HKOF), representanter fra Barne og
ungdomsrådet, brukerrepresentanter samt deltakelse fra ansatte og eksterne innen kulturlivet i kommunen. Til sammen
deltok ca. 40 personer under Workshop på Kulturhuset 37.
Der ble det satt fokus på fem ulike temaer:
•

Barn og unge.

•

Kunst og kultur i det offentlige rom.

•

Samhandling med eksterne, frivillige lag og foreninger og profesjonelle aktører.

•

Reiseliv og kultur (kulturnæringer og kulturbaserte næringer).

•

Kulturenhetene som møteplass.

Workshopen hadde en utpekt synlig prosessleder som justerte underveis i gruppeprosessen. Hver gruppe hadde ett
tema som ble behandlet. Det ble vekslet mellom arbeid i grupper, der deltakererne overlappet hverandre ved å sirkulere

2.0 Kulturenhetene
I kapittel 2, avsnitt 2.1 gis en presentasjon av de enhetene i Kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling i Horten
kommune som har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen. I avsnitt 2.2 gis en ikke utømmende presentasjon av andre
enheter, fagområder og aktiviteter som er viktige resursser for kulturlivet, og i 2.3 en sammenfattet SWOT-analyse for
hele kulturområdet.
2.1 Kulturenhetene
Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling har ansvaret for kulturtilbudet i Horten kommune og er organisert i fire
enheter i tillegg til kulturadministrasjonen; Kulturhuset 37, Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling, Kulturskolen
og Horten bibliotek. I tillegg er ansvaret for næringsutvikling, Frivilligsentral, Plan og utbyggingstjenester (byggsak,
regulering og geodata) og Enhet for kommuneutvikling (kommuneplanleggingen og miljø) tillagt kommunalområdet.
Enhetenes organisasjonskart er vist i vedlegg.

gruppene i mellom. Hensikten var å legge til rette for at deltakerne skulle presentere erfaringer og opplevelser for hverandre, avveie kryssende interesser og prioritere hvor det bør settes inn innsats for å skape en bedre utvikling innenfor de

Kommunalsjef

ulike valgte temaområdene. Metoden egnet seg derfor godt til å fremskaffe ideer om tiltak og aktiviteter.
1.6 Kulturbegrepet
Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen sier det slik, ”Kultur er det omskiftelige meningsfellesskapet som gang på gang

Næring

etableres og forandres når mennesker gjør noe sammen”.

Kulturadmin

Frivilligsentral

Vi kan si at Norge i dag er et flerkulturelt samfunn. For å forstå et slikt samfunn, trenger vi både det beskrivende og det
dynamiske kulturbegrepet hvor det ene ikke utelukker det andre, men sees i sammenheng. I det beskrivende kulturbegrepet trekkes frem ideer, verdier, regler og normer som et menneske overtar fra den foregående generasjon og som
man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til neste generasjon.

Kulturhuset 37

Det dynamiske kulturbegrepet gir oss innblikk i kunnskap, meninger og verdier som mennesker hele tiden gjør gjeldende

Bakkenteigen
Kulturhus- og
kulturformidling

Horten
kulturskole

Horten
bibliotek

Enhet for
kommuneutvikling

Enhet for plan
og utbyggingstjenester

i forhandling med andre innenfor ulike sosiale fellesskap på en gang. Kulturen skapes mellom mennesker i samhandling.

2.1.1 Kulturadministrasjon
Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår kulturenhetene på tvers. Administrasjonen
har ansvaret for felles rutiner, organisering av møteplasser med mer. Overføringer til Kirkelig fellesråd og andre
trossamfunn utgjør 21,0 % av kommunalområdets budsjett. Samhandlingen med Kirkelig fellesråd er organisert under
Kulturadministrasjonen.
2.1.2 Næring
Næringssjefen rapporterer direkte til kommunalsjef. Næringssjefen har ansvar for at det er en god kontakt mellom
næringsliv og kommuneadministrasjon, og skal arbeide for at Horten er en næringsoffensiv kommune.
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2.1.3 Kulturhuset 37
Enheten ble opprettet 1. januar 2014 og består av tidligere avdelinger som Kulturhuset 37, Cafe Gul, Barn og Unge, og

Det ble også stilt spørsmål om hvor tilfreds man var med arrangementet på en skala fra en til ti (en er lite tilfreds og ti er

tiltak for funksjonshemmede. Enheten gir tilbud til alle aldersgrupper gjennom ulike aktiviteter og arrangementer og har

meget tilfreds). Samlet svarte 39 respondenter ved å krysse av på skjemaet. Tre krysset av på åtte, fem på ni mens hele

tilsammen 8,20 årsverk fordelt på 14 ansatte.

31 (80 %) krysset av på ti.

Kulturhuset 37 fungerer som en base for de ansatte i enheten, også de med daglig arbeidsplass andre steder. Enheten har

På Bakkenteigen ble det også spurt om hvor mange arrangementer respondentene deltar på årlig. Det ble gitt følgende

et ungdomsteam bestående av ledere og ansatte i klubbvirksomheten. Huset er åpent fra kl. 08.30 – 21.00 hver ukedag,

svar:

og tilbyr lag, foreninger og organisasjoner leie av rom. Huset brukes også til interne møter i kommunen. Kulturhuset 37
tilbyr rusfrie aktiviteter og konserter til ungdom under 18 år, studioinnspillinger, øvingsfasiliteter, fritidsklubbaktiviteter

•

27 av de spurte deltar på 1-5 arrangementer årlig.

(spillekveld, biljard, airhockey mm) samt teater for barn og en konsertserie for voksne. Cafe Gul serverer kunder og

•

6 deltar vanligvis ikke.

deltakere på møter og seminarer på dag- og kveldstid.

•

6 deltar på mer enn 5 arrangementer årlig.

Kulturtiltak for barn og unge omfatter samtlige klubbaktiviteter på Skoppum fritidsklubb, to lekselesingsgrupper (UFO),

Galleri ASK

Bromsjordet øvingsbrakke, skateparken, ferieklubben, Åpen scene og Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Tilrettelagte

Galleri Ask i Åsgårdstrand er et kommunalt drevet galleri og ble etablert i 1994. I de 20 årene galleriet har eksistert har

aktiviteter består av Sentrum fritidsklubb, Varmtvannsbasseng, Sanggruppa og bandet Gode Venner.

ca. 160 kunstnere stilt ut sine arbeider der, og mer enn 140 ulike utstillinger har vært arrangert. Gjennom sin eksistens
viser dette at kommunen tar profesjonell samtidskunst - og kunstformidling generelt – seriøst og ser på det som en

Brukerundersøkelser

viktig oppgave. Galleri Ask er anerkjent i Norge og blir sett på som et viktig galleri som fronter aktuelle og spennende

I november 2014 foretok enheten brukerundersøkelser på tiltakene Barne - og Ungdomsrådet og Ungdommens

samtidskunstnere.

Fritidsordning (UFO) som foregår på Borre ungdomskole og Holtan ungdomsskole til sammen fire ettermiddager i uken.
Galleri ASK ønsker å være en arena for hele mangfoldet av kunstneriske uttrykk. Dette inkluderer alt fra maleri, skulptur,
Undersøkelsen viser at samtlige respondenter svarer på den øvre delen av skalaen, og er svært fornøyde med tilbudet

installasjoner til foto, video og kunsthåndverk. Det er i stor grad yngre norske kunstnere som søker plass. Hvert år utlyser

som gis.

Ask utstillingsplasser for perioden mars til oktober. Søkerne blir vurdert av en jury som består av to medlemmer som er
opprettet av Vestfold Kunstsenter samt daglig leder for tiltaket.

2.1.4 Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling
Enheten ble opprettet 1. januar 2014 og består av 3 hovedsatsningsområder: Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask og Den

Kunst i offentlige rom

kulturelle skolesekken. Enheten har også ansvar for offentlig utsmykking og andre kulturarrangementer i kommunal regi.

Med kunst i offentlige rom forstås billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng. Kunsten har

Enheten har 3,5 årsverk fordelt på 6 ansatte.

som formål å fremme de estetiske verdiene i nærmiljøet og formidle kunstimpulser til publikum (brukere og innbyggere).
Bevilgningen til kunstnerisk utsmykking inngår som en del av byggebudsjettet. Dette skal utgjøre minimum 0,5 % av

Arrangementer

akseptert anbudssum (eks m.v.a.) og gjelder kommunale byggeprosjekter.

Bakkenteigen kulturhus ligger i tilknytning til Høgskolen for Buskerud og Vestfold og har ca. 60 arrangementer pr. år,
konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, show og foredrag. I tillegg har Høgskolen i samarbeid med Bakkenteigen

DKS – Den kulturelle skolesekken

kulturhus en rekke forelesninger, forskningsdager med mer. Kulturhuset har hvert år ca. 20.000 publikummere på sine

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som ble innført i Horten kommune i 2003. DKS skal sikre et

arrangementer.

profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen, gi elevene opplevelser innenfor kunst- og kulturuttrykk av alle slag og
skal være en helhetlig del av skolens læringsmål.
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I tillegg til arrangementer i kulturhuset, er enheten involvert i ulike samarbeidsprosjekter som Fyrverkerikonserten

Den kulturelle skolesekkens verdigrunnlag er å gi elevene inspirerende møter med kunstnere samt være kulturelt

(Vestfoldfestspillene), sommerkonserter og jubileer.

bevisstgjørende. Det sammensatte og komplekse tilbudet skal ha høy kvalitet og være mangfoldig.

