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Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune2018– 2020
1. Innledning og utfordringer
Kulturstrategifor Hedmarkfylkeskommune2018– 2020 er et overordnetpolitisk
styringsdokument
. Kulturstrategienskalgi fylkeskommunens
arbeidpå kulturfeltet tydelig
retning med klare prioriteringer.Dokumentetomfatter alle fagområdenetil Enhetfor Kultur,
bibliotek og kompetanse. Disseområdeneer fysiskaktivitet inkludert idrett og friluftsliv,
bibliotek,kulturarv, billedkunst/kunsthåndverk,
scenekunst,musikk,film med mer. Videreskal
kulturstrategien:
•
•

Bidratil mer effektiv og målrettet bruk av økonomiskeog personalmessige
ressurser
Dannegrunnlagfor utarbeidelseav handlingsplaner for de ulike fagområdene

Kulturstrategiengår i begrensetgrad inn på de enkeltefagområder. Den er kortfattet og viservisjon,
et hovedmål, tre prioriteringer på tvers, fire delmål og fem veivalg, som viserhvilke arbeidsmåter
fylkeskommunenvektlegger. Dette betyr ikke at det øvrigeer glemt – Hedmarkfylkeskommunes
brede arbeid på kulturfeltet vil fortsette.
Samarbeidserklæring
Fylkesrådeti Hedmark2015 – 2019har følgendehovedmålsettingi kapitlet Det
godeliv: «Et idretts- og kulturtilbud som gir godemuligheter til utfoldelse,opplevelserog økt
livskvalitet.»
Plangrunnlagetfor Kulturstrategifor Hedmarkfylkeskommune2018– 2020 er Regionalplanstrategi
2016– 2020 med en overordnetambisjonom at Hedmarkskal«lede an i det grønneskiftet.» Et av
målenei Regionalplanstrategi2016- 2020som er sentral for kultursektorener «økt deltakelsei
kulturaktiviteter til alle.»
Regionalplan for opplevelsesnæringene
i Hedmark(2012– 2017)leggeret grunnlagfor
fylkeskommunensarbeid med å utvikle attraktive, synlige og helhetligeopplevelsestilbud.
I Lovom offentlegestyresmaktersansvarfor kulturverksemd(kulturlova)blir det påpekt at «stat,
fylkeskommuneog kommunehar et ansvarfor at kulturlivet har føreseielegeutviklingskårog å
fremja profesjonalitetog kvalitet i kulturtilbodet og leggjatil rette for deltakingi kulturaktivitetar.»
I Lovom folkebibliotekblir fylkeskommunensansvarog oppgaverpå bibliotekfeltet beskrevet.
Statenarbeider med en ny kulturmeldingsom skalomfatte kunstfeltene,bibliotek, spill, film, arkiv,
museumog frivillig kulturliv. Det er signalisertat kulturmeldingensærligskalleggevekt på hvordan
globaliseringenog utviklingeninnen informasjons- og kommunikasjonsteknologien
påvirkerdagens
og framtidenskulturbrukere.
1.1
Utfordringer, trender og muligheter
Regionalplanstrategi2016– 2020 peker på en rekke utfordringer for Hedmarkssamfunnet.
Urbaniseringstendensener tydelig. Det blir flere eldre og færre ungevoksneog befolkningsveksten
er laverei Hedmarkenn i landet for øvrig.Flereav fylkets kommunerhar stor sårbarhetknyttet til
fremtidig befolkningsutvikling.
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Hedmarkhar som mål å oppnå bedre folkehelseog redusertesosialehelseforskjeller,og det er
regionaleulikheter innenfor dette området. Det gjelder for eksempelandelenarbeidsledige
ungdommerunder 25 år, andelenungeuføre, økendeandel barn i lavinntektshusholdningerog
andelenungesom oppleverensomhet.Ungdomblir mindre fysiskaktive i løpet av ungdomstida.Det
er en utfordring å reduserestillesitting og å få ungdomtil å væremer aktive.
PåTelemarksforsknings
kulturindeks,som er en rangeringav kommuneneskulturaktivitet og
kulturtilbud i Norgebasertpå ti ulike fagkategorier,liggeråtte Hedmarkskommunerblant de 86
beste kommuneneog tre kommunerblant de 86 dårligstei 2016. Dette er en klar forbedring fra året
før. Summertkommer Hedmarkut som nr. 13 av 19 fylker i 2016,mot nr. 14 i 2015. Når det gjelder
sentraletildelinger fra Kulturdepartementet,NorskKulturråd, Frifond og Riksantikvaren
, er
Hedmarkskommunene
rangert på 12. plassi 2016.Tendensenhar over noen år vært fallende
(Telemarksforskning
2014- 2017).
Det er altsåstore regionaleforskjelleri kommuneneskulturaktivitet og kulturtilbud, og delvis
sammenfaller disseregionalevariasjonene med andre variasjonerslik at enkelte regionerblir ekstra
sårbare.
