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2018-2030 

Planprogram 

  



 

Planprogram for 

kommunedelplan kultur 2018-

2030 

 

 

Innledning 

Sarpsborg kommune vedtok den første 

kommunedelplanen for kultur i 2008, 

planen ble videre rullert i 2011 og dagens 

plan har en tidsramme fra 2013-2023. 

I følge planstrategi for Sarpsborg 

kommune 2016-2019, vedtatt i bystyret 

15.09.2016, skal kommunedelplanen for 

kultur rulleres i 2018. 

Kommunedelplan for kultur skal utdype 

mål og strategier på kulturområdet vedtatt 

i Kommunedelplanens samfunnsdel. 

Samfunnsdelen har vært gjennom en 

rullering i 2017 og skal vedtas i Bystyret 

12.04.2018. 

Kommunedelplan for kultur skal danne 

grunnlag for Sarpsborg kommunes 

langsiktige kulturpolitikk samt avklare 

kommunens rolle i videre utvikling av 

kulturlivet i Sarpsborg. 

Planen vil være førende for det årlige 

handlingsplan- og økonomiplanarbeidet.  

Plan- og bygningsloven stiller krav om at 
det for kommuneplaner skal utarbeides et 
planprogram som danner grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal 
redegjøre for: 
 

Formålet med planarbeidet 

Planprosessen med frister og deltakere 

Opplegg for medvirkning 

Behov for utredninger 
 
Planprogrammet legger rammer for det 
videre planarbeidet, samtidig er det en 
mulighet for berørte parter til tidlig å 
komme med uttalelser og forberede seg 
på en kommende planprosess. 
 
 

Bakgrunn 

En kommunedelplan skal være et 

strategisk dokument og inneholde visjoner, 

mål og delmål og vise til ulike 

innsatsområder og prioriteringer.  

Kommunedelplanen skal rulleres etter fire 

år, primært i takt med rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel. Dette for 

å sikre forankring og samsvar mellom 

satsinger på kulturområdet og de 

overordnede strategiene kommunen har 

for Sarpsborgsamfunnet.  

Dagens kommunedelplan for kultur 

beskriver både status i 

Sarpsborgsamfunnet, men løfter også opp 

strategier, mål og ambisjoner, både for 

hele perioden, men også med et 4-årig 

perspektiv, og da særlig med fokus på 

1000-årsjubileet i 2016. Dagens plan 

inneholder også syv ulike 

satsingsområder: 

- Kulturell kompetanse 

- Kulturbasert nyskaping 

- Kulturarenaer og sosiale 

møteplasser 

- Identitet og omdømme 

- Regionalt kultursamarbeid 

- Internasjonalt kultursamarbeid 

- Kultur og folkehelse 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formålet med planarbeidet er: 

 Å fastsette mål og strategier for 

kulturområdet 

 Å tilrettelegge for gjennomføring av 

strategier og tiltak 

Viktige forutsetninger er: 

 Politisk medvirkning i 

saksprosessen 

 Forankring hos lag, foreninger og 

andre kulturaktører 

 Føringer fra andre plandokumenter 

som må tas hensyn til 

 Avgrensning mot andre planer  

Overordnede rammer og føringer 

Nasjonale og regionale føringer 

Kulturloven slår fast at offentlige 

styresmakter har ansvar for å fremme og 

legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne 

delta i kulturaktiviteter og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk.  

Loven stiller krav til kommunen om å 

sørge for økonomiske, organisatoriske, 

informerende og andre relevante 

virkemidler, samt tiltak som fremmer og 

legger til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet regionalt og lokalt. 

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) 

definerer den «Kulturelle grunnmuren» 

som sammensatt av folkebibliotek, 

kulturskoler, kino, den lokale 

kulturfrivilligheten og fritidsklubbene. Disse 

arenaene spiller en særlig viktig rolle både 

i små og store kommuner. Etter 2005 ser 

man også at andre, framvoksende 

begivenhetskulturarenaer også har fått en 

viktig rolle. Dette gjelder kulturfestivaler og 

konsertsteder.  

Den klare anbefalingen fra utredningen i 

2014 er å få kulturskoler og folkebibliotek 

på banen. Det er for lange ventelister for 

barn som ønsker å få et kulturtilbud, og 

kor, korps og andre frivillige 

organisasjoner trenger øvingsarenaer. For 

å styrke den kulturelle grunnmuren i årene 

som kommer, trengs et lokalt kulturløft. 