Brukerundersøkelse

Ordningen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Horten kommune og kommunens ti skoler. Ordningen

I desember 2014 foretok enheten brukerundersøkelse på et stort arrangement. Det ble stilt spørsmål til 41 respondenter

finansieres gjennom tippemidler og egne midler. Hvert skoleår får 3.000 elever i Horten kommune oppleve 150

om hvor de hadde hørt om arrangementet. Hele 43 % oppgav venner, mens 29 % oppgav ”annet”. Den tredje viktigste

forestillinger fordelt på 20 produksjoner innenfor temaene musikk, scenekunst (teater/dans), skulptur, film, litteratur,

kilden var Gjengangeren med 15 %.

arkitektur, museumsbesøk og kulturarv.
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2.1.5 Horten kulturskole

2.1.6 Horten bibliotek

Enheten har ansvaret for kulturskoletilbudet til barn og unge i kommunen og administrerer dirigentordning i alle

Enheten har i dag 14 ansatte fordelt på 12 årsverk. Biblioteket er organisatorisk delt inn i en digital avdeling, en

skolekorpsene i kommunen. Kulturskolen har 283 elevplasser i alderen 4 – 19 år der elevene har fått opplæring i ulike

voksenavdeling og en barne- og ungdomsavdeling. Biblioteket er sentralt plassert i byen ved siden av Rådhuset.

kunstfag (oktober 2014) Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Horten kulturskole skal være en allsidig og synlig
kulturskole med opplæringstilbud for barn og unge innen kunstfagområdene musikk, dans, visuelle kunstfag, drama/

Biblioteket har i tillegg en avdeling i Åsgårdstrand som høsten 2014 flyttet inn på Åsgården barneskole i Åsgårdstrand.

teater og litteratur som delvis finansieres gjennom egenbetaling. Kulturskolen har 9 årsverk fordelt på 18 ansatte.

Avdelingen er nå samlokalisert med skolebiblioteket. Biblioteket drifter også bibliotektjeneste i Bastøy og Horten fengsel.

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.
Enheten skal være et offentlig kunnskaps- og læringssted og en uavhengig møteplass for alle. Biblioteket bidrar til å styrke
Dirigentordning i alle de fem skolekorpsene omfatter omlag 240 musikanter i kommunen. Ordningen baserer seg på en

demokrati og ytringsfrihet ved å tilby en arena for informasjon, offentlig samtale, debatt og kunnskap for innbyggerne i

lokal rammeavtale som definerer ansvaret og samarbeidet med de enkelte skolekorps. Kulturskolen utbetaler lønn til alle

Horten kommune. Dette videreutvikles i prosjektet Litteraturhus Vestfold, hvor Horten er ett av fire litteraturhusbibliotek.

dirigentene (to årsverk). Dirigentforum er opprettet og i drift.
Horten bibliotek har mange samarbeidspartnere både lokalt, regionalt og nasjonalt, og har de senere årene fått midler
I tillegg har kulturskolen ansvar for og drifter ”Den kulturelle spaserstokken” som gjennomfører kunst og kulturtiltak til

til flere prosjekter. De viktigste samarbeidspartnerne lokalt er de kommunale grunnskolene og barnehagene. Andre ek-

eldre og Midgardkonkuransen som er en nasjonal konkurranse for unge klassiske musikere. Disse tiltakene finansieres

sempler på gode samarbeidspartnere er Horten frivilligsentral, blant annet med tiltak rettet mot minoritetsspråklige og

med eksterne midler fra Vestfold fylkeskommune og andre samarbeidspartnere.

drift av språkkafé, og kommunalområdet Helse og velferd med tiltak mot eldre.

Brukerundersøkelse kulturskolen

Samarbeidet mellom bibliotekene i Vestfold er godt og fylkesbiblioteket er en god samarbeidspartner og pådriver for

Kulturskolen har gjennomført en brukerundersøkelse i mai 2014. Elever og foresatte ble invitert til å gi tilbakemelding
på ulike områder. Mange foresatte ønsker mer undervisningstid og mer jevnlige tilbakemeldinger på utviklingen. Flere
melder at det er et kostbart tilbud. Brukerne ble spurt om disse temaene:

”Samfunnsoppdraget skal oppfylles på en tydelig måte i alle bibliotekene gjennom samarbeid, fellesløsninger og lokal

•

Resultat/faglig utvikling (i hvilken grad eleven fikk tilpasset undervisning).

•

Trivsel.

•

Forventninger til kulturskolen.

•

Standard på lokaler, instrumenter og utstyr.

Horten bibliotek er med på flere fellesløsninger, blant annet Ebokutlån og bibliotektransporten som er et ledd i et na-

•

Tilhørighet til kulturskolen.

sjonalt biblioteksamarbeid. Litteraturuka i Vestfold er også et eksempel på godt samarbeid mellom fylkesbiblioteket og

•

Brukermedvirkning.

•

Respektfull behandling, informasjon og kommunikasjon.

vestfoldbibliotekene.

Det kom inn svar fra 101 elever – ca. 30 % av elevmassen. Handlingsplan og tiltak er utarbeidet med grunnlag i undersøkelsen. Innspill er fulgt opp med følgende tiltak til forbedring: Bedre kontakten mellom hjem og skole, avklare forventnin-
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bibliotekutvikling. En egen bibliotekplan for Vestfoldbibliotekene er utarbeidet hvor det står:

forankring og tilpassing.”

Det vil framover bli viktig å bruke biblioteket som et strategisk element i en kulturdrevet byutvikling, slik at biblioteket
bidrar til å styrke byens synlighet, image og identitet. Biblioteket skal bevege seg mot samfunnet rundt seg ved å sprenge

ger gjennom oppstartsmøter for elever/foresatte, systematiske tilbud om foreldresamtale eller utviklingssamtale hvert

den fysiske rammen og ved å bryte ned det tradisjonelle skillet mellom bygning og by. Det vil gi biblioteket mulighet for

skoleår. Ved endringer i timeplan/oppmøtetider skal det informeres om dette til foresatte på e-post eller sms.

å initiere og fremme nye aktiviteter og dermed bidra til en kreativ og innovativ byutvikling.
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2.2 Andre ressurser for kulturlivet i Horten
I dette avsnittet gis en ikke uttømmende presentasjon av andre enheter og ressurser som bidrar til tjenesteproduksjonen
innenfor kultur i Horten kommune som frivilligheten, kulturarven og kulturbaserte næringer som blant annet omfatter
reiselivet.
2.1.2 Frivillighet
Frivillig sektor gjør et viktig arbeid for utviklingen av lokalsamfunnet. Aktivitet og deltakelse i frivillig organisasjoner
skaper arenaer hvor folk møtes og aktiviseres, og hvor tillit mellom mennesker skapes og utvikles. Tiltakene er viktige i
folkehelsearbeidet og som bidrag til et mangfoldig, inkluderende og aktivt lokalsamfunn for alle aldersgrupper.
I Horten foregår frivillig kulturaktivitet på mange områder, som for eksempel i kor og korps, amatørteater og revy,
museumsdrift, idrett og friluftsliv, kunst og håndtverk, husflid, barne- og ungdomsråd med mer. Horten kommune har
som mål å utøve en helhetlig lokal frivillighetspolitikk. Denne skal bygge på de prinsipper som Frivillighet Norge og KS
har fastsatt i en samarbeidsplattform:
•

Samarbeid og samhandling mellom kommunal og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap,
og gjensidig respekt for hverandres roller.

•

Samarbeidet mellom sektorene bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte
kommunale tjenester.

•

Kommunen skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og
voksende frivillig sektor.
Lag og foreninger i Horten kommune
Horten kommune har våren 2015 registrert 251 lag og foreninger som fordeler seg slik:

•

35 idrettsorganisasjoner.

•

16 religiøse grupper.

•

27 humanitære organisasjoner.

•

87 kulturelle grupper.

•

19 velforeninger / båtforeninger.

•

38 interesseorganisasjoner.

En oversikt over disse finnes på kommunens nettsider. Horten deler ut tilskudd til lag og foreninger, med et spesielt fokus
mot barn og unge. Barn og unge trenger et godt oppvekstmiljø med et variert tilbud av aktiviteter. En aktiv oppvekst gir
gode vilkår for videre engasjement i voksen alder.
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Frivilligsentral
Horten frivilligsentral (HFS) ble etablert i januar 2013. Sentralen eies av lag og foreninger med eget styre. Kommunen har
arbeidsgiveransvaret for daglig leder av frivilligsentralen forankret i en egen samarbeidsavtale.
Frivilligsentralens visjon:
Bedre folks livssituasjon og livskvalitet.
Hovedsatsningsområder:
•

Samarbeid.
Sentralen skal etablere, sikre og forankre godt samarbeid med aktører i Horten kommune generelt og med
frivillige organisasjoner spesielt.

•

Formidling og rekruttering.
HFS skal motivere og rekruttere til frivillig arbeid, og ha fokus på at samfunnsengasjement og frivillig innsats
gir en meningsfylt tilværelse og bidrar til bedre livskvalitet.

•

Møteplasser.
Foreningslivet har stort sett tilbud til sine medlemmer på ettermiddagen og i helgene. Det er behov for flere
møteplasser på dagtid.

•

Informasjonsarbeid.
Horten frivilligsentral skal forsøke å holde seg oppdatert på det som er av frivillig aktivitet i kommunen. 
Samarbeidet gir bedre resultater enn om man arbeider alene. Etablering og videreføring av samarbeidet mellom
ulike aktører om de aktivitetens som finnes er viktig.