Hedmarkhar et lavt utdanningsnivå.Lavt utdanningsnivåer relatert til mindre bruk av
kulturaktiviteter og kulturopplevelser(Telemarksforskning
2016, SSB2016) og laverefysiskaktivitet.
Forskningi bystrøkviser at det ogsåer tre andre grupperhvor det er mangeikke-brukere av
kunsttilbud: de med hjemmeboendebarn, de med ikke-vestligbakgrunnog de under 30 år.
(Bjørnsen,Egil,Lind,Emma,og Hauge,Elisabeth2012).Det er grunn til å tro at dette er relativt
sammenfallendemed forhold i Hedmark,selvom vi ikke har noen storby i fylket. Det er en utfordring
for det etablerte kulturlivet å utvikle relevantekulturtilbud og å kommuniseregodt med hele
bredden i befolkningen.
Digitaliseringav kultur endrer ikke grunnleggendemenneskeligebehov,men innhold, organisering,
og finansieringav kulturlivet kan ta nye former. Felter som markedsføring, oppbyggingav artister og
kulturprodukter, informasjonog distribusjonhar alleredeendret segsterkt, og mye tyder på at
endringenevil fortsette i raskeretempo i årenesom kommer. Det er en utfordring for det etablerte
kulturlivet å holde seginformert om de nye muligheteneden teknologiskeutviklingenfører med seg.
Samtidigligger det store muligheter i å skapenytt innenfor det digitale.
Enannenendringer globaliseringenav kulturen. Globaliseringfører til framvekstav nye kulturelle
uttrykk. Pågrunn av digitaliseringenkoster globaldistribusjonlit e. Globaliseringav kultur kan føre til
et forsterket behovfor å ta vare på lokal kulturarv og tradisjonersom betyr noe for folks tilhørighet.
Påden annenside fører globaliseringog digitaliseringtil at det finnes muligheterogsåi mindre
miljøer for å skapeglobalehits bådemusikalskog i overført betydning.
1.2 Definisjoner
Kultur og kulturliv : brukt som overordnedebegrepsom omfatter bådeytringskulturen,kunst, frivillig
sektor, bibliotek, kulturarv og fysiskaktivitet inkludert idrett og friluftsliv.
Fysiskaktivitet : omfatter bådeidrett, fysiskaktivitet og friluftsliv. Med idrett menesorganisertidrett
gjennomet idrettslagel. Med fysiskaktivitet menesegenorganisertfysiskaktivitet, alt fra gå/sykkelturer til arbeid eller skole,aktivitet i nærmiljøanleggmed mer. Med friluftsliv menesopphold
og aktivitet i friluft slik som tur, jakt, fiske,syklingmm.
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Kunstnere: utøvereeller opphavsmennsom helt eller delvislever av kunst,og som regel har en
utdanninginnen kunstfeltet.
Kunst: hele bredde av den profesjonellekunsten,dvs.bådebilledkunst, kunsthåndverk, dans,teater,
musikk,film og andre kunstarter.
Den kulturelle infrastrukturen: rammeverketfor kulturlivet, at det finnes kulturbygg,anleggfor
fysiskaktivitet, formidlingsarenaer,kulturaktiviteter og kulturtilbud som bibliotek, kulturskole,
museer,frivillige organisasjonerog voksenopplæring,møteplasserog nettverk, åpnedemokratiske
prosesserog kulturopplevelsersom kino, teater, konserter,idrettsarrangementerog utstillinger med
mer.
Den kulturelle grunnmurenble definert av Enger-utvalget i 2014 som den kulturelle infrastrukturen
som gir hele befolkningentilgangtil kunst- og kulturfagligkompetanse,deltakelseog opplevelse.

2. Visjon og hovedmål
Kulturaktivitet og -opplevelsergir osstilhørighet og mening,innsikt og perspektivpå livet. Fysisk
aktivitet gjør osssprekere,gir ossnaturopplevelserog et pusteromi hverdagen.Kunstutvider
erfaringsrommetog kan utfordre tankesettetvårt. Kultur gjør osstil sunnereog gladeremennesker
med større sjenerøsitetog tillit til hverandre.Kultur i hele sin bredde er derfor sentralt i selve livet.
Det er et fundamentfor dennekulturstrategien.
Visjonfor Hedmarkfylkeskommunesarbeid på kulturfeltet 2018 – 2020:
Et gladere,sprekereog klokere Hedmark
Hovedmål:
Flereinnbyggerei Hedmarkengasjerti kulturlivet
Hedmarkfylkeskommunenønskerat flest mulig skalværeinkludert i kulturlivet i fylket, både som
deltakerei aktiviteter og som publikummere. Fylkeskommunenvil arbeidefor at alle skalha mulighet
til å delta, selvom geografiske,helsemessige,
kulturelle eller sosialeforhold hever terskelenfor
deltakelse.Kultur er viktig for helseog trivsel. Et vitalt kulturliv som favner bredt har en
samfunnsbyggende
kraft.
