Farsund kommune

KULTURPLAN
Gjeldende til 2020

INNLEDNING KULTURPLAN
Planarbeidet til Farsund kommunes første kulturplan ble initiert av utvalg for levekår i januar
2008. Arbeidet med ny kommuneplan var da i gang og dette arbeidet ble prioritert.
Kulturplanarbeidet har vært en lang prosess. Planen er resultatet av et omfattende
planarbeid utført av avdelingslederne og administrasjonen i enhet for kultur og idrett samt
kommunalsjef. Utvalg for levekår fikk forelagt planutkastet høsten 2011 og har kommet med
innspill og endelig planutkast er vedtatt av kommunestyret 19.juni 2012.
Planperioden er satt til 2020 som kommuneplanperioden. Det vil da være naturlig å vurdere
om det skal lages en egen kommunedelplan for kultur.
Et av virkemidlene for å gjøre Farsund til en attraktiv bostedskommune og for etablering av
næringsvirksomhet, er en tydelig og god kulturpolitikk. Kommunen har en svak
befolkningsvekst og det er en utfordring å gjøre kulturtilbudet til et aktivum som er med på å
fremme tilflyttning og etablering. Kulturplanen er ment å være et styringsdokument som
klargjør status og behov på kulturfeltet.
STATUS ER AT FARSUND KOMMUNE HAR ET RIKT OG VARIERT KULTURLIV MED MANGE
AKTØRER.
Kommunen har mange og gode idrettsanlegg og med utbyggingen av Husebyparken vil vi stå
i en særstilling i Lister når det gjelder hva vi kan tilby på aktivitetssiden. Kombinasjonen av
idrettsanlegg, turstier, skjærgårdspark og Listastrendene gir unike muligheter for trening på
alle nivåer fra toppidrett til rehabilitering. Kommunes mange kulturminner og flotte
kulturlandskap beriker opplevelsen når en ferdes i naturen og kombinasjonen av aktivitet og
kultur er svært god sett i et folkehelseperspektiv.
Kommunen har mange kulturarenaer og med ferdigstillelsen av flerbrukshuset får
kommunen en ny møteplass med spennende muligheter til samarbeid og innovasjon.
Førende i arbeidet med å planlegge nye tiltak i planen har vært at Farsundskulturen skal
være:

NYSKAPENDE, BEVARENDE, UTVIKLENDE OG INKLUDERENDE.
Satsing på kultur koster, men det er en investering som gir resultater i form av at vi blir en
attraktiv bokommune hvor også unge kunstnere og kulturarbeidere søker seg tilbake og hvor
aktiviteten på kunst og kulturfeltet er høy hele året.
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Kulturløftet er et statlig prosjekt og kommer i liten grad kommunesektoren til gode. Det blir
således en prioritering mellom midler til kultur og andre store lovpålagte oppgaver når
kommune -budsjettent skal legges.
Planen er bygget opp slik at vi først presenterer de overordnede målene for planen og
presenterer deretter tall som viser befolkningsvekst og ressursbruk på kulturfeltet.
Kostratallene viser at det er store forskjeller på ressursbruk på kulturfeltet og idretten er
begunstiget med størst bevilgninger og driftstilskudd.
Innledningsvis presenteres også noen tiltak knyttet til overordnede mål og noen mer
konkrete arbeidsmål.
Planen presenterer så de enkelte kulturfeltene og hvilke mål og tiltak det arbeides med på
feltet.
Vårt mål har vært å lage en plan som er lettlest og gir god informasjon. Vi håper den kan
bidra til en målrettet satsing for politikerne innen kulturfeltet.

Enhet for kultur og idrett mai 2012.

Kulturplanlegging innebærer at kultur er en del av
kommunens agenda og nedfeller seg i stedsutvikling,
planlegging og strategisk tenkning.
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OVERORDNEDE MÅL FOR KULTURFELTET
• Kulturen skal være for alle.
NYSKAPENDE, BEVARENDE, UTVIKLENDE og INKLUDERENDE.
•

Den frivillige innsatsen skal stå sentralt i kulturlivet. Lag og organisasjoner skal
engasjeres, men også støttes.

•

Bygdeidentiteten skal stå sentralt i kulturlivet.

•

Det skal legges til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge.

