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Rapport LUK-midlar 2013:   
«Kultur for samfunnsutvikling» (Cultural planning) 2013 

 
 

1. Innleiing 

Norsk kulturforum (NOKU)  og Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) samarbeider om eit 
toårig pilotprosjekt der vi ønskjer å prøve ut metoden «Cultural planning» i Norge.  Dette er ein 
del av SFFK sitt arbeid innan kommunal og regionaldepartementet si satsing: 
«Lokalsamfunnsutvikling i kommunane» (LUK). 
 
I LUK-satsinga har piloten funne sin plass under målet om: 

- Kompetansebygging i å drive lokalt plan- og utviklingsarbeid 

 
Søknaden om midlar til LUK 2013 skildrar piloten slik: 

Sogn og Fjordane fylkeskommune set våren 2013 i gang eit toåring pilotprosjekt om Cultural 
Planning. Cultural Planning er ein metode for samfunnsutvikling. Målet er å kartleggje 
ressursar og mobilisere innbyggjarane i ein kommune eller region. Vi definerer i denne 
samanhengen Cultural Planning som alt som «er relatert til den delte kunnskapen og verdiane i 
samfunnet, dei kulturelle røtene våre». Cultural Planning er førebels lite kjent og lite brukt i 
Noreg. Metoden er derimot i bruk i både Danmark og Sverige, og England og Canada er blant 
dei som har nytta metoden lengst.  
 
Metoden tek tak i konkrete utfordringar og mål i eit lokalsamfunn. Metoden kartlegg 
kunnskap og verdiar. Deling av kunnskap står i sentrum når vi nyttar Cultural Planning som 
metode. Slik skal kunnskapen verte ålment tilgjengeleg og vere eit grunnlag for vidare læring 
og innovasjon. Summen av kunnskap gir auka kollektiv forståing av kva for ressursar og 
sjansar staden har for å utvikle seg. Vi kan gjennom ein slik prosess få fram nye innovative og 
løysingsdyktige nettverk. Dette er viktig, når vi veit at gode nettverk på tvers kjenneteiknar 
mange suksessrike kommunar.  

 
På norsk har vi valt å kalle metoden «Kultur for samfunnsutvikling». 
 
 

2. Målsettingane i piloten 

Prosjektet er sett i gang av aktørar innan kulturfeltet. Målsettingane er å gje kultursektoren ein 
naturleg plass i lokalsamfunnsutvikling og planlegging. Dette speglast i val av målgrupper og 
fokus. Vi ønskjer å: 
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1. Innføre metoden i Noreg 

2. Prøve ut metoden i to år i utvalde, interesserte kommunar  

3. Etablere eit norsk språk i metoden 

4. Utvikle modellar for å presentere metoden 

5. Styrke kulturarbeidarane i Sogn og Fjordane sin kapabilitet  i den kommunale 

samfunnsplanlegginga 

6. Styrke kulturfeltet si rolle i formelle planleggingsprosessar og tverrfaglege samarbeid 

 

3. Organisering av prosjektet 

Arbeidsgruppa i pilotprosjektet består av:  
 

Åse V. Festervoll, Norsk kulturforum 
Geir Lyngaas, plan og samfunnsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune (til august -
13) / Hanne Brekken Oppedal, plan og samfunnsavdelinga, Sogn og Fjordane 
fylkeskommune (frå juni 13) 
Lisbeth Bringebøen, næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Sissel Lillebø Aarseth, kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune 

 

4. Deltaking i pilotprosjektet 

Dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane vart invitert til å delta i piloten.  
 
Føresetnadar for deltaking  var at det skulle vere tverrfagleg deltaking i den enkelte kommune og 
at ein hadde eit konkret prosjekt ein kunne nytte som case i piloten. 
 
5 kommunar valde å delta. Dette er kommunar som er ulike i storleik, organisering, utfordringar 
samt kva tematikk dei ønskjer å arbeide med i piloten.  
 
Eid kommune (5 920 innb) 
Tema:  sentrumsanalyse 
Deltaking: Kristina Kostopolus - rådgjevar kultur, Cecilie Marie Åshammar - planleggjar, Gerd 
Fløde Bjørlo – plan og utviklingssjef, Geir Holmen - dagleg leiar Operahuset, Magni Flyum - 
dagleg leiar Vårt akademi for kultur og næring. 
 