Hedmarker hjemfylketil sørsamer som har statussom urfolk, nasjonaleminoriteter som skogfinner
og romanifolk/tatere, og innvandrerei nyere tid. Dette gir et rikt og mangfoldiggrunnlagfor videre
utvikling av kulturlivet.

3. Tre prioriteringer på tvers
3.1
Integrere digitale opplevelserog digital kreativitet i kultursektorensarbeidsfelt
Skalfylkeskommunenskulturpolitikk være relevantfor flere av Hedmarksyngre innbyggere,må den
forholde segtil digital kultur. I Hedmarkhar vi sterkespillutviklingsmiljøer,utdannings- og
forskningsmiljøerpå HøgskolenInnlandetinnen digitale opplevelser,sterkefagmiljøerinnen virtual
reality (VR)og augmentedreality (AR), godefilm- og TV-produksjonsmiljøerog verdensnest største
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datafestivalfor ungdom.Hedmarkfylkeskommunehar følgendeinnfallsvinklertil nye digitale
opplevelserpå kulturfeltet:
-

-

-

Utviklingenav digitale opplevelserhar bådeen tekniskog en næringspolitiskside,men
innholdet kan være bådekultur og kunst. Det er viktig å anerkjenneden kulturelle
innholdsproduksjoneni digitale kanaler.
Bådebarn, ungeog mangevoksnehar kompetansesom brukere av digitale opplevelser.80 %
av alle mellom 9 og 15 år i Norgebruker digitale spill på en gjennomsnittsdag.Tilsvarendetall
for aldersgruppen25 – 44 år er 32 %. (Vaage2016) Fylkeskommunenser det som viktig at
barn og ungdomstimulerestil ikke bare å værekonsumenterav digital kultur, men ogsåå
væreskapende. Spillkafeer,kodeklubberog datatreff skaperrammer hvor barn og ungekan
være digitalt kreativei et fellesskap.
Det liggeret stort potensialefor nyskapendeformidling i å ta i bruk digital teknologi.Digitale
løsningerkan åpnefor publikumsmedvirkningpå nye måter, opphevegeografiske
begrensningerog gi nye mulighetenetil inspirasjon,formidling, læringog organisering.
Digitaleløsningerkan brukesi hele kulturfeltet, fra fysiskaktivitet via museerog bibliotek til
kunstformidling.

3.2
Styrkegrunnlagetfor at kunstnereog kulturarbeidere kan bo og arbeide i Hedmark
De uavhengigekunstnerneog frilanserneer sentraleressurserfor hovedsatsingenpå levendebyer og
bygdesentresom omtalesi Regionalplanstrategi2016- 2020. I begrepetkulturarbeidereinkluderer
fylkeskommuneni dennesammenhengenprofesjonelleinnen hele breddenav kulturfeltet – fra
trenere innen idrett til impresariovirksomhet.
Kunstener et rom for frie ytringer, og sørgerfor at det tenkesog skapesnytt. Kunstnereog
profesjonellekulturarbeiderehar høy kompetansepå sine fagfelt, mangeer ildsjeler eller bidrar med
spesialkompeta
nsei kulturskoleog skoleverk.Hedmarkfylkeskommunevil aktivt arbeidefor at flere
kunstnereog kulturarbeiderekan bo og virke i Hedmark.
For at kunstnereskalkunneleve i Hedmarkmå kulturinstitusjoner, offentlige etater, frivillige
organisasjonerog andre gi dem arbeidsoppdrag.Offentlig utsmykkinger et eksempelpå en ordning
som skaperviktige arbeidsoppdrag.Fylkeskommunenog de institusjonenefylkeskommunenstøtter
har et ansvarfor at kunstnereblir behandletpå sammegodemåte som andre arbeidstakere.Kunstog kulturinstitusjonenehar få fast ansatte,og er avhengigeav frilanseresom holder høyt faglignivå
og som kan livnæresegav kunsten.
Nye samarbeidsformerog alternativ organiseringkan skapebedre arbeidsforholdfor kunstnereog
frilansereog inspireretil nyskapingog innovasjon.Fylkeskommunenvil støtte opp om fremveksten
av kunstmiljøerog kulturklynger,gjerne på tvers av fag- og sjangergrenser.Spenstigekulturmiljø kan
tiltrekke segyngrekunstnereog frilansereinnen kulturfeltet som ønskerå etableresegi Hedmark.