•

Kulturtilbudet skal speile kulturarven og samtidig være nyskapende og synlig

•

Det skal legges til rette for grupper med annen kultturbakgrunn.

Fra åpningen av promenaden i Borshavn. Farsund Sjømannsforenings shantykor.
Foto: Farsund kommune©
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TALL SOM TELLER
Befolkningsvekst
Befolkningsutviklingen i kommunen fra 1970 til 2011. Fremskrivingen til 2020 er den samme som i
kommunens samfunnsdel 2009-2020. For Farsund gir fremskrivingsalternativet en gjennomsnittlig
vekst på ca 0,3 % pr. år for perioden 2008-2010.
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UTFORDRINGER :
Farsund kommune har en meget svak befolkningsvekst og det er en utfordring å gjøre
kulturtilbudet til et aktivum som er med å fremme tilflytning og etablering.
•
•
•
•

Det er store muligheter for å etablere arbeidsplasser innen kulturbaserte næringer og
dette må markedsføres slik at vi tiltrekker oss unge kreative mennesker.
Folk møtes i liten grad i det offentlige rom. Det trengs blant annet ”urbane” møteplasser –
en levende by.
Kommunen har tre sentre og en ønsket utvikling av sentrene bør sees i sammenheng.
Større mangfold i befolkningen gir større muligheter på kulturfeltet.

ØKONOMI:
Netto driftsutgifter i kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter.
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Kostratall:

Farsund

Kommunegruppe 8

VestAgder

Gj.snitt
Landet
uten
Oslo

2008

2009

2010

2010

2010

2010

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i
kroner

1424

1277

1557

1343

1803

1672

Netto driftsutgifter for folkebibliotek per innbygger

323

294

318

244

267

253

Netto driftsutgifter til kino per innbygger

96

60

26

20

17

15

Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger

150

174

185

233

207

242

Netto driftsutgifter til idrett inkludert idrettsanlegg per
innbygger

393

372

405

140

160

191

Netto driftsutgifter til museer per innbygger

56

49

81

33

108

55

Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger.

0

0

0

47

171

101
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Overordnede mål
•

Det blir satt fokus på nyskaping for å møte nye trender og behov på kulturfeltet med
utgangspunkt i den lokale kulturarven.

•

Husebyparken utvikles til et regionalt aktivitetsområde der aktivitet møter kulturarv.

•

Kulturen skal være ”limet” som binder kommunen sammen til en helhet.

•

Samarbeid med frivillige lag og foreninger er bærende for kulturarbeidet i
kommunen.

•

Farsund flerbrukshus utvikles til en kreativ kulturell møteplass for alle.

Tiltak knyttet til overordnede mål
•

Musikkrådet og idrettsrådet blir sentrale samarbeidspartnere.

•

Kommunen bør ha en målrettet strategi for utvikling av festivaler og gi
stimuleringsmidler til nye tiltak.

•

Etablerte festivaler bør få forutsigbare rammebetingelser ved at de får avsatt en sum
i driftsbudsjettet.

•

Ungdomsrådet skal involveres og støttes og være aktivt med i behandlingen av saker
som vedkommer dem.

•

Kommunen bruker aktiv omtale av det rike kulturtilbudet i markedsføring og
profilering.

KULTUREN ER KLAR!
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FARSUND BIBLIOTEK
Visjon: Biblioteket skal gi kunnskap, opplevelser og leseglede.

Kommunens bibliotek er en lovpålagt tjeneste til hele befolkningen.
Farsund bibliotek har to avdelinger:
Hovedbiblioteket ligger midt i byen, og er også skolebibliotek for Eilert Sundt vgs. Filialen
ligger på Borhaug, og er også skolebibliotek for Borhaug skole.
Farsund bibliotek skal være en viktig formidler av kultur, litteratur og kunnskap til
kommunens befolkning. Biblioteket skal også være en sosial og kulturell møteplass for alle
brukergrupper.
I 2010 hadde Farsund bibliotek 74 000 besøk, og det ble lånt ut i alt ca 50 000 bøker,
lydbøker, tidsskrifter, tegneserier, filmer, spill og cd’er.
Biblioteket tilbyr også aviser, tidsskrifter, leseplasser, studierom, pc-tilgang,
sjakk og en egen
spillavdeling. Biblioteket er
også en møteplass,
og forfatterkvelder, kurs,
konserter og barneteater er
populære tilstelninger.
Kombinasjonen
folkebibliotek /
skolebibliotek for Eilert
Sundt vgs er et sambruk til
glede for begge parter, og
mange av dem som bruker
ballhallen vegg i vegg,
bruker også biblioteket.