Regjeringen jobber nå fram en ny 

kulturmelding som skal vedtas til våren 

2019. Meldingen skal danne grunnlaget for 

en overordnet politisk debatt om 

kulturpolitiske utfordringer i årene som 

kommer og vise til en ansvarsfordeling 

mellom forvaltningsnivåene. Meldingen vil 

være framtidsrettet og inneholde føringer 

og satsinger som er viktig for hele det 

nasjonale kulturlivet, samt hvordan 

kommune-Norge jobber med kultur. 

Sarpsborg kommune legger opp til å jobbe 

med egen kommunedelplan for kultur 

innenfor samme periode – med endelig 

vedtak våren 2019. 

 

Regional plan for kultur 2018-2029 rulleres 

også i 2017/2018.  Fylkestinget skal vedta 

planen i juni 2018. Punkter som kan 

trekkes fram fra den regionale planen i 

vårt arbeid med kommunedelplan for 

kultur er mange. Den regionale planen 

viser til Kulturutredningen 2014 hvor 

begrepet ytringskultur ble lansert. 

Kulturlivet er en av bærebjelkene i vårt 

demokrati fordi det er en av de viktigste 

arenaene for å ytre seg og delta i 

offentligheten. Kultur skaper dannelse, 

toleranse og refleksjon. Kultur bygger 

også medborgerskap ved å utløse 

skaperkraft og gi innbyggerne mulighet for 

å utvikle personlig identitet.  



 
 

 

Videre har den regionale kulturplanen 

fokus på både verdiskaping, levekår, 

folkehelse og klima/miljø. Viktige temaer 

som også bør være en del av grunnmuren 

i vår kommunale kulturplan.  

Et annet viktig tema som tas opp i arbeidet 

med den regionale kulturplanen er 

digitalisering. Vi står ovenfor en 

kontinuerlig teknologisk utvikling som i 

dagens samfunn omtales som et 

paradigmeskifte. Overgangen til digital 

produksjon og distribusjon av tjenester og 

produkter innebærer nye utfordringer og 

muligheter, også for kulturfeltet.  

Den regionale kulturplanen legger fram 

følgende satsingsområder for perioden 

som kommer: 

 Øke den kulturelle kompetansen i 

befolkningen 

 Bygge samarbeid og nettverk for 

utveksling av kultur 

 Stimulere de kompetente kunst- og 

kulturmiljøene 

 Bygge kulturarenaer 

 Utvikle kulturelle og kreative 

næringer 

 Prioriterte samarbeidsområder 

 

Et begrep som flere kommuner og 

fylkeskommuner tar i bruk, og som 

Kulturrådet har satset stort på i 2017, er 

kreative næringer.  

Det er viktig at kunst- og kulturutøvere og 

rammeverket rundt disse har fokus på 

kreative og kulturelle næringer i den neste 

planperioden. Vi må være tydelige på 

hvilke verdier vi har og hvilke 

ringvirkninger kulturell aktivitet, i all sin 

form, kan ha for å bygge Sarpsborg 

kommunes omdømme. 

Kulturplanens satsingsområder, og videre 

kommunens økonomi bør fronte et ønske 

om å bygge opp lokale kreative næringer. 

Dette henger bra sammen med innspill 

som har kommet under arbeidet med den 

nye samfunnsplanen: Ungdom i Sarpsborg 

ønsker seg flere spennende jobber, en by 

som gir det mulighet til å finne 

drømmejobben og en by som gir 

entreprenører en sjanse.  

Det er viktig at vi har fokus på å bygge 

kulturell kompetanse i Sarpsborg. Både 

blant unge gründere og 

kulturentreprenører, men også blant 

befolkningen for øvrig. Å skape 

møteplasser og arenaer for samhandling 

og utveksling er viktig, både for trivsel, 

bolyst og folkehelse – men også for å få 

kulturlivet til å blomstre og utvikle seg. 

I kulturutredningen 2014 uttrykkes det 

bekymring over at aktørene i den kulturelle 

grunnmuren ikke har fått en plass i 

kulturløftet 1 og 2 og det økonomiske løftet 

som har blitt gjort. Konsekvensene av 

dette har blant annet vært at bibliotekene 

har blitt budsjett-tapere i kommunene 

siden 2005. Det er viktig at Sarpsborg 

kommune vurderer sin posisjon og 

prioritering og vurderer mulige tiltak for å 

styrke biblioteksektoren.  