Eksempler på denne satsningen er Hortens rusken (organisert gruppe som bidrar til å holde byen ren for søppel).
Integreringsaktiviteter herunder svømmetrening på Horten svømmehall. Sykkeltrening for innvandrerkvinner i Horten.
Rotrening på Roklubben. Matlaging, strikkekafé for innvandrere på Kulturhuset 37. Organisert ferie- og fritidsaktiviteter
for ungdom og utlån av utstyr til skolene. Aktuelle temaer som historie og kultur på aktivitetssenteret i kommunen.
Priser og stipendier
Kommunestyret opprett i 2013 en frivillig pris. Den er rettet mot all frivillig virksomhet, og prisen kan gis til enkeltpersoner
eller private organisasjoner som har gjort en innsats innenfor frivillig virksomhet til det beste for innbyggerne i Horten.
Prisen er på 50 000,- kr og kan deles på flere. Det nomineres kandidater innen:
•

Humanitært arbeid

•

Idrett

•

Kultur

Horten kommunen tildeler kulturstipend og idrettsstipend på 15 000 kr, som kan deles mellom flere kandidater. I tillegg
utdeles Kultur- og talentprisen som har en verdi på 5 000 kr.
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2.2.2 Kulturarven

2.2.3 Kulturbasert næring og kulturnæringer

Kulturminner og kulturmiljøer representerer betydelige bruksressurser. Kulturarven har en verdi både som allemannseie

Det finnes flere definisjoner på- og avgrensninger av begrepene kulturbaserte næringer og kulturnæringer. I

og som en privat verdi for eieren. Bruksverdien er i første rekke knyttet til økonomiske verdier og gjenbruksverdier, men

Handlingsplanen Kultur og næring (Regjeringen, 2007) står det at definisjonen knytter seg til egenskapene ved det som

også sosiale og kulturelle verdier som er viktige som fellesgoder i et lokalsamfunn.

produseres og den mest sentrale egenskapen ved kulturelle produkter er at de kommuniserer med eller til konsumentene;
de har et budskap. Kommunikasjonen er deres primære egenskap.

Kulturminner er spor etter menneskers liv og virksomhet som er etterlatt i omgivelsene, og er ikke aldersbestemt. Noen
av sporene er uerstattelige og er verdifulle kilder til kunnskap. De kan være både fra fjern eller nær fortid. En del av

Kunstopplevelsen er unik for hvert enkelt menneske og en verdi i seg selv. Forbruk av kulturelle produkter gir signaler

kulturminnene er også det vi ikke kan ta på og som omtales som immateriell kulturarv. Dette gjelder for eksempel tro,

som fortolkes av omgivelsene. I så måte kan kulturelle produkter betraktes som symbolske varer og tjenester, det vil si

tradisjoner, sagn og hendelser.

at deres økonomiske verdi er et resultat av deres kulturelle verdi. Å definere kulturelle produkter som produkter med
formål å kommunisere med og til konsumenten, innebærer at kulturnæringene defineres som næringer som fremstiller

Kulturminner og kulturmiljøer har evnen til å ta vare på historien og identiteten til et sted. De kan fungere som viktige

slike produkter for salg. Kulturnæringene består i første rekke av private bedrifter som fremstiller og selger kulturelle

referanser i diskusjoner om samfunnsutviklingen og hvilken retning den bør ta. De danner grunnlag for kunnskap,

produkter i form av varer eller tjenester i markedet, men mange av disse bedriftene beveger seg i skjæringspunktet

opplevelser, verdiskaping og næringsutvikling.

mellom offentlig og privat virksomhet.

Horten kommune har mange kulturminner og kulturmiljøer fra både eldre og nyere tid, og ikke bare av lokal, regional

I regjeringens handlingsplan operasjonaliseres begrepene kulturbaserte næringer og kulturnæringer, mens det samtidig

eller nasjonal verdi. I hele verden er det interesse for Munch og vikingtiden. I Åsgårdstrand finner vi Munchs hus, fredet

understrekes at det er en glidende overgang mellom dem. Kulturnæring er blant annet arkitektur, museum, bibliotek,

i oktober 2013. Huset er det eneste gjenstående hjemmet etter den verdensberømte maleren. Området rundt de

design, film og kunstnerisk virksomhet. Kulturbaserte næringer er definert som reiseliv og rekreasjon, småskala mat,

automatisk fredete minnene på Borre er områdefredet og gravminnene er søkt innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

restauranter og arrangementer.

Horten har tre kirker fra middelalderen, Borre kirke, Løvøykapellet og Nykirke kirke. Det finnes en lang rekke andre

Kulturenhetene i Horten kommune er en viktig bidragsyter og tilrettelegger på mange ulike områder for de som driver

automatisk fredete minner spredt over hele kommunen. I perioden 2002 – 2006 ble det i Vestfold og Horten gjort en

slik næringsvirksomhet. Det fremkommer blant annet i beskrivelsen av kulturenhetene og deres aktiviteter. Horten

betydelig registrering av kulturminner i utmark.

kommune tilrettelegger og samhandler også med kulturbasert næring gjennom andre kommunalområder. Dette gjelder
særlig teknisk og eiendomsavdelingen og er knyttet til kommunale eiendommer som har eksterne drivere, for eksempel

I Åsgårdstrand ble Kiøsterudgården vedtaksfredet allerede i 1927. Gården vises på Munchs maleri ”Pikene på broen”.

Horten kino, Rådhuset i Åsgårdstrand og Munchs hus. Park og Idrett og Horten Havn samhandler også med kulturaktører,

Bygninger og et større område på Karljohansvern er fredet. Preus museum, Marinemuseet og Lokalhistorisk senter

særlig i forbindelse med utendørsarrangementer som festivalene og Færderseilasen.

på Karljohansvern har tatt vare på mye av vår historie. I Riksantikvarens NB register finnes områdene Karljohansvern,
Keisemark, Storgata og Åsgårdstrand. Registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som

Horten kommune har mange ressurser av høy kvalitet knyttet til historien, frivilligheten og ulike institusjoner. Ressursene

har nasjonal interesse.

må utvikles til det beste for innbyggerne, men også være sentrale deler av reisemålsutviklingen. Reisemålet som arena
regnes å bestå av tre grunnleggende komponenter:
•

Fysiske; som stedskvaliteter, naturomgivelser, bygningsmiljøer.

•

Sosiale; som interaksjon, veiledning, andre kunder/gjester, møte lokalbefolkning.

•

Sosiokulturelle; som gir mening for turisten, vise kulturverdier og møte forventninger.

Det er per i dag Visit Horten som ivaretar vertskapsfunksjonen for Horten kommune med visjonen ”Horten – en magnet
for opplevelser” og med et overordnet mål om at Horten skal være best i Vestfold på markedsføring, gjestfrihet og
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service. I Strategiplanen for 2013-2015 er det valgt følgende strategier:
•

Profilere, synliggjøre og markedsføre Horten som turistdestinasjon.

•

Videreutvikle samarbeidet med lokale og regionale aktører og attraksjoner.

•

Videreutvikle Visit Horten som vertskapsfunksjon og organisasjon.
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2.2.4 Samhandling med eksterne
fortsettelse fra forrige side

På Karljohansvern er det flere viktige statlige kulturinstitusjoner som Preus Museum, Marinemuseet og Marinemusikken.
Horten kommune ønsker å ha et tett samarbeid med disse aktørene. I tillegg er Forsvaret forvalter av viktige områder

Styrke

som brukes til kulturformål og kulturhistoriske bygninger som benyttes til kulturbasert næring.
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er utstrakt regionalt samarbeid i kultursektoren i Vestfold. Det gjelder møteplasser i regi av Vestfold fylkeskommune
som har fokus på blant annet kompetanseheving og kunnskapsoverføring. Vestfold fylkeskommune har utarbeidet Strategisk kulturplan for Vestfold, Bibliotekplan for Vestfold og strategi for fylkets arbeid med vikingtidsformidling. I tillegg
støtter fylkeskommunen enkelte prosjekter som Midgardkonkuransen og Den Kulturelle spaserstokken i regi av Horten
kulturskole.

Stor fagkompetanse
Innarbeidede møteplasser
Forutsigbarhet
Uten aldersgrense
Rusfritt
Viktig arenaer for lokalt kulturliv
Både brede og smale kulturuttrykk
Stor arbeidskapasitet på ansatte

Horten kommune er deleier i Vestfoldmuseene IKS med 8,5 % og overfører driftstilskudd til museene. Vestfold fylkes-

Muligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kommune er største eier. Vestfoldmuseene har driftsansvar for følgende enheter i Horten kommune; Midgard historisk
senter og Munchs hus. Eierskap til samlinger og bygninger knyttet til Munchs hus eies av Horten kommune.

Svakhet

Vestfoldfestspillene, stiftet 1991, er eiet av Vestfold fylkeskommune og fylkets fjorten kommuner. Fyrverkerikonserten
som er Festspillenes mest besøkte arrangement, foregår i Horten kommune og er et samarbeid med Marinemusikken.

•

2.3 Analyse av kulturenhetene i Horten kommune

•

Målet for en SWOT-analyse er å identifisere de viktigste interne og eksterne faktorene som er avgjørende for hvilken retning

•
•
•
•
•

(eller tiltak) som må gjennomføres for at organisasjonen skal nå sine mål. SWOT- analysen grupperer nøkkelinformasjon
i to hovedkategorier; interne og eksterne faktorer.
De interne er styrker, det vil si hva en er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.