Biblioteket
er enkelt,
nært og
gratis.
Hovedbiblioteket i Farsund. Foto: Farsund kommune©
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MÅL:

TILTAK:


Biblioteket skal spre leseglede og
litteraturkunnskap.




Biblioteket skal tilby gode digitale
nettjenester.




(på internett kan brukerne allerede bestille
bøker, fornye sine lån etc. på Farsund
bibliotek og resten av biblioteknorge, døgnet
rundt.)

Brukerne skal få god hjelp av faglig oppdatert
personale.







Biblioteket skal være en spennende og
inkluderende, sosial og kulturell møteplass.

Detalj fra interiør ved hovedbiblioteket i
Farsund. Foto: Farsund kommune©





Kulturell boksekk – gratis bok til alle 1- og 4åringer – kostnad ca 50 000 kr pr år.
Garderobebibliotek i barnehagen – hjelp til
travle foreldre (søkt prosjektmidler).
Utvikle samarbeidet med grunnskolen, også
på skolebibliotek.
Gi oppdaterte tekniske løsninger og utvidet
tilbud.
Planlegge for RFID-registrering
(radiobrikkemerkingen som etter hvert blir
standard i alle bibliotek).
Videreføre den effektive transport- og
fjernlånsordningen som sørger for at
bibliotekene raskt kan utveksle bøker og
andre medier, og som lar lånerne levere hvor
de vil.
Sørge for kompetanseheving av personalet
gjennom deltakelse i kurs etc., spesielt i regi
av fylkesbibliotekene i Agder.
Veilede publikum om bruk av nettjenester.
Bedre tilbud om oppsøkende virksomhet til
gamle og uføre.
Tilby flere arrangementer.
Sette fokus på formidling.
Utvide samarbeidet med lokale aktører, f eks
mottaket.

Biblioteket på Borhaug
Foto: Farsund kommune©
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FARSUND KULTURSKOLE
Visjon: Være en attraktiv og kreativ møteplass for kunst- og
kulturfaglig læring, uttrykk og opplevelse.
Farsund Kulturskole ble opprettet i 1987. Kulturskolen har sin hovedbase i Farsund og flytter
i 2012 inn i nye lokaler i det nye flerbrukshuset på Sundeveien samlokalisert med
ungdomsklubb og kino/konsertsal. Ca 180 barn og unge får hver uke opplæring i musikk og
kunstfag og i tillegg kjøper korps og kor subsidierte tjenester gjennom kulturskolen. 8 lærere
og 6 dirigenter og instruktører har kulturskolen som arbeidsgiver.
Lover, retninger, intensjoner, planer
Nasjonal kulturlov er vedtatt, det samme er Kulturløftet I og II som begge styrker
kulturskolenes plass i opplæringen. Sammen med Kunnskapsdepartementets strategiplan
”Skapende læring – strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010”, Norsk
Kulturforum og Kommunens sentralforbunds inspirasjonsdokument ”Kulturpolitikk for
framtiden” og Nasjonalt senter for kunst og kultur sin kulturskoleveiledning 2010
understreker ytterligere kulturskolenes viktighet i dagens og framtidens samfunn.

Foto: Anija M. Wormsen©

§ 42 c i grunnskoleloven og senere § 13-6 i opplæringsloven sier : «Alle kommunar skal
aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn
og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»
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MÅL:

TILTAK:

Kulturskolen har som mål å gi en best mulig

kvalitet i opplæringen og være et ressurssenter
for hele kommunen.




Vi vil medvirke til at flest mulig barn og unge
skal få mulighet til å bruke sine evner gjennom
ferdighetsutvikling, formidling og opplevelse
innen kunst- og kulturfag, og utvikle
kreativitet, identitet og tilhørighet gjennom
våre tilbud.
Kulturskolen skal være synlig og åpen mot
lokalsamfunnet og utvikle seg i takt med tiden.
Kunst gir opplevelse, mestring,
kunnskap. Estetisk kulturell
grunnkompetanse gir bedre livskvalitet.
Forskning viser at de som får utfolde seg
gjennomkulturelle aktiviteter gjør det
bedre i andre skolefag. Kultur har både
en intellektuell og en emosjonell
dimensjon som styrkes gjennom
kulturskolen.