 

Hvorfor skal vi satse på kultur lokalt? 

Kunst og kultur kan være en motkraft mot 

totalitære strømninger i samfunnet for 

øvrig. Kunst og kultur bidrar til mangfold 

og debatt, til ytringsfrihet og nytenking. 

Kunst og kultur bidrar også til fellesskap 

og samhold, identitet og mestring, og til å 

utvikle infrastruktur og samfunnet for øvrig. 

 



 
 

 

Fritidsklubbene er også definert som en 

del av den kulturelle grunnmuren. Det 

lokale kulturlivet og lokale tilbud er viktig 

for å få barn og unge engasjert i aktiviteter 

som både bidrar til utvikling, 

kompetanseheving, mestring og samhold.  

Barn og unge er våre framtidige 

kulturprodusenter og konsumenter og bør 

ha et spesielt fokus i kommunens arbeid 

med kultur. Det er viktig at 

kommunedelplan for kultur redegjør for 

hvordan den kulturelle grunnmuren skal og 

bør forvaltes, samt definere dens posisjon 

i den helhetlige kulturpolitikken. Det er 

også viktig at planen tar 

ungdomskulturens egenverdi på alvor og 

legger til rette for utvikling av 

ungdomskultur på ungdoms egne 

premisser. Planen må også legge til rette 

for og skape møteplasser for ungdom, 

hvor de selv kan være 

premissleverandører.  

Kommunale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 

i bystyret 12.04.18. Planen fremmer en ny 

visjon for Sarpsborg: «Sammen skaper vi 

Sarpsborg», og har fokus på det gode 

hjemstedet, jobbene for framtiden og 

opplevelser for livet.  

Identitet og kultur knyttes sammen og 

planen trekker fram tillit, 

fellesskapsfølelse, samarbeidsånd, 

åpenhet, optimisme og evne til å se 

muligheter som nøkkelord tilknyttet 

temaene identitet og kultur. Etter 1000-

årsjubileet ga innbyggerne i Sarpsborg 

uttrykk for en sterkere stolthet over å være 

«sarping» enn tidligere. Dette er en viktig 

side av den stedlige identiteten og kulturen 

i Sarpsborg, som vi må bygge videre på i 

den neste planperioden.  

Kommuneplanens ambisjoner kan også 

være et grunnlag for videre arbeid med 

kulturplanen. Ambisjonene har fokus på 

innbyggertall, rekruttering av befolkning og 

arbeidskraft og en økning av antall 

arbeidsplasser. Å gjøre Sarpsborg til en 

attraktiv kommune å bo i, gjennom 

systematisk arbeid med kulturtilbud, 

kulturell infrastruktur, samt legge til rette 

for næringsvirksomhet innenfor det 

kulturelle og kreative feltet, vil kultur kunne 

være med å løfte kommunen nærmere 

sine ambisjoner og mål. 

Kommunedelplanen for oppvekst rulleres 

også i 2018, og her bør det være klare 

linjer mellom planene. Kulturskole/ og 

fritidsklubber er viktige elementer i en 

helhetlig oppvekstplan og satsing på 

estetiske fag som metodikk inn i skolen 

beskrives ofte som et positivt bidrag. Her 

kan kulturskolen ha en rolle.  

Kommuneplanens arealdel er også viktig i 

arbeidet med kommunedelplan for kultur. 

Arbeidet med sentrumsplan og 

infrastruktur henger tett sammen med 

satsinger på arenaer til kulturelle formål. 

Dagens arealplan skal rulleres og 

planlegges å stå ferdig våren 2019.  

Det gjøres store investeringer på 

Sarpsborg Scene framover. Sarpsborg 

Scene kan bli Østfolds første kulturhus 

med orkestergrav og med denne 

satsingen blir SS et fyrtårn i kulturlivet i 

Østfold, og videre inn i region Viken. 

 

Kommunen satser også på en bred 

tilskuddsfortefølje. I bystyret i oktober 

2017 vedtok politikerne endringer i 

retningslinjer for tilskudd til kulturaktivitet, 

samt at det ble opprettet flere nye 



 
 

 

ordninger. Det er viktig at kommunen 

tilpasser seg behovet i samfunnet og 

bistår lag og foreninger med å skape 

aktiviteter og gode opplevelser for 

sarpingene.  