3.3
Styrke tilhørighet, fellesskapog innbyggerstolthet
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Enav hovedsatsingsområdene
i Regionalplanstrategi2016– 2020 er «Levendebyer og bygdesentre
er motorer i regionenesutvikling.» Planstrategienlegger vekt på lokal identitetsbyggingog å styrke
stederskulturelle attraktivitet slik at folk vil bo og jobbe der. Samarbeidserklæringen
Fylkesrådeti
Hedmark2015 – 2019slår fast at «Kultur byggeridentitet». Identitet, tilhørighet, fellesskapog
innbyggerstoltheter satt sammenav et bredt spekterav faktorer. Det å skapekulturelle symboler
kan forsterke og/eller utfordre et steds identitet. Godeeksemplerpå det er Storelgeni Stor-Elvdalog
SkulpturlandskapNordland.
Fylkeskommunenser det som viktig i et tett samarbeidmed kommunerog andre å bruke kunst,
kulturarv og fysiskaktivitet som virkemidlerfor å forsterke tilhørighet. Fylkeskommunenønskerå
invitere samarbeidspartneretil felles aktiviteter som byggeropp under lokal identitet og skaper
innbyggerstolthet.

4. Fire delmål
4.1
God kulturell infrastruktur
Den frivillige kulturaktiviteten er en bærebjelkei det norskekulturlivet. Frivilligsektor sitter på en
eneståenderessursi forhold til å skapemangfoldog breddei lokalsamfunnetsom det offentlige ikke
har mulighet til. Endringeri samfunnetendrer ogsåfrivillig sektor, blant annet mot mer ad-hoc
virksomhet,tilretteleggingfor individuelleløsningerog økt profesjonalisering.Den store andelenav
frivillig aktivitet skjer i lokallageller lokale organisasjonersregi i kommunene.Fylkeskommunen
forholder segi hovedsaktil region- og fylkesleddav organisasjoner,samt paraplyorganisasjoner.
Hedmarkfylkeskommuneutarbeidet en frivilligmelding for Hedmarki 2012,og den vil Hedmark
fylkeskommunen fortsatt følgeopp.
Hedmarkfylkeskommunenvil bidra til å styrke den kulturelle infrastrukturengjennom
støtteordningenetil idretts- og nærmiljøanlegg,friluftslivstiltak og kulturarenaer.Fylkeskommunen
vil sette politisk fokus på behovet for økte statlige bevilgninger til lokalekulturbygg,midler som i
hovedsakivaretar det frivillige kulturlivet.
Viderevil Hedmarkfylkeskommunesamarbeidetett med kommuneneog frivillig sektor om bibliotek,
fysiskaktivitet, og kompetansehevingog nettverksbyggingpå hele breddenav kulturfeltet . Flere
kulturoppgaverkan koordineresbedre gjennomsamarbeidpå regionaltnivå, noe fylkeskommunen
ser som positivt.
Til den kulturelle infrastrukturenhører ogsåkulturopplevelser,og dette er et områdeHedmark
fylkeskommune tar et stort ansvarfor. Teateri Fjellregionen(Ttrafo)og Teateri Glåmdaler ordninger
støttet av fylkeskommunenog som samarbeidertett med lokalt kulturliv og fungerergodt.
4.2
Innbyggernei hele Hedmarkskal ha tilbud om profesjonell kunst og kultur
Hedmarkfylkeskommunevil støtte institusjonerog tiltak som sørgerfor kultur- og kunstopplevelser
av høy kvalitet til innbyggernei Hedmark. Hedmarkhar offentlig finansierteinstitusjonerinnen film,
scenekunst,billedkunst/kunsthåndverk, musikkog kulturarv. Enny ordning for profesjonellmusikker
under utredning sammenmed Opplandfylkeskommune.Fylkeskommunenvil ogsåvurdere et
samarbeidom produksjonog formidling av dansi Hedmark.
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Hedmarkfylkeskommuneer sterkt inne som eier/stifter/til skuddsgivertil Anno Museum,
Turnéorganisasjonen,TeaterInnlandet,Kunstbanken
, ØstnorskFilmsenter, Filminvest,
Ringsakeroperaen
og Festspillenei Elverum. Disseinstitusjoneneer bærebjelkeri kunstproduksjonen
og kulturformidlingeni Hedmarkog driver godt. Selvom de er godt synligei Hedmarkog markerer
segnasjonalt,har de til dels begrensederessursersammenlignetmed tilsvarendeinstitusjoneri
resten av landet. Det er en oppgavefor Hedmarkfylkeskommuneå arbeidefor at institusjonenefår
økte statlige bevilgningerog tilskudd.
Hedmarkfylkeskommunevil leggevekt på å være en tydelig eier, medstifter og tilskuddsyter.
Fylkeskommunenvil fortsatt holde armlengdesavstandi innholdsmessigeog kunstneriskespørsmål,
men er opptatt av at institusjonenearbeider i sammeretning som fylkeskommunen i overordnede
kulturpolitiskespørsmål. Hedmarkfylkeskommuneforvalter sitt eierskapgjennomen dialogmed
institusjonenei til delingsbrev, dialogmøter,konferansermed mer. Hedmarkfylkeskommune vil be
institusjonene ha strategierfor viktige temaer som for eksempelpublikumsutviklingog
arbeidsoppdragtil kunstnere. Hedmarkfylkeskommuneser det som viktig at institusjonenesærlig
arbeidermed å øke breddeni publikumsoppslutningen.Moderne publikumsutviklingkan omfatte
aspekterved både programmering,produksjon,formidling, salgog kommunikasjon, hvor en
forutsetter en reell dialogmed publikum som får følger for de beslutningerinstitusjonentar.