Gitarelever i samspill. Foto: Anija M. Wormsen©











Gi tilpasset undervisning til alle interesserte og
utvide tilbudene slik at alle som ønsker det skal
få plass.
Opprette desentraliserte undervisningstilbud
der det er mest naturlig, gjerne i samarbeid med
skolene og SFO.
Utvide stillinger slik at lærerne har
stillingsstørrelser de kan leve av og for å kunne
rekruttere nye lærerkrefter og knytte til seg
viktige ressurspersoner.
Være en god og utviklende arbeidsplass for sine
ansatte.
Holde elevkontingenten lav for at kulturskolen
skal være et reelt tilbud for alle.
Utvide kulturskolens tilbud til også å omfatte
drama og dans.
Legge til rette for mest mulig samspill.
Utvikle flerbrukshuset i samarbeid med
ungdomsklubben, for å få til et levende og
fruktbart kulturmiljø og en god møteplass for
elever, lærere og andre samarbeidspartnere.
Utvikle gode modeller for kreativt samarbeid på
tvers av disipliner.
Være en aktiv og utøvende kulturskole gjennom
samarbeid med det lokale kulturlivet og bidra til
et variert og mangfoldig kulturliv i kommunen.
Videreutvikle samarbeid med nabokommuner.
Bidra til at Farsund kommune er en attraktiv
kommune å bo i og flytte til.

12

KUNST- OG KULTURFORMIDLING TIL BARN OG UNGE
Visjon: ”Her vil mi vere!”
En kommune med gode kulturtilbud til barn og unge gir gode oppvekstvilkår. Farsund
kommune ønsker å bli en kommune der offentlige midler brukes for å gi et variert
fritidstilbud.
MÅL:

TILTAK:

I Farsund kommune skal barn og unges
behov og ønsker være en naturlig del av
politikk og forvaltning.



Politikere og saksbehandlere legger
økonomisk og planmessig til rette for at
kommunen kan satse aktivt på
kulturtilbud rettet mot barn og unge.

Foto: Anne L. Kaalstad©
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BARN
Visjon: Egen aktivitet og skaperglede.
Den kulturelle skolesekken (DKS)
Farsundsskolen deltar aktivt i Den kulturelle skolesekken, der målet er å gi elevene minst to
årlige møter med profesjonelle kunstnere. Tilbudet går til samtlige elever i grunnskolene i
kommunen og er gratis. DKS skal gi opplevelser gjennom ulike uttrykksformer som teater,
musikk, dans, film, litteratur, billedkunst, skulptur og arkitektur.
Det er kulturpolitisk viktig at Den kulturelle skolesekken blir en kanal der det blir gitt
nyskapende møter med kulturformidling av høy kvalitet. Den lokale planen er utformet for å
gi barn og unge kjennskap til lokalhistorie og naturen rundt oss.
Farsund kommune mottar hvert år tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune til drift av DKS.

Formiddagskonsert for alle skolene i Eilert Sundthallen i Nordsjøfestivalens regi.
Foto: Anne L. Kaalstad©
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MÅL:

TILTAK:

Alle elever i grunnskolen skal få minimum to
møter i året med profesjonelle kunstnere
innen ulike genre.






Det opprettes en 20 % stilling til oppfølging
av DKS.



Kunst laget av barn blir oftere å se i det
offentlige rom.



Det settes av egne midler for å styrke
arbeidet med DKS.
Skolenes kulturkontakter får frigjort tid
til arbeidet med DKS og får lik
kompensasjon for arbeidet.
Det er utarbeidet en plan for DKS-arbeid
i Farsund kommune. Denne rulleres ved
behov.
Skolenes utstyr opprustes for å kunne ta
imot ulike tilbud som kommer.
Månedlige møter med kulturkontaktene
der aktivitet planlegges.
Bruke barnekunst i utsmykning av
offentlige bygg og lokaler. Legge til rette
for utstillinger.