Gjennomgående slitte/ utdaterte lokaler ikke
bygd for dagens bruk
Verdien av de kulturtilbud som særpreger Horten
er ikke godt nok kjent.
Enkelte tilbud er for kostnadskrevende for enkelte familier
Kamp om oppmerksomhet
Ferie- og helgestengte tilbud
Økonomi
Teknisk standard

Prosjektet Litteraturhus Vestfold –
med oppgraderinger og ”rom for flere”
Helårsbruk/feriedrift
Økonomiske rammer
Kulturkvartalet
Skatepark i Lystlunden
Samarbeid med flere eksterne aktører
Campus Vestfold
Synliggjøre lokalt, og utover kommunegrensen,
hva Horten kan by på.
Satsning på å utvikle talenter innen kultur
Vektlegge kulturell kompetanse som en viktig verdi

Trusler
•
•
•

Dårlig kommuneøkonomi
En del ikke lovpålagte oppgaver
Manglende sentrale politiske føringer

Potensielle interne svakheter er svakheter der organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen.
Eksterne faktorer deles inn i muligheter, det vil si hva en organisasjons attraktive områder for innsats er, mens trusler er
negativ utvikling eller trender som kan svekke organisasjonen hvis det ikke motvirkes av hensiktsmessige tiltak.

2.4 Nøkkeltall KOSTRA fra Økonomi- og handlingsplan 2015-2018
KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er viktige indikatorer som synliggjør hvor stor andel av disponible midler
som benyttes til de ulike tjenesteområdene. På bakgrunn av disse tallene, utarbeider kommunen hvert år en egen
KOSTRA-rapport som er et av utgangspunktene for administrasjonssjefens forslag til økonomi- og handlingsplan.
Det er i dette kapittelet synliggjort de mest sentrale nøkkeltallene innen kommunalområdet. Netto driftsutgifter for
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kultursektoren.
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3.0 Satsningsområder
Horten kommune vil de neste fire årene jobbe aktivt for å tilrettelegge og sikre en god deltakelse i kommunens kulturtilbud.
Herunder finne gode løsninger for den enkelte innbygger, samt være en ressurs og koordinator for kommunens utvikling
som samfunn og organisasjon. Som en del av dette, knytte kulturelle tiltak mot næringsutvikling og helsefremmende tiltak. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel eller som
beskytter mot negativ helseutvikling.
Forskning viser at de som er deltakere innenfor kulturlivets mange aktiviteter, scorer gjennomgående høyt på god generell helse. Dette gjelder både aktive utøvere, støttespillere og publikum.
3.1 Overordnede mål
Kommunens nettoutgifter til kulturformål fremstår som lave sammenliknet med andre kommuner. Imidlertid er noen av

Med bakgrunn i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2027 og hovedmålene i Økonomi- og handlings-

kommunens utgifter til kulturformål regnskapsført på andre tjenesteområder. Dette gjelder blant annet idrettsanlegg,

planen vil kulturenhetene drive sin virksomhet basert på følgende to overordnede mål:

noe av utgiftene til Kulturhuset 37 som i KOSTRA er ført som utgifter for ”tilrettelagte grupper” og tiltak i ”Den kulturelle
skolesekken” under 2020 Grunnskole. Dermed kan det lave nivået være noe misvisende i den totale sammenheng.

•

Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser.

Netto driftsutgifter til kunstformidling gjelder først og fremst drift av kulturhuset Bakkenteigen og Galleri Ask.

•

Skape vil si at kulturenhetene i egen regi skal skape kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser.

Aktiviteten i biblioteket er høy med høye besøkstall. Dette har vært et prioritert område i kommunen, og det ser ut til at

•

Formidle vil si at kulturenhetene skal informere om og synliggjøre kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møte

en har lykkes med satsningen.

plasser.
•

Horten kulturskole har ved årsskiftet ca. 305 elever fra 4 – 19 år mens kun elever i alderen 6 – 15 år blir regnet med

Tilrettelegge for vil si at enhetene skal samarbeide med lag og foreninger, statlige institusjoner, fylkeskommunen
og andre aktører som deltar i kultursektoren på en god måte om kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser.

i KOSTRA-tabellen. Dermed blir ”netto driftsutgifter pr. elev” noe misvisende. Kommunen har et høyt antall lag og

•

Kulturopplevelser - som konserter, utstillinger med mer.

foreninger som får kommunale tilskudd.

•

Kulturaktiviteter - som debatter, opplæring med mer.

•

Møteplasser - aktiviteter og steder for sosial samhandling.

•

Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud.

•

Målsetningen er å øke antall publikum og brukere.

3.2 Fokusområder
Med bakgrunn i de to overordnede målene og den kunnskap som er frembrakt under arbeidet med kulturplanen, har
man valgt å satse på fem fokusområder. Det skal i enhver sammenheng legges vekt på folkehelse, bærekraft og universell
utforming. Andre viktige ”drivere” er innovasjon, attraktivitet og engasjement.
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3.2.1 Barn og unge

3.2.2 Kulturenhetene som møteplass

Horten kommune har et godt og bredt organisert kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom. Det er i tillegg viktig å ha fokus

Møteplasser er steder hvor folk på tvers av kulturer, religion, nasjonalitet og alder møtes. Det kan være steder å være,

på tilbud til den selvorganiserte delen av ungdomsmiljøet. Kunst og kultur er viktig for samfunnet og for et meningsfylt

lære og oppleve. Møteplasser kan være viktige brikker som stedsutviklere i en kommune.

liv, og kulturenhetene i kommunen ønsker å være en sentral bidragsyter til verdiskapning, folkehelse, selvrespekt, glede,
kompetanse, mestring, læring og toleranse.

Kulturenhetene som møteplass i Horten kommune har en unik mulighet. De er viktige kulturarenaer i et samfunn hvor
integrering er viktig. De kan være brobyggere over ulike kulturer og til sammen har de en bredde som kan sikre at alle

Med gode tiltak og samhandling med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst og kultur kan

innbyggere i Horten kommune vil finne sitt naturlige sted å være.

vi skape gode oppvekstvilkår, trivsel og tilhørighet for barn og unge. Gode kulturtilbud til barn og unge bidrar til at
kommunen øker sin bostedsattraktivitet og fremstår som et godt sted å bo og leve.

Kulturenhetene må ta en aktiv rolle, være i forkant og aktivt tilby arenaene som møteplasser i samfunnet. Enhetene må
aktivt vise frem hva man kan brukes til og ha klare mål og ideer med politisk forankring.

Alle kommunens kulturenheter har stor fokus på denne aldersgruppen. Kulturskolen, Biblioteket (barnebiblioteket)
og Kulturhuset 37 har alle ”Barn og unge” som hovedmålgruppe, samt Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som ligger

Samhandling enhetene i mellom er viktig slik at man sikrer en bredde i samfunnet. Vi må sørge for synliggjøring av

innunder enhet Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling.

enhetene gjennom aktiv formidling av tjenestene, slik at man skaper bevissthet og eierskapsfølelse i lokalsamfunnet.

Horten skal være en trygg kommune å vokse opp i, derfor er det viktig å legge til rette for et bredt tilbud til

3.2.3 Samhandling med eksterne

ulike aldersgrupper. Horten kommunes arbeid med målgruppen ”Barn og unge” skal ha høy kvalitet og være målrettet.

Kommunen har et mangfoldig miljø med innbyggere fra andre land og kulturer. Horten er vertskapskommune for Campus

Stedsutvikling, folkehelse og det å begrense sosial ulikhet vil ha stort fokus. Horten har et blomstrende amatørkulturliv

Vestfold med alle sine studenter og aktiviteter og Forsvaret med stor kulturkapital på Karljohansvern. Horten er deleier

og det legges ned en stor innsats i frivillige lag og organisasjoner. Kommunen ønsker å stimulere til fortsatt stor innsats

av Vestfoldmuseene IKS og Vestfoldfestspillene.

på dette feltet via kommunens tilskuddsmidler. Organisasjoner og interne aktører er svært viktige å samhandle med.
Det er viktig å skape og opprettholde dialog og samarbeid med alle aktører uansett nivå og tilhørighet. Det finnes allerede
en rekke treffpunkter, men Horten kommune ønsker en mer systematisk tilnærmelse til denne gruppen.
Samhandling kan ta ulike former for eksempel knyttet opp mot markedsføring. Samhandling er også en viktig del av

Fotograf: Thomas Moss
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Foto: Cafe Gul av Annika Løbig, finalist i fotokonkurransen #HortenLove på Istagram, september 2015.

folkehelsearbeidet, både for offentlige etater, private aktører og frivillige lag og organisasjoner.
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3.2.4 Kunst og kultur i det offentlige rom

3.2.5 Reiseliv og kultur

Horten kommune skal ha en økt satsning på kunst og kultur i våre uterom i byene Horten og Åsgårdstrand. Kommunedelplan

Det er en prioritert politisk oppgave å styrke bo- og besøksattraktiviteten til kommunen. I tillegg til at dette er vektlagt

for Horten sentrum vektlegger byrom og byliv. Formålet med planen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en

i kommuneplandokumentene har det også blitt uttrykt i Horten kommunes høringsuttalelse til Strategisk kulturplan for

attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i. Et aktivt og levende sentrum etterspørres i økende grad og er en viktig

Vestfold og høringsuttalelse til fylkeskommunens Helhetlige attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold 2015-

premiss når folk skal velge bosted.

2018.

I dag består ”det gode liv” av mer enn eget hus og egen hage. Horten må tilby ”urbane kvaliteter”, i kombinasjon med

Strategisk næringsplan for Horten kommune 2015 – 2020 har en visjon om at Horten kommune skal bli oppfattet som det

godt oppvekstmiljø, handel, kultur, arbeid og rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å

mest spennende og innovative stedet å arbeide og drive næringsvirksomhet i Oslofjordregionen. Følgende strategier er

trekke flere mennesker til Horten. I tillegg jobber kommunen med ”Studentbyen Horten” for å tiltrekke seg studenter til

spesielt viktig for kulturbaserte næringer og reiseliv:

kommunen og til Horten sentrum.
•

Etablere Horten kommune som en sterk merkevare.

