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1. Tema, oppbygging av planen 

 

Planen skal gi en solid og grundig status over hele kulturlivet i Alta – både offentlig, privat og 

frivillig. Hovedtema med strategier vil være:  

 

1.1. Et levende sentrum 

o Planen ser spesielt på tiltak og prosjekt som sikrer et levende sentrum 

1.2. Det flerkulturelle Alta 

o Planen ser spesielt på tiltak og prosjekt som sikrer synliggjøring og inkludering 

av alle ulike kulturuttrykk som finnes i Alta. 

1.3. Kulturarv 

o Planen skal både beskrive og være med å sikre Altas rike kulturarv.  

1.4. Barne- og ungdomskultur 

o Barn og unge har en spesiell status i planen og deres kulturuttrykk skal 

diskuteres spesielt – også med tanke på hva barn og unges kultur betyr i 

forhold til medvirkning 

1.5. Seniorkultur 

o Seniorer har en spesiell status i planen og tiltak og prosjekter for å sikre god 

kultur også til seniorer skal diskuteres i planen.  

1.6. Rom for kultur / Arenaer 

o Deler av kulturlivet i Alta har mangelfulle og lite egna lokaler. Planen skal se 

på hvordan vi kan rette på dette gjennom systematisk arbeid over tid.  

1.7. Internasjonalt arbeid 

o Kulturlivet i Alta har lange tradisjoner knyttet til internasjonalt arbeid. Planen 

skal sørge for strategier og tiltak for å forsterke dette.  

1.8. Kultur etter Covid 19 

o Både offentlige og private kulturtilbud er ektremt hardt rammet av 

nedstenginger etter pandemien. Kultur er sannsynligvis den sektoren som er 

hardest rammet. Planen skal diskturere og legge strategier for å bygge opp 

igjen kulturlivet under og etter pandemien.  
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2.0 Bakgrunn og forankring i kommunens planstrategi 

Gjeldende «Kommunedelplan for Kultur» ble vedtatt i 

kommunestyret 2016. I 2020 er det fire år siden den ble vedtatt og planprosessen for neste 

kommunedelplan starter nå og er beregnet ferdig i mai/juni 2021. Planutvalget vedtok i sak 

19/876 den 29/3 –19 revidering av Kommunedelplan for Kultur 

 

Planarbeid er et offentlig ansvar, og i henhold til Plan og bygningsloven skal kommunen sikre 

en bred medvirkning i planprosessen. 

 

En Kommunedelplan for kultur er et politisk dokument, og et 

styringsredskap. Planen er ikke juridisk bindende, men skal gi innspill til politiske prosesser. 

 

Planprogrammet skal omfatte følgende hovedpunkter (Kulturdepartementet 2014): 

 

· Formålet med planarbeidet 

· Planprosessen med frister og deltakere 

· Opplegg for medvirkning 

 

3.0 Formål med planen 

Intensjonen med «Kommunedelplan for Kultur» er å beskrive Altas kulturtilbud og samordne 

kommunens strategier og innsats for og tilrettelegge for et bedre kulturliv i Alta kommune. 

 

4.0 Statlige og regionale føringer 

Det er ikke opp til den enkelte kommune eller politiske regime å bestemme om det skal 

satses på kultur eller ikke. Det er en rekke lover og forskrifter som kommuner må forholde 

seg til innen kulturfeltet. Kulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et 

innholdsrikt og mangfoldig kulturliv til alle. Innbyggerne skal både gis muligheten til å skape 

kultur, men også konsumere kultur.  
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4.1 Kulturloven 

§ 1. Føremål 

”Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til 

rett for eit breit spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivetar 

og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.”  

Definisjonar 

Med kultuverksemd meiner ein i denne lova å skapa, produsera, utøva, formidla og 

distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, 

delta i kulturaktivet, utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse.  

§ 3. Statens oppgåver 

Staten skal fremja og leggja til rette for eit breit spekter av kulturverksemd over heile landet 

gjennom rettslege, økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante 

verkemiddel og tiltak.  

§4, Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og 

andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rett for eit breitt spekter av 

kulturverksemd regionalt og lokalt.  

4.2. Opplæringsloven § 13-6  

Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk/-

kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige 

kulturliv.  

4.3. Lov om folkebibliotek 

Loven sier at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med målsetting å fremme opplysning, 

utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og 

andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en 

uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.  

4.4. Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020 

1.Kulturen skal være en drivkraft for regional utvikling, vekst og det gode liv i bygder og byer. 
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2.Kulturlivet skal være mangfoldig, inkluderende og med høg kvalitet.  

3.Kulturen skal preges av grensesprengende samarbeid. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har ikke pr i dag (11.05.2020) utarbeidet nye 

kulturstrategier.  

 

4.5.  Kommunale føringer 

«Alta vil» kommuneplanens samfunnsdel har fire satsningsområder og kultur er både et 

virkemiddel får å nå målene i planen, så som kultur i seg selv også er et mål:  

 

1. Kunnskap og kompetanse 

2. Næringsutvikling og nyskaping 

3. Trivsel og livskvalitet 

4. Attraktivt regionsenter i utvikling 

 

Alle områder er aktuelle for «Kommunedelplan for Kultur» 

 

5.0 Status 

Planen vil inneholde en statusdel. Her vil vi forsøke å gi et totalbilde både av hva Alta 

kommune selv står for av kulturaktiviteter, men også kulturlivet i Alta generelt.  

 

6.0 Organisering av arbeidet 

 

Styringsgruppe 

Rådmannens ledergruppe 

 

Prosjektgruppe: 

Det settes ned en prosjektgruppe med både administrativ og politisk deltakelse. 

 

Medvirkning 

Samskapingsmetodikk skal nyttes så langt det er mulig for å sikre god medvirkning fra hele 

Altasamfunnet. Ungdomsrådet ønsker vi å nevne spesielt allerede nå.  
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7.0 Tidsplan 

Vår 2019 

· Varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

Vår 2020 

· Planprogram vedtas politisk i HOK, 6 ukers høringsfrist.  

 

Høst/vinter 2020 

· Møter i prosjektgruppa 

· Ulike samskapningsprosjekt gjennomføres 

 

Vår 2021 

· Forslag til plan legges ut på høring 

 

Høst 2021 

· Sluttbehandling i hovedutvalg, planutvalg og kommunestyre 
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