
 
 
Det ble avholdt politisk verksted for hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 9. februar 2022.  
Det ble skrevet referat fra møtet. Referatet ble presentert i hovedutvalgsmøtet 09.3.2022. 
 
Tabellen under viser innspillene fra det politiske verkstedet, og hvordan dette er behandlet i arbeid 
med høringsutkastet til temaplan for i kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet. 
 
 
 
 
 

OM SATSINGER 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for oppvekst og læringsløp 

Generelle kommentarer til satsingene: 

 Når det gjelder begrunnelser for satsinger: Mange 
ord som ikke gir menig når man skriver korte 
tekster.  

 Folkeliggjør teksten. 

 Savner en tydeliggjøring av satsningen på 
inkludering / integrering. 

Begrunnelsen for satsingene er 
endret i tråd med tilbakemeldinger og 
uten at essensen blir borte. Mål er gi 
best mulig informasjon og på best 
mulig måte.  
 
 

Forslag til ny satsing: Samskaping, nærdemokrati og 
medvirkning. Nødvendig fokusområde på tvers av alle 
tjenester i hele kommunen. 

Dette er ikke kommet med som egen 
satsing, da samskaping, demokrati og 
medvirkning inkluderes i alle 
satsingene og tiltakene. 

Oversikten under viser satsinger der det kom konkrete innspill 

På lag med 
frivilligheten 

«gode rammebetingelser» i stedet 
for «forutsigbarhet»  
«Systematisk og god» 

Hensyntatt. I tiltakene tydeliggjøres 
målet om å bedre 
rammebetingelsene for frivillige lag 
og foreninger.  

Fremtidsrettet 
nærmiljøutvikling 

I begrunnelsesformulering: Uklart 
hvilke tre faktorer det er snakk om. 

Hensyntatt. Begrunnelsen for 
satsingen er korrigert. 

Kunst- og  
kulturopplevelser  
hele livet 

Kunst- og kulturopplevelser hele 
livet og Barn unge deltakelse 
Når det står hele livet, er ikke barn 
og unge allerede ivaretatt? 

Hensyntatt. Satsing «Kunst- og  
kulturopplevelser  
hele livet» og «Barn og unges  
deltakelse» er slått sammen. 
Satsingen innrettes mot alle. 

Barn og unges  
deltakelse 

*Se innspill under Kunst- og 
kulturopplevelser hele livet 

*Hensyntatt  

 

 

 

 



 

OM TILTAKENE 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for oppvekst og læringsløp 

Generelle kommentarer til tiltakene: 
1. Hvordan gjøre skolene/andre formålsbygg mer 

brukervennlige- planlegge ved nybygg/ 
rehabilitering for flerbruk/ formålsbygg 

2. Levekårsutfordring/ demografien vektes når nye 
tiltak skal prioriteres 

3. Økt utvikling av muligheter for tidlig introduksjon 
til ulike kulturuttrykk  

4. Det er et behov for tiltak under tverrgående 
satsinger som ikke kan plasseres i nåværende 
satsinger og heller ikke sektorvis –( jmf vedtak i 
HØP): Tverrgående handlingsplan for 
selvmordsforebygging, 

5. Tverrgående handlingsplan for forebyggende 
psykisk helse samt involvering av frivilligheten i 
vedlikehold av grøntområder 

Innspill gjeldende andre hovedutvalg 
er videreformidlet.  
1. Det legges opp til tverrfaglig 

innstas i tiltakene. 
2. Hensyntatt. Tydeliggjøring er 

gjort i egen fellessatsing. 
3. Ivaretatt gjennom målrettet tiltak 

knyttet til forebyggende innsats 
tidlig.  

4. Planstrategien følges opp ift det 
som vedtatt.  

5. Psykisk helse ivaretas gjennom 
tverrfaglig innsats som er nå 
synliggjort i tiltakene. Samarbeid 
med frivillighet i vedlikehold av 
grøntområder svares ved at det 
legges til rette for dette under 
fellessatsingen «På lag med 
frivillighet» 

Oversikten under viser tiltak der det kom konkrete innspill 

Mobilt 
arrangement-
utstyr(scene) til 
utlån eller leie for 
arrangementer i 
kommunedelene. 

Bør presiseres hva man mener 
 

Fjernet. Tiltaket ble fjernet etter flere 
runder med vurderinger. Intensjonen 
ivaretas gjennom andre tiltak. 

Etablering av 
arenaer for  
nettverksbygging 
og innovasjon 
gjennom økt 
samarbeid på tvers 
av sektorer 

Må skje med næringslivet  
 

Hensyntatt. Tiltaket er omformulert 
slik at et bredere 
samarbeidsintensjon ivaretar målet 
for satsingen.  

Systematisk 
brukermedvirkning 
i videreutvikling av 
arenaer for 
formidling og 
deltagelse. 

Ønsker tydeliggjøring av at 
brukermedvirkningen også må 
gjelde innholdet. 
 
 

Hensyntatt. Det legges opp til 
formulering som direkte adresserer 
intensjonen om økt medvirkning.   

 