Gehls bystrategi for Horten sentrum med fokus på ”byens liv og rom,” er en retningsgivende plan for de mest sentra-

•

Arbeide aktivt for et levende sentrum.

le byrommene og gater, hvor hvert byrom er beskrevet med identitet og prinsipper for løsninger, blant annet Kultur

•

Arbeide for å øke besøksaktraktiviteten til Horten kommune.

kvartalet 37 og Lystlunden. Gehls fire hovedstrategier for sentrum er:

•

Stimulere til nyetableringer og gründerskap.

•

Arbeide for at Horten kommune har et attraktivt overnattings- og serveringstilbud til gjester som besøker
bedrifter i kommunen.

•

Mer av Horten i Horten sentrum!

•

Tilgjengelige herligheter!

•

En lystfull og lekende by!

Landbruksplanen 2014 – 2018 har som ett av sine hovedmål at verdiskaping basert på mat-, kultur- , natur- og aktivitets-

•

Horten - for alle av alle!

baserte opplevelser skal økes innen 2018.

Handlingsprogrammet til Kommunedelplan for Horten sentrum

Tiltak og aktiviteter for måloppnåelse:

inneholder forslag til prioriterte tiltak som skal gjennomføres i

•

Fredete kulturminner skal inngå som del av verdiskapingen for landbruket i Horten kommune.

planperioden. Kulturenhetene var involvert i arbeidet med

•

Arbeide for at landbruket blir en del av Hortens reiselivsstrategi.

handlingsprogrammet og tiltak implementeres i kulturplanen.

•

Tilrettelegging for bruk av hest i fritidsaktiviteter.

Kunst og kultur er en anbefalt prioritert faktorer i

•

Utvikle gårdsturisme (mat og overnatting) særlig med tanke på gående og syklende langs nasjonal sykkelrute nr. 1,
kyststien og en fremtidig pilegrimsled.

byutviklingen i Horten.

Horten kommune har ikke bare attraksjoner av lokal, regional eller nasjonal verdi. I hele verden er det interesse for
Munch og vikingtiden. De tre unike attraksjonene Karljohansvern, Åsgårdstrand med Munchs hus og Borreparken med
Midgard historisk senter bindes sammen med en vakker kyststi og Nasjonal sykkelrute nr. 1. Det planlegges også en
pilegrimsled gjennom kommunen med forbindelse til Nidaros og kontinentet. De fredete kulturminnene på Borre er søkt
innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.
Visit Horten ivaretar i dag vertskapsfunksjonen til Horten kommune. Reiselivsnæringen i Vestfold legger om kort tid frem
på høring en forretningsplan for en ny felles satsing som skal markedsføre reiselivsnæringen i hele fylket. Hva dette vil
bety for den lokale vertskapsfunksjonen i Horten vil da være et viktig spørsmål, og Horten kommune må vurdere på
hvilken måte vertskapsfunksjonen og markedsføringen best kan ivaretas.
Ambisjonen fra Strategisk næringsplan er at Horten kommune skal være en næringsoffensiv kommune som i samarbeid
med næringsliv, høgskole og andre aktuelle aktører legger forholdene vel til rette for et innovativt og fremtidsrettet
nærings- og arbeidsliv. Det må skje i samarbeid med eksterne aktører, men kommunen må også ha fokus på egne
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Fotograf: Thomas Moss

eiendommer som Munchs hus og Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. Det må satses mer på produktutvikling og m
 arkedsføring
og behovet av oppgradering og modernisering av de fysiske lokalene.
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3.2 Veien videre
Kulturplanen for perioden 2015 – 2019 er ”førstegenerasjons ” i Horten kommune. Planen er tilpasset til denne
virkeligheten, samtidig som målet har vært å tilrettelegge for og ta vare på det rike kulturlivet som Horten kan vise til på

Barn / unge
Mål: Øke barn og unges deltakelse i kommunens kulturtilbud

best mulige måten.
Kommunalområdet har i tråd med Økonomi- og handlingsplan etablert systemer for å kunne måle antall og type

Tiltak Stimulere til utvikling av kulturtilbud for barn og unge

arrangementer samordnet for kulturenhetene. Det er ikke et mål i seg selv å øke antall arrangementer i denne omgang,
men det er ønskelig å se på kommunalområdets arrangementer samlet sett. Kulturområdet har like overordnede mål,
men opererer på ulike arenaer.

Bakgrunn • Det er viktig å stimulere til utvikling av kulturtilbud for barn og unge. Dette kan skje i regi

av kulturenhetene, men også gjennom for eksempel tilskuddsordninger og tilrettelegging.

Det er viktig for kulturområdet å samarbeide på en god og effektiv måte for å kunne skape, formidle og tilrettelegge for
kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser til det beste for innbyggerne innenfor knappe økonomiske rammer.
På denne måten kan man søke å unngå at kommunens egne arrangementer konkurrerer med hverandre. Kommunalområdet mener det er viktig å ha fokus på å formidle arrangementene på en god måte. Dette vil også kunne synliggjøres
gjennom kartleggingen.
3.3 Brukerundersøkelser
Kulturenhetene ønsker på best mulig måte å skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og
møteplasser. I tråd med økonomi- og handlingsplan er det etablert brukerundersøkelser som vil være et verktøy for å
kartlegge hvor tilfreds publikum og brukerne er med våre tjenester. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats
for forbedring. Kulturenheten vil også gjennom den samordnede kartleggingen få samlede tall på publikum og brukere.
Kulturenhetene har en målsetning om å øke antall publikum og brukere.
3.4 Rullering av handlingsdelen
Kulturplanen består av del 1 (faktadel) og del 2 (handlingsdel) som tidligere beskrevet. Det er gjort fordi det planlegges å
rullere handlingsdelen hvert fjerde år og for å gjøre planen brukervennlig. Ved vesentlige endringer, må det vurderes om
både faktadelen og handlingsdelen skal rulleres tidligere enn det som er planlagt.

Aktiviteter • Ved tildeling av tilskuddsmidler skal barn og unge prioriteres.
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling av nye tilbud på Kulturskolen
Kulturenhetene vil tilrettelegge for barn og unge ved bruk av lokaler, utlån av utstyr mv.
Friplasser på kulturskoletilbud og andre subsidierte kulturtilbud.
Ved oppstart av- og i prosesser skal barn inkluderes gjennom Barne- og Ungdomsrådet.
Aktivitetsgrupper og kulturskoletilbud for barn med spesielle behov skal utvikles.
Fokus på mangfold og inkludering av ulike nasjonaliteter i kulturtilbudene.
Legge til rette for musikkterapi for barn med spesielle behov.

Ansvar • Kulturhuset 37, Kulturadministrasjon, Kulturskolen.
Tiltak Samhandling og dialog med aktører som jobber med barn og unge

Bakgrunn • Det har i arbeidet med Kulturplanen kommet tydelig frem at det er et behov for

samhandlingsarenaer med andre kommunalområder og eksterne aktører, også knyttet til
fokusgruppen barn og unge. Dette vil være et viktig satsningsområde fremover. Det vil
opprettes samarbeidsarenaer med ulike grupper.

Aktiviteter • Etablere samarbeidsarenaer på tvers mellom kulturenheter og frivillighet.

4.0 Handlingsdel 2015 - 2019
Handlingsdelen er en nærmere beskrivelse av de prioriterte tiltakene som skal gjennomføres i planperioden. Dette er
tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med kulturplanen. Gjennomføring av tiltakene skal bidra til en
effektiv bruk av ressursene, både økonomiske og personalmessige.
Handlingsdelen er delt i inn i temaområder. Hvert av temaene har ett overordnet mål, tiltak og aktiviteter for å nå målene.
Ansvaret for tiltakene vil ligge både til kommunen alene eller kommunen i samarbeid med andre aktører.
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• Samhandling med skole- og barnehagesektoren – opplæring, aktiviteter og opplevelser
innen kunst og kultur.
• Samhandling med skolekorpsene - opplæring, aktiviteter og utvikling av lokalmiljøene/
tettstedene.
• Samhandling med aktuelle, kreative næringer og institusjoner i kommunen.
• Samhandling med lokale og regionale aktører som har kunst- og kulturtiltak for barn og unge.
• Preus Museum som samarbeidsaktør i fastsatte møter.

Ansvar • Kulturhuset 37, Kulturadministrasjon, Kulturskolen, Bakkenteigen Kulturhus og
kulturformidling, Biblioteket.
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Tiltak Kunst og kulturtilbud for barn og unge skal være samordnede, attraktive
og lett tilgjengelige for innbyggere og besøkende
Bakgrunn • Kunst- og kulturtilbud skal utvikles til å bli enda mer attraktive. I tillegg er det viktig å

markedsføre tilbudene slik at flere kjenner til dem. Kulturenhetene vil jobbe med samhandling
og koordinering av egne tilbud. Det settes i gang en prosess for å undersøke muligheter
for o
 pprettelse av aktivitetstilbud for barn og unge i Åsgårdstrand og Nykirke. Barn – og
Ungdomsrådet og velforeningene inviteres inn i prosessen.

Aktiviteter • Kulturkalender som synliggjør aktiviteter på kommunens nettsider, media og facebook.
•
•
•
•
•
•

Fritidsklubber på skoler og/eller barnehager på kveldstid med noe voksenstyrte aktiviteter.
Videreutvikle Ferieklubben med sommerkurs for barn og unge.
Utvikle ”ferieklubb” i alle skolens ferier.
Sommeråpent på Kulturhuset 37.
Ungdomstiltak på Litteraturhusbiblioteket.
Utvikling av Kulturkvartalet. Lokaliteter for kunst og kultur for barn og unge skal holde høy
kvalitet og ha universell utforming.
• Nye øvingsrom i Kulturkvartalet.
• Videreutvikle Den kulturelle skolesekken i samarbeid med grunnskolen.