Utstilling av bilder på ungdommens kulturmønstring. Bildene på tavlen er levert inn av
gruppen med de yngste elevene fra kulturskolens undervisningstilbud i tegning, maling og
form. Foto: Anija M. Wormsen©
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UNGE
Visjon: Ungdom skal skape sin egen kultur.
MOT : Farsund kommune er et lokalsamfunn med MOT. MOT ønsker å være en
inspirasjonskilde til ungdomsarbeidet i kommunen, både det kommunale og det frivillige.
Hvert år skolerer MOT ca. 40 ungdommer som utfører et frivillig forebyggende arbeid blant
barn og unge. Sammen med disse unge og frivillige, gjennomfører MOT årlig skolebesøk
tilsvarende 160 skoletimer, forskjellige arrangementer, turer og konserter.
Fritidsklubber: Farsund kommune har 2 fritidsklubber, WestSide i Farsund sentrum og
Shadow på Vanse. WestSide har nye lokaler i Farsund flerbrukshus, og Shadow holder til i
nye lokaler ved Lista ungdomsskole. Klubbene tilbyr et oppholdssted der ungdommene
bestemmer innholdet og den sosiale delen er viktig. Fritidsklubbene er det viktigste tilbudet
for selvorganisert fritid, og det er mange som bruker stedene. Aldersgruppe 13-19 år.
Ungdommens kulturmønstring (UKM): Ungdommens kulturmønstring holdes i løpet av årets
første måneder og er svært populær blant de unge. I Farsund er kunst godt representert
gjennom samarbeidet med kulturkontaktene på skolene, og kulturskolen har alltid vært en
aktiv deltager i planlegging og arrangement. I tillegg til deltagere på scene og utstilling, har
Farsund UKM også ungdommer som konferansierer, hjelpere med lyd/lys, billettselgere,
jurymedlem m.v.
MEDVIRKNING - Farsund ungdomsråd (FU) : Farsund ungdomsråd skal gi råd og innspill om
saker som er viktige for ungdom i kommunen. FU kan finne sine saker selv og uttale seg i
saker ellers i kommunen. Ungdomsrådet skal ikke være en kopi av kommunestyret, men
finne sin egen form.

MOT-treff i Loshamn. Foto: Anne L. Kaalstad©
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MÅL

TILTAK

MOTs visjon: Varmere og trygge

oppvekstmiljø. Styrke mennesker til å ta vare

på seg selv og andre. Skape miljø der
mennesker gjør hverandre verdifulle og

betydningsfulle.



Ungdommen i Farsund skal ha gode
møteplasser der de selv er med på å
bestemme.







Ungdommens kulturmønstring (UKM) skal
fortsatt være populært å være med på.

Farsund ungdomsråd skal være et bindeledd
mellom de unge i kommunen og
administrasjon og folkevalgte.











FU skal være der de unge er.



Skiturer i vinterhalvåret og fotballturer i
sommerhalvåret.
Månedlige treff i form av junior- og
ungdomscrash.
Skolebesøk med UMM og
MOTinformatører.
Isbanen på plass på Torvet hver vinter.
Være med å inspirere og legge til rette
for arrangementer i kommunal og frivillig
regi.
Shadow skal finne sin form i nye lokaler
og omgivelser som gir mulighet for
spennende og varierte tilbud.
WestSide skal fortsette som et godt
møtested midt i byen og utnytte
mulighetene som kommer ved
samlokalisering med kino og kulturskole.
Ungdomsklubbene skal være møtesteder
på tvers av kulturer, interesser og
funksjonshemminger.
Skate- og BMX-hallen inngår i et
samarbeid mellom den lokale klubben og
WestSide.
Det gjennomføres UKM-workshops
innen ulike genre på høsten.
Unge sendes videre til UKMs fylkesfinale.
Kulturskolen og kulturkontaktene på
skolen jobber aktivt med prosjekter som
elever kan delta med i UKM.
Unge deltar i utforming og arrangement.
Komme med innspill til utvalg og
kommunestyre i saker som gjelder barn
og unge.
FU har tale- og møterett i
kommunestyret.
Ha god kontakt med elevråd på skolene.
Politikere og administrasjon bruker
ungdomsrådet aktivt i saker.
Bruke kanaler for å møte ungdom der de
er, for eksempel gjennom nettside.
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KUNST OG KULTUR TIL SENIORENE VÅRE
Visjon: Eldre som aktive brukere av kulturtilbud.
Den kulturelle gyngestolen (DKG) er Farsunds variant av Den kulturelle spaserstokken,
statens satsing på profesjonell kulturformidling til eldre. Den lokale planen legger vekt på
statens intensjon om å gi tilbud til eldre der de befinner seg. De fleste arrangementene
legges derfor til Farsund omsorgssenter og Listaheimen for at de som har problemer med å
bevege seg skal kunne delta. Arrangementene annonseres med at de er åpne for alle eldre
og andre interesserte. Det legges vekt på de eldres ønsker når programmet settes opp.
Farsund kommune søker årlig om tilskudd fra staten til arrangementer de ønsker å
gjennomføre. Statens tilskudd skal kun dekke honorarer, og tilskudd gis kun til det som
kulturdepartementet anser som profesjonelle utøvere. Det gis ingen midler til dekning av
utgifter, annonsering m.v.