Den konsoliderteenhetenAnno museuminngår i Kulturdepartementetsnasjonalemuseumsnettverk
og består av de fleste museumsinstitusjoneri Hedmark.Hedmarkfylkeskommuneyter også
driftstilskuddtil NorskSkogfinskmuseumi kraft av dets stilling som minoritetsmuseum.Museene
deltar i strategiskenettverk med nasjonaleog internasjonalekompetansemiljøer.
Kulturinstitusjonene,og særligmuseene, er viktige ressurserfor reiselivsnæringai Hedmark.Gode
strategierog godt samarbeidmed reiselivsnæringakan føre til økt besøkog større inntekter. Økte
egeninntekterkan gi institusjonenestørre handlingsrom.
Hedmarkfylkeskommunevil prioritere støtte til festivalersom er særegnefor Hedmarkeller
nasjonalt, og med høy kvalitet i programarbeidog arrangement.I tråd med de nye retningslinjene i
Norskkulturråd vil Hedmarkfylkeskommunevurdereå inngåflerårigeavtaler med enkelte festivaler
for å bidra til større forutsigbarhetfor arrangørene.
Hedmarkfylkeskommunevil leggevekt på målgruppenebarn, ungeog yngrevoksne.For å bidra til
økt kulturbruk blant ungeog for å utjevne sosialeforskjelleri kulturbrukenblant ungdom, vil
fylkeskommunenfortsette ordningenmed kulturkort, en rabattordningpå kulturopplevelserog aktiviteter for ungdom. Denkulturelle skolesekkenog UngKultur Møtes (UKM) er viktige for
kulturarbeidet i dissemålgruppene, beggedissefeltene blir ivaretatt av Turnéorganisasjonen.
4.3
Fysiskaktivitetsglede hele livet
Hedmarkfylkeskommunevil arbeidefor at flere innbyggerei Hedmarkskaloppfylle statens
anbefalinger om fysiskaktivitet. Det er mangebarrierer som gjør folk mindre fysiskaktive. Faktorer
som spiller inn er økonomi,kultur, tid, tilgjengelighet,motivasjonog kompetanseblant ledere og
trenere. Hedmarkfylkeskommunevil aktivt arbeidefor senketerskelenfor deltakelse.
Hedmarkfylkeskommuneskalha god kompetansepå kunnskapsgrunnlaget
og nasjonaleføringer
innen idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv.
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Gjennomnettverk i idrett som bestårav OlympiatoppenInnlandet,Hedmarkidrettskrets,Høgskolen
Innlandet, Elverumkommuneog Hedmarkfylkeskommune, skalfylkeskommunenbidra til gode
kompetansetiltakfor å nå felles målsettingom økt fysiskaktivitet. Senterfor praksisrettet
idrettsvitenskap,nettverk og nyskaping(SPINN)koordinererog drifter arbeidet.Fylkeskommunen
skalta en aktiv rolle i dette nettverket ved å initiere og støtte delprosjekterog tiltak.
Innen friluftsliv skalfylkeskommunenjobbe for å opprette friluftsråd, forsterke nettverk og
videreutvikle samarbeidetmed Forumfor natur og friluftsliv. Fylkeskommunenskalarbeidefor at det
er tilstrekkeligareal tilgjengeligslik at flest mulig kan starte friluftsaktiviteter fra døra.
Hedmarkfylkeskommuneskaldrive oppsøkendevirksomhet,kompetansehevingog veiledning
overfor kommuner, lag og foreninger,idrettsråd,søkeremed mer. Godetilskuddsordningerskal
motivere til nytenkning,involveringog utvikling. Det gjelder spesieltarrangement,anlegg,aktivitetsog kompetansetiltak.Fylkeskommunenskalvære en aktiv deltakeri planleggingsprosesser
og skalta
initiativ overfor søkere.
Fylkeskommunenvil væreen pådriver for en god anleggspo
litikk i Hedmark.Spillemidler skalbidra til
at det utviklesanleggsom gjør at flere blir fysiskaktive. Uteområdene til ungdoms- og videregående
skolerer et satsingsområde.
4.4
Attraktive bibliotek med fokus på gode møteplasser,leseglede,opplevelserog læring
Bibliotekene er møteplasser hvor alle innbyggerei Hedmarkblir sikret demokratiskeverdier gjennom
gratis tilgangtil litteratur, informasjon,kultur og kunnskap.Spesieltviktig er bibliotekenesom
integreringsarenai lokalmiljøene.Det er fylkesbiblioteketslovpålagteoppgaveå bidra til
videreutvikling av kompetanseni bibliotekenegjennomrollen som regionalutviklingsaktør.