Naustdal kommune (2 700 innb) 
Tema: kultur som verkemiddel i samfunnsplanlegginga 
Deltaking: Ann Lisbeth Lesto - kulturleiar, Arne Kringlen - samfunnsutviklar 
 
Gulen kommune (2 300 innb) 
Tema: kommunedelplan fysisk aktivitet, samfunnsdelen 
Deltaking: Ingvild Høydal - kultur og miljøkonsulent 
 
Solund kommune (840 innb) 
Tema: bulystprosjektet Solund i 1000. 
Deltaking: Mark Elvevåg - prosjektleiar 
 
Leikanger kommune (2 250 innb) 
Tema: ungdomsdeltaking 
Deltaking: Anne Britt Lauvsnes - tenesteleiar kultur og ungdom, Trude Risnes - politikar 
 
Arbeidsgruppa er nøgde med talet på deltakarar, det er ei handterleg gruppe i pilotprosjektet. 
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Det er ikkje alle kommunane som i dag har tverrfagleg deltaking i piloten. Dette gir oss eit høve 
til å vurdere om det er ulik grad av måloppnåing og resultat i kommunar med ulik deltaking.  
 

5. Aktivitet i 2012/2013 

Møter 
03.10.12 Introduksjon til Cultural planning v/Lia Ghilardi.  

Møte med Naustdal kommune, test for at Ghilardi skulle sjå ein typisk 

kommune i SFJ. 

Introduksjon til metoden på kulturkonferansen på Skei. 

08.01.13 Arbeidsgruppa, telefonmøte 

01.02.13 Møte med deltakarane i piloten for å førebu studietur og klargjere kommunane 

sine case 

05.-08.03.13 Studietur for pilotkommunane til London 

17.04.13 Arbeidsgruppa, telefonmøte 

17.06.13 Arbeidsgruppa, videkonferanse 

29.08.13 Arbeidsgruppa, møte i Sogndal 

Møte med Distriktssenteret for mogleg dokumentasjon og forskning 

12.-13.09.13 Arbeidsgruppa, deltaking på Cultural Planning Laboratory sitt nettverksmøte i 

Borås, Sverige 

25. – 27.09.13 Arbeidsgruppa, besøk i pilotkommunane 
23.10.13 Arbeidsgruppa, møte på Eid 
24. – 25.10.13 Seminar for pilotkommunane på Eid 
19.12.13 Seminar om metoden for tilsette i SF Fylkeskommune 
 
Arbeid i arbeidsgruppa 

- Sette seg inn i metoden og tilpasse denne til norske forhold. 

- Utarbeide eit opplæringsløp for kommunane med seminar. 

- Styrke og rettleie pilotkommunane. 

- Etablere eit norsk språk for metoden, m.a. er 2 artiklar er oversett til norsk. 

- Utvikle modellar for å presentere metoden. 3 figurar er utarbeidd 

- Distriktssenteret, etablere eit samarbeid for om mogleg å forske eller å dokumentere 

prosessen 

- Forankre arbeidet i organisasjonen, dvs. Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

- Samle og systematisere kunnskap for overføring til andre kommunar og 

samarbeidspartarar lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk 

 
 

6. Skildring av «Kultur for samfunnsutvikling» som metode 

 
Det finns ikkje gode norske omgrep som dekkjer dei engelske nemningane Cultural Planning og 
Cultural Mapping. Omgrepa peiker på det som på egelsk kan kallast planning culturally, og som 
på norsk kan omsetjast til kultur for samfunnsutvikling. Målet er å kartleggje lokale kulturelle 
ressursar i vid forstand, og mobilisere innbyggjarar og ressurspersonar i ein kommune eller 
region. 
 