Kulturenhetene som møteplass
Mål: Skape attraktive og innbydende lokaler og tilby arrangementer som
stimulerer til opplevelse, kunnskap og inspirasjon.
Tiltak Skape attraktive og innbydende møteplasser
Bakgrunn • Dagens lokaler til de ulike kulturenhetene er alle av eldre standard. Enhetene er i stadig 

utvikling og lokalene er ikke lenger tilpasset dagens behov for arrangementer, aktiviteter og
bruk. Dagens standard på lokaler og rom må heves for at enhetene skal kunne fremstå som
attraktive og innbydende møteplasser for kommunens innbyggere.

Aktiviteter • Utvikle Kulturkvartalet gjennom å følge opp vedtak i Kommunestyret.

• Videreutvikle Midgardkonkurransen.

Ansvar • Kulturhuset 37, Biblioteket, Kulturskolen, Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling
– Den kulturelle skolesekken (DKS), Teknisk og Informasjonsansvarlig.

Ansvar

• Kulturhuset 37 er har behov for flere rom for å møte dagens krav til møteplass.
• Sørge for bedre lokaler/konsertlokaler for Kulturskolen.
• Horten bibliotek skal gjennom prosjektet Litteraturhusbiblioteket og Rom For Flere
oppgradere lokalene og skape en innbydende og moderne møteplass tilpasset brukernes
behov.
• Biblioteket møter utfordringer i forhold til det digitale samfunnet og borgernes digitale 
kompetanse. Biblioteket som digital arena må utvikles og tilrettelegges slik at innbyggere i
Horten kommune har mulighet til å bli e-borgere. Informasjon i dag blir i stor grad hentet fraog formidlet via nettet, og biblioteket må utvikles til en digital læringsarena for de gruppene
som trenger grunnleggende digital kompetanse.
• Sikre overgang fra prosjekt til drift av prosjektet Litteraturhusbiblioteket.
• Sørge for universell utforming.
• Legge til rette for aktiv deltagelse og inkludering til bestemte grupper med spesielle behov.
• Skape trygge møteplasser der barn og unge har mulighet til å medvirke.
• Jobbe for å etablere Fritidsklubber på skolene.
• Horten bibliotek, Kulturskolen, Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling.

Tiltak Skape attraktive og gode arrangementer
Bakgrunn • Det er en utfordring å skape attraktive og gode arrangementer som skiller seg ut og innbyr
til deltagelse. Det blir viktig at enhetene samarbeider på tvers for deling av kunnskap og
bygger nettverk med lokale aktører for å nå flere og nye brukergrupper. Samtidig har 
enhetene en unik mulighet til å bruke og dele sin egen kompetanse til å formidle og skape
egne program.

Aktiviteter • Sørge for bredde i kulturtilbudet gjennom samarbeid enhetene imellom.

• Utvikle kulturenhetenes rolle i Den kulturelle skolesekken for å sikre barn og unges 
fremtidige deltagelse i Hortens kulturliv.
• Utvikle Kulturskolens rolle i Den kulturelle spaserstokken for å sikre eldre god opplevelse og
deltagelse i kulturlivet.
• Horten bibliotek skal delta i utviklingen av Litteraturuka i Vestfold.
• Heve arrangørkompetansen blant ansatte.
• Kulturenhetene skal ta initiativ til å bygge nettverk og samarbeide med lokale aktører.
• Utvikle tilbud for flerkulturell integrering.
• Heve formidlingskompetansen.

Ansvar • Horten bibliotek, Kulturskolen, Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus.
30

31

Tiltak Synliggjøring av kulturenhetene

Bakgrunn • I et samfunn med stadig økende og skiftende informasjonskanaler er det en utfordring å

være synlig. Kulturenhetene skal nå mange målgrupper som alle tilegner seg informasjon i
forskjellige kanaler. Det blir viktig å bygge kompetanse på markedsføring for å nå ut til mål
gruppene og sikre god deltagelse på arrangementer og aktiviteter i regi av enhetene.

Aktiviteter • Kompetanseheving på markedsføring.
•
•
•
•
•

Sørge for at nettsidene til de ulike kulturenhetene til en hver tid er oppdatert og i tiden.
Kulturenhetene skal vise seg frem utenfor sine lokaler.
Kulturenhetene skal fremstå som kraftsentre for kulturlivet i kommunen.
Gjennomføre brukerundersøkelser som grunnlag for markedsføring.
Lage en overordnet markedsplan for kulturenhetenes arrangement og aktiviteter

Ansvar Horten bibliotek, Kulturskolen, Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling.

Samhandling med eksterne
Mål: Utvikle samhandlingen med frivillig sektor og profesjonelle aktører.

Tiltak Etablere ulike samarbeidsfora

Tiltak Opprette en koordinerende funksjon mellom kultur, byutvikling, næring
og frivillig sektor
Bakgrunn • Kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med budsjettet for 2015:

”Drømmen om Horten følges opp ved å etablere en permanent funksjon innenfor kommunal
område kultur og samfunnsutvikling. Administrasjonen bes legge fram en sak om
organisering og finansiering av en slik funksjon. Funksjonens mandat er å sørge for å bringe
oss videre i arbeidet om å utvikle en vakker, levende by vi er stolte av. Det skal etableres en
arena for samarbeid med sentrale aktører fra handel, nærings- og kulturliv. Det bygges videre
på det arbeidet som er nedlagt i prosjektene rundt Drømmen om Horten og Horten AS.”

Aktiviteter • Invitere private aktører til å bidra i ulike prosjekter.
• Felles markedsføring.
• Aktiviteter og opplevelser
a. Utvikle og koordinere arrangementer og opplevelser i tett samarbeid med private og
frivillige aktører.
b. Bidra til å ivareta de gode, private initiativene som tas av innbyggerne og andre private 
aktører på dette området.
c. Utvikle og vedlikehold en web portal som gir en oppdatert oversikt over alle aktiviteter og
opplevelser som finner sted i kommunen.
• Kulturbasert næring og besøksattraktivitet
a. Koordinere tiltak som skal markedsføre og styrke viktige attraksjoner i Horten kommune
med spesiell vekt på Karljohansvern, Borrehaugene og Åsgårdstrand.
b. Gjennomføres i samarbeid med reiselivsnæringen og annen kulturbasert næring.

Ansvar Kommunalsjef, Næringssjef.

Bakgrunn • Det har i arbeidet med Kulturplanen kommet tydelig frem at det er et behov for 

samhandlingsarenaer med eksterne aktører. Dette vil være et viktig satsningsområde
fremover. Det vil opprettes samarbeidsarenaer med ulike grupper. Gjennomføre befaring på
Karljohansvern og Magasin B med Hovedutvalg, administrasjon, Forsvarsbygg nasjonale
festningsverk og andre aktører for å diskutere fremtidige kulturelle utviklingsmuligheter.

Aktiviteter • Arrangørforum for ulike arrangementer (festivaler m.m).
•
•
•
•
•
•
•

Fokusere på arenaer for lokal kunst, vandreutstillinger.
Jobbe spesielt med innvandrergrupper.
Skape møteplasser for kunstnere.
Tettere samarbeid med statlige og fylkeskommunale institusjoner.
Inngå samarbeid med Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.
Samarbeide om å tilrettelegge Karljohansvern som en arena for kulturopplevelser.
Gjennom QR kode (laste ned historie på mobiltelefon) skape løype som leder fra sentrum,
Lystlunden til Karljohansvern.
• Administrative møter mellom Vestfoldmuseene IKS og Horten kommune.
• Jobbe videre med ”Studentbyen Horten”.

Ansvar • Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling, Kulturhuset 37, Biblioteket, Næringssjefen.
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Kunst og kultur i det offentlige rom
Mål: Styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur i de offentlige byrom.

Tiltak Mer av Horten i Horten sentrum / Torget som showroom

Bakgrunn • Etablere torget som showroom for temporære utstillinger og events. Horten har unike 

attraksjoner i Åsgårdstrand med Munchs hus, Borreparken/ Midgard og Karljohansvern.
De tre attraksjonene bindes sammen av en vakker kyststi. I Horten kommune ligger også
Campus Vestfold. Dette er attraksjoner og institusjoner som bør markedsføres og
videreutvikles, også i det offentlige rom i Horten sentrum.

Aktiviteter • Jobbe for å få flere festivaler, konserter og arrangementer.

• Flere aktiviteter for barn i sentrum.
• ”Drive in” – kino / Filmvisning på fasade med både spillefilmer, informasjon om næring og
kunstformidling, Campus Vestfold med mer.

Ansvar • Kulturhuset 37, Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling, Næringssjefen.

• Samhandling med aktører i sentrum, Visit Horten, Horten Handelsstandforening og
Horten Næringsforening.

Tiltak Markedsføre Horten som en “eventkommune”

Bakgrunn • Gehls bystrategi viser at Horten er en ”eventkommune”. Det skjer svært mye i det offentlige

rom i perioder av året. Dette er særlig på våren og sommeren. Mye skjer i Horten sentrum
og Karljohansvern, men det er også arrangementer i Åsgårdstrand, Nykirke, Skoppum, Borre/
Midgaard og Campus Vestfold/ Bakkenteigen Kulturhus. Arrangementene er likevel ikke godt
nok kjent utenfor kommunens grenser.