Hedmarkfylkeskommuneønskerå styrke bibliotekenei Hedmarki denne strategiperiodenved økt
fokus på digital utvikling og aktiv formidling.
For å væreen aktiv deltaker i samfunneti dag er digital kompetanseog - dømmekraften nødvendig
forutsetning.Bibliotekeneskalværeen viktig bidragsyteri å utjevne de sosialeog demografiske
forskjelleneog fylkesbiblioteketskalta en aktiv rolle i dette arbeidet.
Fylkesbiblioteketskali tråd med prioritering Digitale opplevelser– digital kreativitet bidra til å løfte
frem nyskapendeprosjekterknyttet til det digitale,gjerne i samarbeidmed andre aktuelleaktører.
Fylkesbiblioteketskalbidra til å videreutvikledigital formidling med et ekstrafokus på
litteraturformidling og hedmarkforfattere.
Aktivt formidlingsarbeider en forutsetningfor godebibliotektjenester,og skaperleseglade
hedmarkinger– i alle aldre. Lesinghar en egenverdi, og er avgjørendefor aktiv samfunnsdeltagelse
og livslanglæring.Fylkeskommunenvil jobbe for at bibliotekansattei folkebibliotek,videregående
skole,museer,utdannings- og høgskolesektorog andre øker sin formidlingskompetanse.

5. Femveivalg
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Hedmarkfylkeskommunevil leggestørre vekt på utviklingsorienterte arbeidsformer som styrker
fylkeskommunensrolle som samfunnsutvikler.De fem veivalgenemedføreren arbeidsformmed
tettere kontakt og samarbeidmed kommunerog kulturliv, mer vekt på utviklingsarbeid,
kompetansehevingog veiledningav søkere,institusjonerog øvrig kulturliv.
5.1
Samarbeidom søknader- sentrale tildelinger
Hedmark har en fallendetendenspå listen over fylkenesandel av statligetildelinger
(Telemarksforskning
2012- 2016).Hedmarkfylkeskommunevil leggevekt på å samarbeidemed
kulturliv og kommunerom effektive søknader.Det krever solid faglig arbeid,men i tillegg kreves
kunnskapom søknadsutformingog kjennskaptil søknadsnormenei det enkelte fagfelt.
Fylkeskommunenvil leggetil rette for at de som har god kompetansepå søknadsutforming innen sitt
fagfelt kan veiledeandre.Med til søknadsarbeidethører ogsåoppfølgingmot sentralemyndigheter.
Fylkeskommunenvil støtte opp om søknadsarbeidettil regionaleaktører innen kunst og kultur som
ønskerå delta i internasjonaleprosjekter.Fylkeskommunenkan ogsåinitiere og inngåpartnerskapi
internasjonalekultursamarbeid.
5.2
M øteplasser/nettverk
For å heve fagkompetansen,utveksleerfaringer,skapenettverk og møteplasserpå tvers av sjangere
og kommunegrenserarrangererfylkeskommunenkonferanser,kurs og samlingerfor aktørenei
kulturlivet i Hedmark.Fylkeskommunenhar oversiktog et bredt kontaktnett som gir et godt grunnlag
for å koble miljøer.
5.3
Tverrfagligsamarbeidinternt og eksternt
Hedmarkfylkeskommuneønskeret tett samarbeid internt og eksternt blant annet om følgende
temaer:
- Folkehelse
- Kulturarv
- Internasjonaltsamarbeidpå kulturfeltet
- Kulturbasert næringsutvikling
- Opplevelsesbasert
reiseliv
- Skolebibliotekenei videregåendeskole
- Kunsti offentlige rom
5.4
Forskningsbasertarbeid – økt kunnskap
Hedmarkfylkeskommunevil væreen pådriverfor mer forskningpå kulturfelt et. I tillegg vil
fylkeskommunenformidle aktuell forskningtil kulturlivet. Fylkeskommunenvil ogsåstyrke sin
kompetansepå nordiskog europeiskkulturpolitikk med særligfokus utvikling av kulturlivet gjennom
mulighetenesom ligger i nordiskeog europeiskestøtteordninger.
5.5

9
Arrangementsutvikling/publikumsutvikling
Hedmarkfylkeskommunehar drevet erfarings- og kompetansebygging
ved å videreutviklenettverket
og den helthetligearrangementstenkingensom Ungdoms-OLarbeidet førte til. Erfaringenetilsier at
det er mulig å oppnåmye med godeplanleggingsprosesser,
erfaringsoverføringog samarbeid.
Hedmarkfylkeskommune vil arbeideaktivt med arrangements- og publikumsutviklinginnen hele
kulturfeltet i samarbeidmed kommuneneog frivillig sektor. Hedmarkserklæringen
synliggjøret
politisk fokus på arrangementsom skapernæringsvirksomhet,reiselivog turisme, som
markedsfører/profilererHedmarkeller som lærings- og utviklingsarena.

