
Møter i pilotkommunene 
 
Prosjektet Kultur for samfunnsutvikling er inne i sluttfasen av pilotperioden. Når vi nå 
kommer på besøk til kommunene ønsker vi å ha en samtale med både de vi konkret har 
samarbeidet med i prosjektet, men gjerne også rådmann, ordfører og andre politikere, og 
utvalgte ressurspersoner i lokalsamfunnet. Dette fordi rammeverket for Cultural Planning, 
eller planning culturaly, nettopp handler om å involvere innbyggere, næringsdrivende, 
offentlig, frivillige og private interessenter i dialog rundt og samarbeid mot god steds- og 
samfunnsutvikling.  
 
Prosjektet har i utgangspunktet lagt opp til at både utvikling og planlegging skal ha et 
tverrsektorielt og helthetlig perspektiv. Et viktig element har vært at kultursektorens 
kunnskap og kompetanse i større grad enn i dag bør inkluderes i strategier og planprosesser 
for helhetlig samfunnsutvikling. Vi trenger ikke bare et godt kulturliv, vi trenger også en 
kultur for samfunnsplanlegging som er sektorovergripende, der harde tall og fakta kobles 
sammen med sosiokulturelle kjennetegn som livskvalitet, folkehelse, demokrati, 
rettferdighet, mangfold og materiell og immateriell kultur. 
 
Dette er de overordnede perspektivene for pilotprosjektet i Sogn og Fjordane. 
Men hvordan ser virkeligheten ut hos dere som nå har jobbet med dette i godt 
og vel et år?  

 Skiller dette prosjektet seg fra andre utviklingsprosjekt i kommunen? 

 Skiller metodene seg vesentlig fra de metodene som brukes i andre prosjekter? 
 
I prosjektet Kultur for samfunnsutvikling er innfallsvinkler og prosesser like viktig som 
resultater og mål. Innfallsvinkelen kan som i pilotkommunene her, være et konkret problem, 
pågående arbeid med planer og strategier eller et overordnet ønske om mer og bedre 
kunnskap om eget lokalsamfunn eller egen region. Vi kan kalle det diagnostisering; hva 
kjennetegner det problemet vi ønsker å løse, eller det samfunnet vi ønsker å utvikle? 
 
Hvordan bør dette arbeidet, ut fra egne erfaringer, legges opp for å sikre gode 
prosesser, inkludering og deltakelse?  

 Samarbeid på tvers av sektorer gjennom tverrsektorielt samarbeid? 

 Å skape eierskap til prosessene blant alle involverte? 

 Forholdet mellom åpne prosesser og behovet for systematisering og tidsavgrensning?  

 Dialog med og tilbakemelding til involverte innbyggere, eiere, ressurspersoner med mer? 

 Å utnytte innsamlet materiale i andre utviklings- og planprosesser? 

 Hvordan kan vi gjennom prosjektene sikre kompetanseoppbygging i egen kommune? 
 
I vårt samfunn, med sterk sektororientering, er den gjensidige kontakten og samarbeidet på 
tvers av etablerte sektorer helt avgjørende for at metodene over skal fungere som grunnlag 
for god samfunnsutvikling. Vi snakker om et bredt spekter av kunnskapsutvikling: bestiller- , 
tilrettelegger-, utvikler-  og gjennomføringskompetanse. 
 
Er denne type prosjekt relevant for kompetanseheving av egne medarbeidere? 
 
Det finnes dessverre ingen enkle og allmenngyldige innfallsvinkler og løsninger. Hvert 
prosjekt og hver kommune må finne egne innfallsvinkler ut fra egne kjennetegn og ressurser. 
Men det finnes mange egnede metoder for arbeidet med samfunnsutvikling. Disse kan læres. 
Og vi kan lære av hverandre. 
 
  
 