I 2030 feirer vi 1000-årsjubileet for slaget 

på Stiklestad. Prosjektet «Nasjonaljubileet 

2030» planlegger aktiviteter fra 2019-

2030, med ulike tema knyttet til ulike 

geografiske lokasjoner, som alle skal 

fortelle Norges og Olav den helliges 

historie. Sarpsborg kommune er en viktig 

brikke i denne satsingen, og selve 

avsparket for nasjonaljubileets tiårige 

aktivitetskalender skal være i Sarpsborg i 

2019. Temaet for året er «allianse», for i 

2019 er det 1000 år siden Astrid og Olav 

giftet seg i Sarpsborg. Dette temaet skal 

prege våre lokale aktiviteter, 

Olavsfestivalen og Olavsdagene, og den 

nasjonale jubileumskalenderen skal være 

grunnlag for hvordan vi jobber med 

Olavsdagene framover. 

En omdiskutert sak i Sarpsborg kommune 

er ønsket om å bygge et langhus 

(kongsgård). En slik satsing vil både bidra 

til økt kulturturisme, fokus på kulturelle 

næringer, og bidra til samarbeid mellom 

frivillige og profesjonelle – kultur og 

næringsliv. Et slikt anlegg vil også kunne 

brukes i undervisningsøyemed og bidra til 

forankring av en felles historie og identitet. 

Samfunnsmessige utfordringer 

Statistikk viser at Sarpsborg kommune har 

utfordringer med tanke på levekår. 

Ungdataundersøkelsen viser og at mange 

ungdommer er inaktive (Ref. 

levekårsundersøkelsen 2014 og 

Ungdataundersøkelsen 2017).  

En stor andel av innvandrerbefolkningen 

deltar i mindre grad i kulturaktiviteter, både 

som deltagere og publikum. Kultur- og 

idrettsarenaer er gode arenaer for 

inkludering og trivsel, og her finnes et 

potensiale i Sarpsborg kommune. Den nye 

tilskuddsordningen rettet mot barn og 

unge som faller utenfor organisert aktivitet, 

som skal subsidiere medlems- og 

treningsavgift er en viktig satsing som vil 

dra i positiv retning.  

Sarpsborg kommune forventes, som 

resten av landet, å få en økning av antall 

eldre.  Det er viktig å jobbe for å skape 

møteplasser og kulturopplevelser som 

bidrar til en meningsfull og aktiv 

pensjonisttilværelse.  

Sarpsborg har også en høy andel av 

funksjonshemmede innbyggere. Dette 

setter krav til universell utforming og 

tilgjengelighet i planlegging og utvikling av 

kulturtilbudet.  

Når det gjelder kulturfeltet generelt har 

Sarpsborg kommune et mangfoldig 

kulturliv. Vi havner imidlertid langt nede på 

kulturindeksen – i 2016 lå Sarpsborg på 

232.plass, i 2017 på en 225.plass. 

 

Kulturindeksen 

Målsetningen med Norsk kulturindeks er å 

beskrive det faktiske kulturtilbudet og den 

faktiske kulturbruken innenfor kommunen 

som geografisk område. Indeksen er 

utviklet av Telemarksforsking i samarbeid 

med norske kommuner og 

fylkeskommuner. 

Norsk kulturindeks består av 10 kategorier 

og 37 delindikatorer. De to første 

hovedkategoriene tar for seg de som 

jobber med produksjon av kunst og kultur 

(kunstnere og kulturarbeidere). De andre 



 
 

 

kategoriene beskriver ulike temaområder 

innenfor kunst og kultur (musikk, kino, 

bibliotek osv.), mens kategorien «sentrale 

tildelinger» oppsummerer kulturpolitiske 

prioriteringer og kvalitative vurderinger på 

tvers av tema og kategorier. 

Sarpsborg kommune bør sette seg som 

mål å klatre på kulturindeksen innenfor 

neste planperiode og iverksette konkrete 

tiltak for å øke aktiviteten og oppslutningen 

rundt de ulike kategoriene i indeksen. 

I kulturindeksens rapport om Sarpsborg 

kommune sammenlignes vi med syv 

nærliggende kommuner: Halden, Moss, 

Fredrikstad, Hamar, Skien, Drammen og 

Kongsberg. 