6. Rullering
Det vil bli utarbeidet handlingsplaner for fagfeltene,og disserulleres hvert år i forbindelsemed
utarbeidelsenav fylkeskommunensøkonomiplan.
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Vedlegg
Kunnskapsgrunnlag- statistikk
Norsk kulturindeks 2016
Telemarksforskning
gir hvert år ut Norskkulturindekssom er en oversiktover kulturlivet i norske
kommuner.Beskrivelsenav kulturaktivitet og kulturtilbud i Norskkulturindekstar utgangspunkti ti
kategorier:kunstnere,kulturarbeidere,museum,konserter,kino, bibliotek,scenekunst,kultur for barn
og unge,sentraletildelingerog deler av frivillig sektor. Telemarksforskning
bruker bevilgninger,
publikumstatistikk,antall medlemmerog annensentral statistikkog ser dissetallene i forhold til
antall innbyggere.Dette dannergrunnlagetfor en samletrangeringenav kommunene.Indeksen
inkludererkulturvern, men ikke generellfrivillighet, idrett og friluftsliv.
For 2016 er Hamarrangert på 2. plassav landetskommuner, mensTynseter rangert på 12. plass.
Os,Tolga,Tynset,Folldal, Rendalen,Stor-Elvdalog Elverumer blant de 86 høyestrangerte
kommunenei landet sammenmed Hamari 2016. Løten,Våler,og Nord-Odaler blant de 86 lavest
rangerteav totalt 428 kommuneri 2016. Dette er en stor forbedringfra året før. Kommunenei
Hedmarkligger til sammenpå 13. plassav Norges19 fylker i 2016(mot 14. plass i 2015). Hedmark
liggerbedre an enn landsgjennomsnitteti fem av de ti kategoriene:bibliotek,frivillighet, kunstnere,
scenekunstog DKS(DenKulturelleSkolesekken).
Det er kun deler av frivillig sektor som er dekket i
indeksen. Når det gjelder kategorien sentraletildelinger har Hedmarkskommunene
en rangeringpå
13. plass.Det er en utfordring at Hedmarksakkerakterut i forhold til andre fylker når det gjelder
sentraletildelinger.
Det er et stort spennmellom kommunenei Hedmark.I bibliotekeneog frivilligheten har Hedmark
meget goderesultater å byggevidere på.
Kommunebarometeret2016– kultur
KommunalRapportutarbeider sammenStatistisksentralbyråhvert år et kommunebarometersom
sammenlignerde ulike kommunenesvektleggingog arbeid.Kommunebarometerethar en egen
kulturdel som er bygd opp av 13 ulike tall innen temaeneidrett og idrettsanlegg,aktivitetstilbud til
barn og unge,bibliotek, kino, sysselsattekulturarbeidere,kulturskole,fritidssenterog frivillighet. 11
av 13 tall er hentet fra SSBsKostra-tall, og de to sisteer hentet fra Telemarksforskningskulturindeks.
SidenTelemarksforskning
og KommunalRapport stort sett henter tall fra ulike kilder kan de to
rangeringeneutfylle hverandre.
Dersomvi deler inn rangeringenav kommunenepå sammemåte som i NorskKulturindeks, er Os,
Tolga,Rendalen,Stor-Elvdalog Hamari gruppenblant de 86 høyestrankedekommunene,mens
Stange,Nord-Odal,Sør-Odal,Eidskogog Grueliggeri gruppenmed de 86 lavestrangerte
kommunenei landet.
Kulturindeksenog Kommunebarometeretrangererenkeltkommunerulikt, men hovedbildetav et mer
aktivt kulturliv nord i fylket enn i sør,er det samme.
Fysiskaktivitet
StatistisksentralbyråsIdrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
2016viser at fire av fem nordmenn
trente minst en gangi uka i 2016.Andelensom trener ukentlig har økt med nærmere20 % de siste
årene og er nå oppe i 83 %.Aktivitetsnivåethar økt mest blant eldre.
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Brukervi ACSM-kriteriene (fysiskaktivitet av moderat intensitet minst en halv time fem dageri uken
eller mer intens fysiskaktivitet minst 20 minutter tre dageri uken)kommer Oslobest ut for gruppen
15 år og eldre, mensHedmarkkommer dårligstut. De som ikke tilfredsstiller anbefalingenefor fysisk
aktivitet regnessom inaktive.Gjennomsnittligtilbrakte voksnenordmenn9,1 timer (62%)av den
våknetiden i døgnettil å sitte/ligge stille.