Tiltak Kultur som byutviklingsfaktor

Bakgrunn • Utvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand i samarbeid med blant annet Vestfoldmuseene, 

kunstnere, politikere og fagfolk. Det skal blant annet utarbeides forslag til fremtidig utnyttelse
av de lokale kommunale bygg. Videre prosess legges frem for Hovedutvalget som politisk sak
høsten 2015. Etter endt prosess og i løpet av 2016 fremmes sak om revitalisering av
Kunstnerbyen Å
 sgårdstrand.

Aktiviteter • Jobbe for å etablere Munchsenter i Åsgårdstrand.

• Utvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand i samarbeid med blant annet Vestfoldmuseene.
• Samarbeide med Vestfold fylkeskommune om kunst i Lystlunden i forbindelse med bygging
av ny videregående skole.
• Stimulere til aktivitet i perioder det skjer lite i kommunen gjennom tilskudd til lag og
foreninger.
• Bruke biblioteket som et strategisk element i en kulturdrevet byutvikling, slik at biblioteket
bidrar til å styrke byens synlighet, image og identitet.
• Street-art. Iverksette minimum to veggmalerier eller tilsvarende i sentrum, jfr.
Kommunedelplan for Horten sentrum.
• Effektbelysning av trær i Lystlunden (lysdesigner), jfr Kommunedelplan for Horten sentrum
• Etablere skatepark i Lystlunden, jfr. tidligere vedtak.
• Imøtekomme initiativ og drive oppsøkende virksomhet for å fremme utvikling, byliv og
innbyggerinitiativ.
• Samhandling med Studentersamfunnet for å tilrettelegge for studenter i Horten.
• Apotekergata: ”Sittbare kunstverk”: Kreativ utforming av noen sitteplasser. Strakstiltak 2015
samhandling med kreative miljøer i Horten.

Ansvar • Kulturhuset 37, Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling, Kulturadministrasjon.

Aktiviteter • Aktiv bruk av kommunens hjemmeside, sosiale medier.

• Jobbe aktivt med lokale, regionale og nasjonale medier.
• Opprette Kulturkalender.
• Samarbeid med Reiselivsnæringen/ Visit Horten og Handelstanden.
• Samarbeid med arrangører.
• WiFi i offentlig rom.

Ansvar • Kulturadministrasjon, Informasjonsansvarlig, Næringsjefen.
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Tiltak Utvikle Kulturkvartalet 37

Bakgrunn • Kulturkvartalet er Hortens 1000-årsplass. Inntil sommeren 2014 var det parkeringsplass
mellom de to historiske skolebygningene. På få uker ble plassen omformet til en ”grønn oase”
med plantekasser, nye grønne møbler og streetart. Kultur og det temporære er stikkord.
Samtidig pågår det en prosess med forprosjektet ”Kulturkvartalet” hvor man ser helhetlig på
utvikling av bygningsmassen og uterommet.
Storgata, Hortens ”Kulturgate” skal fremme handel, næring, kafé og restauranter. Trafikken er
redusert vesentlig siden 2007 og gata kan med fordel omformes slik at den kan invitere til mer
bruk som sosial gate. Det er ønsket en «shared space»-løsning mellom torget og
kulturkvartalet, jfr. Kommunedelplan for Horten sentrum.

Aktiviteter • Videreutvikle Kulturkvartalet med utgangspunkt i eksisterende bygninger, eventuelt påbygg.
• Samlokalisere øvingslokaler med Kulturkvartalet.
• Koble uterom til oppgradering til hovedprosjektet Kulturkvartalet.
• Utvikle plassen i hovedsak som løpende strakstiltak. Følge intensjonene til Gehl, jfr.
Kommunedelplan for Horten sentrum.
• Koble på Kulturhuset til Storgata–prosjektet, ”Shared-Space”.
• Signalisere og synliggjøre Kulturkvartalet fra Storgata.
• Holde Kulturhuset 37 åpent om sommeren.
Strakstiltak for Kulturkvartalet, jfr. Kommunedelplan for Horten sentrum:
Mer gress-, flere grønne møbler og plantekasser på plassen. Belys trærne.
Bygg en utescene, eventuelt temporært.
Tilrettelegg for flere aktiviteter, lek, basket, etc. og nye temporære tiltak.
Kulturskolen aktivt involvert i forming av byrommet.
Fargeglad sykkelparkering.
Arranger workshops, marked, loppemarked, boksalg med mer.

Ansvar • Kulturhuset 37, Horten kulturskole, Kommunalsjef.

Reiseliv og kultur
Mål: Styrke besøksattraktiviteten til Horten.
Tiltak Utvikle den lokale vertskapsfunksjon

Bakgrunn • Visit Horten ivaretar i dag vertskapsfunksjonen til Horten kommune. Andre kommuner

organiserer dette på andre måter. Reiselivsnæringen i Vestfold legger om kort tid frem på
høring en forretningsplan for en ny felles satsing som skal markedsføre reiselivsnæringen i
hele fylket. Hva dette vil bety for den lokale vertskapsfunksjonen i Horten vil da være et viktig
spørsmål. Horten kommune må derfor vurdere hva som er den mest hensiktsmessige
løsningen for fremtiden.

Aktiviteter • Behovet for en lokal vertskapsfunksjon og satsing skal ta utgangspunkt i en analyse av hva

fremtidens turister vil ha behov for av moderne informasjonsløsninger og kontaktpunkter.

Ansvar • Kommunalsjef, Næringssjef.

Tiltak Satsning på hovedattraksjoner

Bakgrunn • Det er viktig å spisse markedsføring og ha fokus på hovedattraksjoner for å styrke
besøksattraktiviteten.
Kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling vil jobbe med å styrke
attraksjonskraften til Horten kommune, vil jobbe med strategi for satsing på kultur og
reiseliv i kommunen som en viktig del av besøksattraktiviteten.

Aktiviteter • Spisset satsing og markedsføring som fokuserer på våre tre hovedattraksjoner;
Karljohansvern, Borrehaugene og Åsgårdstrand og Munchs hus.
• Bedre skilting til attraksjoner.
• Utvidede åpningstider på Midgard.
• Opprette besøkssenter på Karljohansvern.
• Videreutvikle Kyststien mellom attraksjonene. Vurdere opplevelser og bruk av lokalkunst
langs stien. Flere aktiviteter for barn langs kyststien. Leker, benker og klatretrær. Bruk av
bysykler mellom Horten og Åsgårdstrand.
• Velge ut noen øvrige hovedaktiviteter som skal markedsføres opp mot turistene. Det kan
f. eks. være Fyrverkerikonserten, Vikingmarkedet, Vervenfestivalen.

Ansvar • Kommunalsjef, Næringssjef, Informasjonsansvarlig.
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5. Nasjonale, Regionale og
Lokale Føringer og Lovgrunnlag
• Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for 2015 -2027.
• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018.
• Forslag til Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015 – 2018.

Lov Utfyllende info

Lov om kultur Kulturminneloven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og
minner (1978), variasjon både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø – og ressursforvaltning.
kulturminneloven Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

• Landbruksplan for Horten kommune 2014 – 2018.
• Strategiplan Visit Horten 2013 – 2015.

Lov Utfyllende info

Lov om offentlege
styresmakters
ansvar for
kulturverksemd
(2007), kulturlova

Norge fikk i 2007 en lov som understreker det offentliges ansvar når det gjelder å legge til rette
for et godt kulturtilbud for alle. Sammen har staten fylkeskommunen og kommunene blant
annet et ansvar for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår, får tilgang til informasjon om
økonomisk støtteordninger og andre virkemidler og tiltak.

Lov om forbud
mot diskriminering
på grunn av
nedsatt funksjonsevne (2013),
diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven)

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne. Loven stadfester offentlige virksomheters plikt til aktivt og målrettet
arbeid for å fremme universell utforming og generell tilrettelegging, og tilsvarende for privat
virksomhet rettet mot allmennheten.

Lov om film og Lov om film og videogram gir regler om forhåndskontroll og fastsettelse av aldersgrenser for
videogram (1987) film og video som skal vises i næring.

Lov om planlegging Plan- og bygningsloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for samfunnet
og byggesaks ogfremtidige generasjoner. Loven slår fast at det skal settes mål for den fysiske, miljømessige,
behandling økonomiske , sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen og regionen.
(2008), plan- og
bygningsloven
Lov om folke Lov om folkebibliotek slår fast at ”bibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning,
bibliotek (1985), utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille
bibliotekloven bøker og egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet”. Videre at ”det enkelte
bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet”.

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsselskap med annen
kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon. Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for bibliotekdriften.

Fremsyning av film eller videogram i næring kan ikke skje uten tillatelse av kommunestyret
eller den kommunestyret har gitt fullmakt.