Noen av hovedfunnene i utredningen er: 

- Vi havner lavere på indeksen enn 

sammenligningskommunene. 

- Lave kommunale utgifter til kultur 

trekker ned 

- Vi har lavest kunstnertetthet og 

lavest andel aktører som jobber 

med kunstnerisk produksjon. Vi har 

også få kunstnere fra Sarpsborg 

søker om støtte fra nasjonale 

ordninger 

- Lavt museumsbesøk 

- Vi har lenge hatt en synkende 

oppslutning om bibliotek (besøk og 

lån) 

- Vi har begrenset tilbud når det 

kommer til scenekunst 

- Vi får lite støtte fra instanser som 

Riksantikvaren, 

Kulturdepartementet og Kulturrådet 

I tråd med samfunnsplanens 

ambisjoner og resultater fra årets 

kulturindeks ser man et behov for å 

styrke det profesjonelle kunstfeltet i 

Sarpsborg. Vi har få profesjonelle 

kunstnere og søker lite nasjonale 

støtteordninger. Vi har også lite besøk 

av kunstnere fra andre deler av landet 

og verden. For å oppnå en utvikling 

her må vi legge til rette for at kunstnere 

kan bo og virke i kommunen vår, enten 

permanent eller som gjester. 

Kommunen bør se på muligheten for å 

etablere et eget kommunalt drevet 

gjesteatelier. Modellen er brukt i 

mange andre kommuner og 

fylkeskommuner, og i samarbeid med 

kunstforeninger, næringsliv og andre 

aktører, kan en slik residensordning 

sørge for at Sarpsborg blir et populært 

mål for kunstnere fra hele verden. 

 

Aktuelle satsingsområder for 

kommunedelplan kultur 2018-2030 

I utformingen av satsingsområdene for 

planperioden 2018-2030 er det viktig å ta 

med seg nasjonale og internasjonale 

strømninger og satsingsområder. Vi står 

ovenfor en regions sammenslåing hvor vi 

etter hvert vil bli mindre i den store 

sammenhengen. Det er sånn sett viktig å 

være i forkant og definere hva Sarpsborg 

kommune skal være og hvordan vi skal 

jobbe framover for å skille oss ut og bli et 

fyrtårn for kulturarbeid i den nye regionen.  

Sarpsborg kommune må sette seg i 

førersetet og være en premissleverandør 

for hvordan vi jobber med kultur på lokalt 

nivå i den nye regionen. Vi må styrke 

alliansen mellom kommunen, frivillige 

lag/foreninger, enkeltkunstnere og 

næringsliv for å løfte fram noen felles 

strategier for årene som kommer.  

Et mål i dette arbeidet bør være at 

Sarpsborg skal få status som Norges 



 
 

 

fremste kulturkommune, og være et 

attraktivt sted å bo, å besøke, og å snakke 

om.  

Forslag til satsingsområder for kommende 

periode: 

1. Nasjonaljubileet og 

Olavsfestivalen – ulike tema for 

hvert år fram mot 2030. Arbeid 

fram mot 2019 og «Allianse». 

Fokus på en rød tråd i arbeidet 

med Olavsdagene – Sarpsborgs 

kulturelle fyrtårn. 

2. Kreative næringer og 

kulturturisme – Bygge opp unge 

kulturgründere, legge til rette for 

etablering av kulturell virksomhet, 

skape arenaer for samarbeid 

mellom aktører som igjen kan bidra 

til å gjøre Sarpsborg attraktivt for 

besøkende. Utrede muligheten for 

å bygge langhus og kongsgård. 

3. Kulturell infrastruktur - 

Sarpsborg scene, nytt 

bibliotekbygg, nye lokaler til 

kulturskolen. Se sammenhengen 

mellom kulturutvikling og 

byutvikling for øvrig.  

4. Samarbeid på tvers – både av 

kommune/fylkesgrenser og på 

tvers av sjangere og type aktører. 

Legge til rette for samarbeid, 

arenautvikling og nettverksbygging. 

5. Utvikling av kulturell kompetanse 

– både rettet mot kulturformidlere, 

men også kulturkonsumenter. Vi 

må ha fokus på den oppvoksende 

generasjon og bidra til å inspirere 

barn og unge til å være kreative, 

aktive og sosiale, og lære 

viktigheten av frivillighet. 