For å kunne gi et utvidet
tilbud, nyter vi godt av
enkeltmenneskers
utrettelige dugnadsånd.
Den kulturelle
gyngestolen samarbeider
med kulturskolen,
Nordsjøfestivalen,
Farsund folkeakademi og
ulike lokale aktører. Det
er tydelig at seniorene i
kommunen setter vel så
mye pris på glade
amatører, som på de som
”aksepteres” av
kulturdepartementet.

Utekonsert med Lista
trekkspillklubb på
Farsund
omsorgsenter.
Foto: Anne L. Kaalstad©
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MÅL:

TILTAK:

Sørge for profesjonelt og tilpasset
kulturtilbud av høy kvalitet på arenaer der
eldre er i dagliglivet (i tråd med kriterier for
tilskudd til kulturdepartementet).



Eldre i kommunen får tilbud om 5-6
arrangementer i året gjennom tilskuddet
fra staten.

Øke samarbeidet med andre for å kunne
utvide tilbudet.



Kulturskolens elever har minst en
konsert i året på de to institusjonene.
Ha nær kontakt med Nordsjøfestivalen,
Livsglede for eldre, Folkeakademiet,
eldrerådet, omsorgssektoren og lag og
foreninger, for å samordne og utvikle
konserter og arrangementer.
Samarbeide tettere med
besøkstjenesten.
Kommunen avsetter en egen årlig sum til
annonsering og andre utgifter.
Det lages en folder med tilbud og
informasjon hvert halvår. Folderen lages
i Den kulturelle gyngestolens regi og
inneholder både DKG og andre aktørers
tilbud rettet mot seniorer.
Det gis rom for litt kompensasjon for
dekning av utgifter lokale aktører har.
En 10 % stilling brukes til planlegging og
gjennomføring av søknader,
arrangementer og produksjon av folder.
Kultur & Idrett samarbeider med
omsorgsektoren og private for å få til en
ordning med henting og bringing.




Kommunen setter av egne midler til å styrke
kultursatsingen mot eldre.







Hjemmeboende eldre skal kunne få
transport til arrangementene hvis de trenger
det.
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KUNST
Visjon: Innbyggere og besøkende skal få kunstopplevelser når de ferdes i
kommunen slik at Farsund blir identifisert som kunstkommunen.
Farsund kommune har en stor kunstsamling som består av malerier, grafikk og skulpturer.
Samlingen er spredd i og utenfor offentlige bygg, i gatene i Farsund, samt i landskapet.
Kommunen har en egen kunstkomité som har ansvar for utsmykking av nye bygg og uterom.
Vest-Agdermuseet Lista har en samling skulpturer av kommunens store billedhogger
Mathias Skeibrok på Nordberg og det er en kunstsamling av Reidar Rudjord i NAV-bygget i
Farsund.
Galleri Lista fyr har arrangert mange store prosjekter med kunst i landskapet og gjort seg
bemerket både nasjonalt og internasjonalt.
Galleri Farsund produserer kunstutstillinger hele året i samarbeid med Farsund
kunstforening.
Det er bosatt flere etablerte kunstnere innenfor forskjellige kunstformer og det er en trend
at unge kunstnere søker seg tilbake til kommunen.

Fra utstillingen ”Små hytter” ved Lista Fyr. Foto: Anne L. Kaalstad©
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MÅL:

TILTAK:

Gjøre kommunens kunstsamlinger mer
tilgjengelig.