Breivik& Rafoss(2017)skriverat et sannsynligresultat av den økte oppmerksomhetenrundt den
helsefremmendeeffekten av fysiskaktivitet er at man fra midten av 1980-tallet og fram til i dag har
sett en markant økningi befolkningensom sier de trener eller mosjonerer.Denneøkningen
kompensererimidlertid på ingenmåte for en trend i den sammeperiodender aktivitetsnivåetbåde
på arbeid, ved transport og i fritiden har gått ned. Dette kan særligknyttes til økendebruk av
privatbil som erstatningfor å gå eller å sykle,mer stillesittendearbeid,i tillegg til større tilgangpå
hjelpemidlersom gjør hverdagenmindre fysiskbelastende. Kartleggingutført av Helsedirektoratet
2015viser ogsåat jo lengerman bor unna friområder, idrettsanleggog treningssenter,jo lavereer
aktivitetsnivået
Oppslutningenom trening/fysiskaktivitet er relativt stabil i hele barne- og ungdomsalderen,med en
topp i aldersgruppen13-15 år (95%)og litt lavereoppslutningi aldersgruppen16-19 år (87%)(Ipsos
MMI, 2015).I Hedmarktrener 79 % av ungdomsskoleelevene
minst en gangi uka, Tolgaog Tynset
liggerhøyesti Hedmark,og Tolgaliggerogsåhøyestpå landsbasismed 93%.I ungdomsskolenforegår
det meste av treningeni idrettslageller på egenhånd.Ved utgangenav videregåendeskolehar
treningsstudioeneog egenorganiserttrening overtatt som de mest brukte treningsalternativerfor
ungdom.72%av ungdomskolelevenepå landsbasiser aktive i idrettslag,menstilsvarendetall for
Hedmarker 69%.
Enkartleggingav aktivitetsnivåetblant 6-, 9- og 15-årigejenter og gutter viser at en større andel av
dagenble brukt til stillesitting i 2011,enn i 2005/2006,og at en lavereandel oppfyller
helsemyndighetenes
anbefalinger.Kartleggingenbekrefter økendestillesitting blant barn og ungeog
et klart redusertaktivitetsnivåfra 6 til 15 år. (Helsedirektoratet,2012).
Norsk kulturbarometer 2016
SSBhar målt hvor stor andel av befolkningeni Norgemellom 9 og 79 år som har brukt ulike
kulturtilbud siste12 måneder.SSBhar gjort slikeundersøkelsersiden1991.
Andelen av befolkningensom går på kino har økt jevnt fra 1991til 2016,nå er den på hele 72 %.
Idrettsarrangementliggerogsåhøyt, med 55 %, og dette har vært stabilt over tid. Andelenav
befolkningensom har vært på konsert(62 %), opera (8 %), kulturfestival(32%)og danseforestilling
(14 %)er ogsåganskestabilt de sisteårene. Besøkpå museum(44%)og i teater (50 %)er relativt
stabilt over tid, men andelenhar økt de siste4 årene. Mens andelensom har oppsøkt
kunstutstillinger(36 %)og folkebibliotek(46%)viser noe nedgangde sistefire årene.
I aldersgruppamellom 16 og 24 år gikk andelensom har besøktkonserterdrastiskned de sistefire
årene.Andeleni dennealdersgruppasom oppsøktefolkebibliotek,teater, kunstutstillinger,
danseforestillinger,idrettsarrangementerog festivalerhar imidlertid økt.
Norsk Mediebarometer 2016
SSBhar målt bruken av ulike medier i den norskebefolkningenmellom 9 og 79 år. SSBhar gjort slike
undersøkelsersiden1991.
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25 prosentleserpapirbøkeri løpet av en gjennomsnittsdag,26 prosent medregnete-bøker.Andelen
som leserbøkerhar vært noksålik de seinereåra. Skjønnlitteraturlesesmest, bådeblant kvinnerog
menn.
37 prosent lytter på lydmedieren gjennomsnittsdag.Tre av fire ungehører på lydmedier.Sjuav ti
som lytter, hører på filer strømmet via Internett. 26 prosentser video-/fi lmmedier i løpet av et døgn.
Det har vært en betydeligøkningfra året før. Ungeser mest på sliketilbud. Strømmetenettfiler er
det tilbudet flest ser på.
59 prosent lytter på radio totalt i løpet av et døgn,og 67 prosent ser på TVper døgn.Godt voksneog
eldre er de størstebrukerne.89 prosent bruker Internett i løpet av et døgn.Her er ungeog yngre
voksnede størstebrukerne.Internettbruk brukesmest av de med høy utdanning. Sjuav ti
nettbrukere bruker Facebooki løpet av et døgn.
35 prosent bruker digitale spill i løpet av et døgn.Gutter og menn spiller mest.
Selvom det er en sterk økningi bruken av digitale video/filmmedier,går fortsatt andelenav
befolkningensom besøkerkino opp. Folkleser fortsatt papirbøkerog besøketpå de fleste formene
for kulturtilbud har vært relativt stabilt over tid. Vi bruker altsåmer digital kultur, men samtidigstår
fellesskapet,det å opplevenoe sammenmed andre,fortsatt meget sterkt.
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