St.meld. nr. 48 Stortingsmelding 48 trekker opp hovedlinjen for de kulturpolitiske prioriteringene med statens
(2002 -2003) medvirkning i tiårsperioden fra 2004 til 2014. Et hovedbudskap er å holde frem den profesjoKulturpolitikk fram
mot 2014

nelle kunsten og den faglig forankrede kulturinnsats som en verdi i seg selv. Kvalitet blir holdt
frem som avgjørende kriterium for å bli prioritert i statlig kulturpolitikk. Mangfold og et bredt
spekter av skapende, utøvende, dokumenterende og formidlende innsats på kulturområdet
blir trukket frem som en verdifull motvekt mot ensrettede krefter i samfunnet.
http://.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/20022003/
stmeld-nr-48-2002-2003-/.html?id=432633

Kulturskoleloven Kulturskoleloven er nedfelt i opplæringsloven § 13 – 6. Musikk og kulturskoletilbud.
§13-6 i
opplæringsloven ”Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kultur1997 skoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet som er en fordypning utover
det obligatoriske skoleverket.”
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Lov Utfyllende info

St.meld. nr. 39 Fire hovedstrategier ligger til grunn for å støtte aktivt opp om frivillig sektor og bidra til økt
(2006-2007) deltakelse: Bedre rammebetingelser for frivillig sektor, økt oppmerksomhet om ressurser til
Frivillighet for alle

lokal aktivitet og ”lav-terskelaktivitet”, økt oppmerksomhet på inkludering og integrering,
styrket kunnskap og forskning.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeldnr-39-2007-.html?id=477331

St.meld. nr. 23
(2008-2009)
Bibliotek kunnskapsallmenning,
møtestad og
kulturarena i ei
digital tid
St.meld. nr. 24
(2008-2009)

Det digitale biblioteket, samarbeid og fordeling av ansvar internasjonalt , nasjonalt og lokalt,
biblioteket som møtested, biblioteket som lærings- og kulturarena, bibliotektjenester til alle.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/
stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr23-2008-2009-/2.html?id=555523

Lov Utfyllende info

St.meld. nr. 10 Formålet med meldinga er å gje knutepunktbegrepet eit fornya innhald ved å presisere
(2007-2008) kulturansvaret og oppdraget som følgjer av det offentlige tilskotet til verksemder med status
som knutepunkt.

Kriterium for
knutepunktstatus
og vurdering av
gjennomføring av
knutepunktoppdraget

Meldinga drøftar kva for kriterium og krav som bør bli stilte til festivalar og festspel som har
status som knutepunkt, og legg fram forslag til eit justert system for vurdering av resultat
og oppnådde mål som også inkluderer resultat av kvalitativ art. Meldinga omhandlar vidare
oppnemning av medlemmer til styre for knutepunkta og den allmenne organisasjonsforma
for slike verksemder.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/
stortingsmeldingar/2007-2008/Stmeld-nr10-2007-2008-/I.html?id=494858

St.meld. nr. 32 Regjeringen legger med dette fram en storingsmelding om scenekunst. Hovedfokus for
(2007- 2008) stortingsmeldingen er tilgjengelighet til og finansiering av scenekunsttilbud i Norge. Målet er
et profesjonelt scenekunsttilbud i alle fylker.

Digital IKT gir nye muligheter til å skape, bevare og formidle informasjon, kunnskap og kunstneriske ytringer. Formålet med denne meldingen er at så mange som mulig skal få digital
tilgang til kunnskap og opplevelse representert i kulturarven. Meldingene????? skal i hovedsak omhandle de strategiske grep som må til for at kvaliteter som finnes i museer, arkiv og
bibliotek skal kunne bevares og formidles digitalt. Den har som ambisjon å fordele ansvaret
mellom de institusjonene som har som sine mandater å ta vare på kulturarv.

Nasjonal strategi for
digital bevaring
og formidling av
kulturarv http://www.regjeringen.no/pages/2176228/PDFS/STM2008220090024000DDDPDFS.pdf

Bak kulissene Scenekunst er en fellesbetegnelse for flere kunstarter. Med bakgrunn i eksisterende

infrastruktur og finansieringsordninger er framstillingen i hovedsak bygget opp omkring
teater, opera og dans. Dette gjelder både for den institusjonsbaserte og den frie scene
kunsten. Viktige tema for meldingen er blant annet fornyelse, mangfold og likestilling.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/
stmeld-nr32-2007-2008-/I.html?id=517754

St.meld. nr. 8 Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren
(2007-2008) samarbeider om å medverke til at elevar i skulen får oppleve, kan gjere seg kjende med og
utvikle forståing for profesjonell kunst- og kulturutrykk av alle slag.

St.meld. nr. 21 Formålet med meldingen er en satsing som er framtidsrettet, og som sikrer gode vilkår for
(2007-2008) utøvere og for arrangører og sikrer et mangfoldig tilbud av rytmisk musikk med høy kvalitet
til flest mulig. Det er et mål å likestille rytmisk musikk med andre musikkuttrykk hva gjelder
anerkjennelse og betydning.

Samspill – Et løft for
rytmisk musikk Dette skal nås gjennom et godt konserttilbud over hele landet, god tilgang på innspilt musikk
av høy kvalitet, styrke kompetanseutvikling og kvalitet samt utvikle næringspotensialet
innenfor rytmisk musikk.

Kulturell skulesekk Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:
for framtida •å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod

•å leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, å gjere seg kjende med og
utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
•å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i
realiseringa av skulen sine læringsmål.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud.html?id=54

https://www.regjeringen.no/contentassets/58a5e02f70984c48aba69d989a697087/no/
pdfs/stm200720080021000dddpdfs.pdf
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Lov Utfyllende info

St.meld. nr. 25 Den kulturelle spaserstokken skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren
(2005-2006) og helse- og omsorgtjenesten i kommunene. Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter
innenfor alle kunst - og kulturgenre, som musikk , teater, film , litteratur og billedkunst.

Mestring, Arrangementene bør være åpne for alle, og benytte etablerte arenaer i nærmiljøet som
muligheter og forsamlingshus, bydelskaféer, kulturhus, kirkerom, sykehjem og omsorgssentre.
mening

Lov Utfyllende info

St.meld. nr. 23 Del 1 (kap. 1-3) presenterer hovedmålene som gjelder for den statlige innsatsen innenfor
(2011- 2012) området visuell kunst, og angir nærmere begrunnelse og bakgrunn for de hovedspørsmål
som behandles i meldingen.

Visuell kunst Det blir vist til kulturløftet 11, der regjeringen understreker at det skal satses på billedkunst,

kunsthåndverk og arkitektur. Det vil bli satset på billedkunst og kunsthåndverk bl.a. gjennom
å utvikle visningsarenaene. Stipendordningene skal styrkes ved at det særlig legges til rette
for unge kunstnere. Det vil også bli satset på kunst i offentlige rom. Norsk arkitektur og stedsutvikling skal styrkes ved en videre oppfølging av regjeringens handlingsplan for arkitektur.

Den kulturelle spaserstokken bør samarbeide med små og store kulturinstitusjoner, med

(Den kulturelle kunstnere, utøvere og artister og lokalt kulturliv både profesjonelle og amatører. Det kan
spaserstokken) arrangeres formiddagsforestillinger på kino og teater, for å lette tilgjengeligheten for de som

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/regpubl/stmeld/2001-2012
/meld-st-23-2011201272.html?id=680608

har problemer med å benytte tilbudene på kveldstid, og kulturinstitusjonene kan bidra med
lokale arrangementer. Tiltaket bør ha som mål å få til mer aktivitet på tvers av generasjoner
og etnisk bakgrunn.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20052006
/stmeld-nr-25-2005-2006710html?id=201000

St.meld. nr. 22 Samspill mellom kultur- og næringsliv kan medverke til utvikling og vekst både i kulturlivet
(2004-2005) og næringslivet. På den eine sida finst det døme på at kulturlivet kan medverke til omstil-

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 ble satt ned av regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kultur
Kulturutredningen
2014

ing og innovasjon i næringslivet til dømes i design- og produktutvikling, marknadsføring og
organisasjonsutvikling.

Kultur og næring På den andre sida er det aukande interesse frå kulturlivet for å samarbeide med

 æringslivet. Dette gjeld den frivillige kultursektoren over heile landet, men det gjeld
n
også den profesjonelle kultursektoren, dei store institusjonane , mindre ensemble og
enkeltkunstnarar. Motivasjonen til eit samarbeid er først og fremst knytt til eit større behov
for inntekter, men samarbeid kan og medverke til publikumsutvikling, nye formidlingsarenaer
og profesjonell kompetanse i samband med kultursektorens næringsaspekt.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar
/stortingsmeldingar/20042005/stmeld-nr-22-2004-2005-/11.html?id=40757

St.meld. nr. 49 Meldingen presenterer en statusrapport for de strukturelle endringer, økonomisk utvikling
(2008-2009) og faglig aktivitet som er skjedd etter årtusenskiftet på museumsfronten i Norge. Det pekes
på et stort etterslep innen samlingsforvaltningen, på behovet for bedre magasinering og
utbygging av konserveringstjenester.

Framtidas museum- Meldingens overordnede mål er å styrke museenes faglige profil. Et annet overordnet
Forvaltning, p erspektiv er utviklingen av museenes samfunnsrolle. Det legges til grunn at museene selv
forskning, har hovedansvaret for å styrke den faglige aktiviteten og utvikle sin samfunnsrolle.
formidling, fornying
https://www.regjeringen.no/contentassets/623a144b4e9a4efc8aefe1d73a406771/no/
pdfs/stm200820090049000dddpdfs.pdf
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politikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran
i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet 11, som innebar et
stort økonomisk løft for norsk kulturliv.
Statistikken over kommunenes kulturutgifter viser at blant annet folkebibliotek, kultur
skoler og fritidsklubber i liten grad har fått del i veksten innenfor kultursektoren i tiden etter
2005. Utvalget oppfatter dette som bekymringsfullt og kortsiktig. For å styrke den kulturelle
grunnmuren i årene som kommer mener utvalget at Kulturløftet 111 må være et løft for den
kulturelle grunnmuren – et lokalt kulturløft.
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/
pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf

Strategiplan Strategi for kunst og kultur i opplæringen
Skapende læring Kunnskapsdepartementet
Juni 2007
Kulturskolen Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale sentra for kunst og kultur
2010 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
Meld. St. 20 https://www.regjeringen.no/contentassets/53bb6e5685704455b06fdd289212d108/no/
(2012-2013) pdfs/stm201220130020000dddpdfs.pdf
På rett vei
Kvalitet og
mangfold i
felleskolen
Kunnskapsløftet Læreplan og kompetansemål i Musikk og Kunst og håndverk
– Mål og innhold i
grunnskolen
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