Viktige element i Kultur for samfunnsutvikling 
1. Kartlegging 

– Staden sin eigenart 
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– Kulturelle ressursar 

2. Dialog med innbyggjarane 

3. Kunnskapsoppbygging 

– Formidle kunnskapen (transparens) 

– Bruke kunnskapen i nye samanhengar (dele) 

4. Analyse, i fellesskap 

5. Strategibygging 

 
Metoden i Kultur for samfunnsutvikling 

1. Kreativ prosess  -  Brei involvering  - Tverrsektoriell tenking 

2. Positiv innfallsvinkel: «assets rather than deficits» 

3. Etablere ein felles visjon 

4. Bygge på det eksisterande 

5. Bruke verktøy som passar til utfordringa 

6. Skreddarsøm i prosessutforming   

 
Basert på den erfaring vi har opparbeidd oss har vi utarbeidd ei læresetning (eller vårt 
credo/thelos) som kan skildre Cultural planning på norsk:  
 
«Kultur for samfunnsutvikling er eit overordna og langsiktig perspektiv på kultur og 
samfunn der kulturutvikling også handlar om samfunnsplanlegging, om å skape 
føresetnader for ei heilskapleg utvikling, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt». 
 

7. Vurdering av måloppnåing 

Arbeidsgruppa har arbeidd godt med dei fire første punkta blant målsettingane, sjå punkt 2. Både 
å innføre og å  prøve ut metoden er vi godt i gang med. Å etablere eit norsk språk samt å utvikle 
modellar for å presentere metoden er gjort. Vi er no midt i piloten og vil vidareføre dette gode 
arbeidet i år to av prosjektet.   
 
Målsettingane om å styrke kulturarbeidarane i Sogn og Fjordane sin kapabilitet  i den kommunale 
samfunnsplanlegginga og å styrke kulturfeltet si rolle i formelle planleggingsprosessar og 
tverrfaglege samarbeid er større og meir utfordrande målsettingar som krev lengre tid og som kan 
vere vanskeleg å måle og dokumentere. Dette vil vere eit fokus for evaluering og dokumentasjon 
i piloten når den er ferdig. Men det er vår meining at deltaking i pilotprosjektet har styrkt 
kulturarbeidarane sin kompetanse og kapabilitet gjennom kunnskapsheving. 
 
Av dei viktige elementa i Kultur for samfunnsutvikling (punkt 6) har ein prioritert å vektlegge og 
styrke kommunane innan kartlegging, dialog med innbyggjarane og kunnskapsoppbygging.  
 
 

8. Vidareføring i 2014 

 
Prioriterte arbeidsoppgåver i høve til pilotkommunane:  

- Følgje opp den enkelte kommune i deira prosjekt 

- Styrke forankringa i kommunen sin organisasjon 

- Styrke den tverrfaglege deltakinga i kommunane  

- Prosesskunnskap  

- Kunnskapsoppbygging  

- Analyse 
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- Strategibygging 

  
Andre prioriterte arbeidsoppgåver i arbeidsgruppa i 2014: 

- Utvikle piloten 

- Språk og presentasjon, metodeformidling 

- Digital formidling 

- Kunnskapsbank, samling av verktøy og prosessmetodar 

- Nasjonal forankring 

- Samarbeid med KS 

 
Prioriterte arbeidsoppgåver i Norsk kulturforum: 

- Oppfølging av kommunane i Sogn og Fjordane 

- Utvikle materiell og heimeside for spreiing av informasjon og kunnskap 

- Samarbeid med andre interesserte aktørar lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk 

- Samarbeid med KS om spreiing av informasjon  

 

Prioriterte arbeidsoppgåver i Sogn og Fjordane fylkeskommune: 

- Forankring i organisasjonen, avdelingane, leiarnivå og politisk 

- Fortsette progresjonen i piloten 

 

9. Rekneskap 2013 

 
Oppgåvepliktige  godtgjersler 287 
Arbeidsgjevaravgift 40 
Bevertning 363 
Kurs- og konferanseavgifter 1 401 
Reise og opphaldsutgifter tenestereise, oppgvpl 8 015 
Reise og opphaldsutgifter på tenestereiser 219 998 
Konsulenthonorar 108 267 
Meirverdiavgift - drift 9 054 
Inntektsføring momskomp drift -9 054 
Refusjon frå kommunar -13 180 
Sum pilotprosjektet i 2013 326 351 
 
I tillegg til faktiske utgifter kjem arbeidstid innan dei ulike samarbeidspartane. Dette er ikkje sett 
verdi på. 
 

10. Budsjett 2014 

 
Reise og opphaldsutgifter 215 000 
Konsulenthonorar 115 000 
Sum  330000 
 
 