Lage informasjon om samlingene og
legge ut på nett og lage brosjyrer osv.

Farsund by skal forbindes med Gatekunst



Videreføre plan i samarbeid med
kunstkomitéen.

Tilrettelegge for kommunes kunstnere og
tiltrekke nye kunstnere til kommunen.



Stimulere unge talenter gjennom
tilskudd til aktiviteter og etablering av
fellesarealer for kunstnere.
Etablere et gjesteatelier.


Øke og utvikle bruken av alle kulturhus i
kommunen.



Samarbeide med musikkrådet, og andre
som driver med musikk, teater, dans,
videokunst osv. samt kunstforeningen,
lag og foreninger og enkeltpersoner.

Kunst i landskapet. Være ledende kommune
i Lister på det feltet.



Samarbeide med gallerier og kunstnere
om nye kunstprosjekter i landskapet.

Bilde fra utstillingen ”lys i bunkers” i Farøyparken 2010 v/arkitektfirmaet Stiv kuling.
Foto: Anne L. Kaalstad©
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KULTURMINNER
Visjon: Forvalte og utvikle kommunens kulturminner slik at de gir besøkende ny
kunnskap og en ekstra dimensjon når de ferdes i kommunen.
Farsund kommune har svært mange kulturminner og derved også et stort forvaltningsansvar
som deles med Riksantikvaren og Vest-Agder fylkeskommune samt Vest-Agdermuseet Lista.
Farsund kommune gir sammen med Vest-Agder fylkeskommune tilskudd til driften av VestAgdermuseet Lista. Lokalhistorisk samling er en del av Vest-Agdermuseet Lista.
Kommunens kulturminner spenner fra helleristninger og gravhauger til bekkemøller og
tareveier, klyngetun og uthavner, Kongsgården på Huseby, Lista fyrstasjon, krigsminner fra
annen verdenskrig, Listaskøyta, Det amerikanske Lista for bare å nevne noen. Kulturminnene
spenner i tid fra steinalderen og frem til i dag.
Flere foreninger er aktive i bevaring og forvaltning av kulturminner. Forsvarshistorisk
forening er svært aktive og har en stor samling objekter fra annen verdenskrig. Farsund
byforening har satt fokus å på byggeskikk og deler hvert år ut en byggeskikkpris i Farsund by.
Det er flere historielag og bygdelag i kommunen. Disse bidrar med å samle informasjon om
kulturminner.

Bauta, på folkemunne kalt ”pikkstein”, i skråningen nedenfor Nordberg fort.
Foto: Anne L. Kaalstad©
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MÅL:

TILTAK:

Forvalte og utvikle kulturlandskapet.



Lage informasjon om og merke
kulturminnene langs turstiene i kommunen.




Være med på å utvikle Vest-Agdermuseet
Lista.



Utvikle Farsund by som Sveitserby og byen

med trappegatene. Lage plan for bevaring av
Vestersiden.

Prosjekter: Utvalgt kulturlandskap og
Sydnorsk kystnatur.
Samarbeide med landbruk/-grunneiere.
Samarbeide med fylkesmannen og
fylkeskommunen.
Være aktiv på eiersiden og søke å øke
tilskuddet til museet.
Samarbeide med Farsund byforening og
fylkeskonservator samt grunneiere.

Utvikle Loshavn som besøksmål.



Samarbeide med Loshavn vel.

Eksponere kommunens mange krigsminner.



Samarbeide med Forsvarshistorisk
forening.
Samarbeide med Bunkerologiprosjektet.


Gjøre samlingen av lokalhistorie mer
tilgjengelig.





Sette i gang arbeid med å lage en plan for
forvaltning av kulturminner.



Samarbeide med Vest-Agder-museet.
Samarbeide med Forsvarshistorisk
forening.
Lokalhistorisk forening.
Invitere Vest-Agder fylkeskommune inn i
et samarbeid om planarbeidet.