6. Stimulere til profesjonell 

kunstnerisk virksomhet ved å 

legge til rette for at kunstnere kan 

besøke og etablere seg i 

Sarpsborg. Se på muligheten for å 

etablere et kommunalt 

gjesteatelier. 

7. Utvikle rammevilkår for frivillig 

kultur- og idrettsliv – gjennom 

årlige satsingsområder og god god 

dialog og samarbeid med 

paraplyorganisasjonene. 

Planens avgrensning 

Kommunedelplan kultur må i tillegg til 

kommuneplanen forholde seg til andre 

vedtatte strategier, program, planer og 

planprosesser som er i gang. Det gjelder 

dokumenter som: 

- Sarpsborg kommunes planstrategi 

- Kommuneplanens samfunns- og 

arealdel 

- Kommunens handlingsplan og 

årsbudsjett 

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet 

2014-2025 

- Plattform for frivillighet 2013-2016 

- Kommunedelplan sentrum 2017-

2026 

- Plattform for kulturskolen 

- Kommunedelplan for oppvekst 

- Kommunedelplan for folkehelse 

2016-2027 

- Mangfoldsplan 

- Plattform for universell utforming 

- Fylkesplanen m/regionalt 

utviklingsprogram og regional 

utviklingsavtale for Nedre Glomma 

- Kulturmeldingen 2019 

- Olavsstrategiene 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planprosessen  

Framdriftsplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisering av arbeidet 

Kommunedelplan for kultur er forankret i 

Rådmannens ledergruppe (KL). Enhet 

kultur v/enhetsleder har ansvar for den 

administrative organiseringen av arbeidet. 

Det skal opprettes et arbeidsutvalg 

bestående av nøkkelpersoner fra 

kulturlivet som skal jobbe sammen med 

administrasjonen og fungere som 

sparringspartner, innspills- og 

høringsinstans i tillegg til aktører som 

deltar i åpne høringer. 

For å sikre intern forankring og faglig 

medvirkning skal det i tillegg opprettes en 

plangruppe bestående av representant fra 

KL, representant fra utvalget for kultur og 

oppvekst, samt øvrige ressurser fra 

relevante kommuneområder. Både 

arbeidsgruppen og plangruppen 

administreres og ledes av rådgiver på 

kulturkontoret. Orientering om 

planprosessen i KL i slutten av mai 2018. 

Sammensetning av intern plangruppe i 

løpet av juni 2018. 

Det legges opp til flere møter i både 

arbeidsutvalg og plangruppe i løpet av 

prosessen (se framdriftsplan). 

Politisk organisering 

Saksordfører for planen representerer 

Utvalg for kultur og oppvekst. Endelig 

vedtak fattes i bystyret. Politisk 

behandlingsplan: 

8. Utvalg for kultur og oppvekst vedtar 

oppstarts melding og utkast til 

planprogram 

9. Utvalg for kultur- og oppvekst 

vedtar endelig planprogram 

10. Bystyret orienteres om 

planprogram og framdriftsplan 

11. Utvalg for kultur og oppvekst 

mottar underveismelding og forslag 

til plan 

12. Utvalg for kultur og oppvekst 

behandler endelig forslag til plan 

13. Bystyret vedtar endelig plan 

Prosessen skal vare fram til juni 2019. 

Informasjon og medvirkning 

Det vil bli mulighet for befolkningen å gi 

innspill til den nye kommunedelplanen for 

kultur. Det legges opp til løpende 

informasjon om prosessen, både direkte til 

aktuelle aktører og via media og 

kommunens nettplattformer. Prosjektleder 

vil også være tilgjengelig for innspill og 

informasjon på Sarpsborgkontoret i 

sentrum i gitte perioder fram mot juni 

2019. 

1.september 2018 planlegges det også 

gjennomført et innspillsseminar hvor 

frivillige lag og foreninger, samt næringsliv 

og andre organisasjoner blir invitert inn. 

Innspillsseminaret skal bestå av en 

informasjonsbolk og en arbeidsbolk hvor 

man jobber med planstruktur og innhold 

gjennom kreative prosesser.  

Det er en forutsetning at dagens plan også 

evalueres på innspillsseminaret.  

På innspillsseminaret skal det også 

utnevnes en arbeidsgruppe med 

nøkkelpersoner fra feltet som 

representerer bredden av interessenter.  

Det er viktig med bred forankring blant 

aktørene som denne planen skal påvirke 

og gjelder for. 

 

 

 

 

 

  