Gatekunst i krysset Storgaten/Torvgaten. Foto: Farsund kommune©
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IDRETT
Visjon: Tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle.
Innbyggerne i Farsund kommune skal ha gode muligheter til å være aktive på fritiden.
Tilbudet skal utformes sammen med lag og foreninger slik at det passer de aktivitetene som
drives i kommunen. Idrettsanleggene skal vedlikeholdes og utvikles slik at de “følger med i
tiden” og inspirerer til aktivitet. Det skal tilrettelegges for god tilgjenglighet og et mangfold
av idretter på alle nivåer.
MÅL:

TILTAK:

Anlegg skal ivaretas, utvikles og det skal
etableres nye.







Satsing på folkehelse og fremheve verdien
av fysisk aktivitet for folks helse og trivsel.




Tilbud til alle uansett alder og behov.





Idrettsrådet skal være en viktig
samarbeidspartner i idrettsfaglige spørsmål.



Universell utforming
Ha fokus på energi, miljø og kostnader
ved bygging og drift av idrettsanlegg.
Tilrettelegge for sambruk av anlegg
mellom skoler, lag og foreninger.
Informere om regelverket for bruk av
anleggene.
Tilrettelegge slik at idrettshallene kan
brukes av andre “ikke-idrettslige”
arrangementer i sommerhalvåret.
Stimulere til aktivitet på alle nivåer
Det skal tilrettelegges for flerbruk av
anleggene.
Gi et bedre tilbud til svømmetrening og
lek for de i alderen 3 - 6 år.
Anleggene skal være tilrettelagt for barn,
unge og grupper med spesielle behov.
Det bygges handikap/familiegarderobe i
forbindelse med svømmehallen i
Listahallen.
Idrettsrådet skal være høringsorgan for
idrettsfaglige spørsmål i kommunen.
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DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE
Visjon: Trivsel gjennom aktivitet.
Farsund kommune har et stort antall frivillige lag og foreninger. Disse gjør en fantastisk jobb
og arbeidet organisasjonene legger ned, tilsvarer mange årsverk i offentlig sektor. Tilbudet
fra de frivillige organisasjonene er viktige for innbyggernes trivsel og virker samtidig
forebyggende.
Kulturmidlene fordeles av Levekårsutvalget en gang i året. Søknadsmengden er stor.
Midlene fordeles til idrett i tillegg til rene kulturtiltak og søknadsmengden er stor. Det er
vedtak på at foreninger med tiltak rettet mot barn og unge prioriteres og midlene er ment å
stimulere til økt aktivitet.
Administrasjonen i kultur og idrett har også en pott til tilskudd til arrangementer som det
kan søkes om. I tillegg har formannskap og ordfører en sum hver, som lag, foreninger og
enkeltpersoner kan søke penger fra.
Det er viktig for kommunen at organisasjonenes meninger og ønsker blir hørt og tatt hensyn
til.
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MÅL:

TILTAK:

Få til gode rammevilkår for lag og
foreninger.





Skape flere felles møteplasser.




Ha godt samarbeid mellom kommunen og
de frivillige organisasjonene.






Opprettholde muligheten for å søke
tilskudd til drift.
Gjøre kjent lokale og nasjonale
tilskuddsordninger.
Samle kommunens tilskudd til
arrangementer og kulturtilbud hos enhet
for kultur og idrett, for å gi bedre
oversikt over hva/hvordan kommunen
støtter.
Støtte opp om arrangementer og
festivaler som bidrar til trivsel og økt
tilbud for innbyggere og besøkende.
Årlig aktivitetsmesse i samarbeid med
SLT-koordinator og flerkulturelt team.
Spre informasjon om arrangementer og
aktivitet på Striba og kommunens
nettsider.
Åpne muligheten for at relevante kurs
som holdes i kommunens regi, også
tilbys styrer i lag og foreninger.
Åpne for at kommunens lokaler/skoler
kan benyttes til arrangementer gratis
eller til en rimelig penge.

Foto gjengitt med lov fra FIL, Lista trekkspillkubb, Sound of Happiness og Farsund
seilforening.
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Aktuelle lenker:
Kulturloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-089.html
Bibliotekloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19851220-108.html
Rammeplan for kulturskolen:
På vei til mangfold (Utgitt av Norsk kulturskoleråd):
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Dokumentarkiv/03_Norsk_kul
turskolerad/2003_Rammeplan_Pa_vei_til_mangfold.pdf

Forsidebilde :

Sommerkonsert i havnebassenget under Mat- og båtmessen. Foto: Anne L. Kaalstad©
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