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Vi skal være
med å gi folk
det de ikke
visste at de
manglet.

’’



Kulturplan 2019-2022 viser retningen for kulturlivet i Farsund Kommune, og
skal sikre at vi fortsatt skal kunne kalle oss Kulturkommunen Farsund. Men først
og fremst skal den sikre at våre innbyggere får muligheten til å leve det gode liv.

Den forrige kulturplanen ble vedtatt i 2012, og mye har skjedd innen kulturfeltet og i samfunnetellers siden det. Det er derfor på tide med en revisjon av planen.Kulturplan 2019-2022 bygger på Regjeringens Kulturmelding, St.Meld. 8 (2018–2019): «Kulturens
kraft — Kulturpolitikk for framtida», Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, og grenser oppmot en rekke andre fagområder og planer i Farsund kommune. Visjonen for kulturplanen er: 

«MØT, SKAP OG LEV I KULTURKOMMUNEN»Kultur er limet i samfunnet. Kultur er med på å gjøre livet godt å leve. Noe av det som gjør folk mestlykkelige, er å dele opplevelser sammen. En satsing på kultur og idrett gir derfor bedret oppvekst-miljø, økt livsglede, bedre psykisk helse, forebygger ensomhet og rusmisbruk, og bidrar til god inte -grering av våre nye landsmenn. Farsund kommune har utfordringer på flere av disse områdene,derfor er kulturen viktig.Kulturplanen legger til rette for gode møteplasser og kreativ utfoldelse og skaping. I Farsundskulturliv er det rom for alle grupper mennesker. Vi legger til rette for både bredde og fordypning, allmennkultur og høykultur, lavterskeltilbud og talentutvikling, frivillige og profesjonelle. Frivillig -heten er sentral i det brede kulturtilbudet.Et godt kulturtilbud øker trivselen til de som bor her, gir folk lyst til å flytte hit, flytte hjem etterendt utdanning og letter rekruttering til arbeidsplasser i kommunen vår. Vi har en egen velkomst-pakke som deles ut til de som flytter til oss. Kultur spiller en avgjørende rolle i forhold til kom-munens turisme, handel, næringsliv, bosetting, arbeidsplasser og vekst. Et rikt og variert kulturliver en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Kultur legger til rette for bådeøkonomisk og samfunnsmessig verdiskaping. Men kunst og kultur har også en verdi i seg selv. «Vi skal være med å gi folk det de ikke visste at de manglet.»I en tid med regionreform og kommunesammenslåinger, er det enda viktigere enn før å ha et sterktregionalt samarbeid for å sikre gode rammevilkår for kultur også i utkantene. Dette sikres gjennomListersamarbeidet/ Kulturnettverk Lister, og kontakt med regionale og nasjonale aktører.For at Kulturplanens satsningsområder skal kunne realiseres er det viktig at planen følges opp medpolitiske vedtak og økonomiske bevilgninger. Kun på den måten kan Farsund kommune bli:  
«Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!»

Farsund, 15. august 2019

Inge Eikeland, Kultursjef

INNLEDNING
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Hvordan er situasjonen i dag?Farsund kommune skårer hvert år høyt på kulturindeksen som utarbeides av Telemarkforskning.Flere av områdene er vi veldig gode på. Men vi får dårlig uttelling på blant annet scenekunst ogkulturskole. Scenekunst er det en naturlig forklaring på, siden vi ikke har et regionalt kulturhussom kan ta imot oppsetninger fra Riksteateret eller andre nasjonale aktører. Kulturskolen skårerdessverre lavt. Det er ikke på grunn av kvalitet, men fordi Farsund kommune bruker forholdsvislite på kulturskole.

• Styrke rammevilkårene for kultur, og for frivillige
lag og foreninger

• Samarbeide med Listerkommunene om for å
sikre regionale og nasjonale kulturmidler til
 området

• Samarbeide tett med frivillige lag og foreninger

• Aktiviteter og opplevelser gjøres tilgjengelig for
flest mulig

• Tilrettelegge for åpne møteplasser for
 kulturopplevelser og dialog

TILTAKMÅL

Farsund kommune er best på 
natur og det gode liv

Kultur for alle

Kultur for helse
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Kostratall:

                                                    2015         2016         2017          2018Farsund                                     2 605         2 579         2 960          2 904Mandal                                      2 205         2 239         2 482          2 978Lyngdal                                     1 682         1 666         1 969          1 631Songdalen                                 1 748         1 528         1 727          1 861Jevnaker                                    2 024         2 479         2 530          2 532Sør-Odal                                    1 183         1 086         1 259          1 343Rauma                                       2 046         1 982         1 988          1 992Kostragruppe 11                    2 038         2 098         2 154          2 198I følge økonomirapport for Farsund kommune 2018 (Framsikt: 2019) driver Farsund kulturfeltetdyrere enn sammenliknbare kommuner. Vi brukte kr. 2904 i året per innbygger, Netto utgift tilkultur og idrett var 28 mill kroner i 2018, det er omtrent 7 millioner kroner mer enn gjennom-snittet i referansegruppen. Enhet for kultur og idrett har i 2019 et budsjett på ca. 13 millioner.

Kostnadene i Farsund  kommunes kulturbudsjett. er i stor grad utgifter knyttet til investering ogdrift av idrettshaller, bl.a. Alcoa miljøpark. Når det gjelder de andre tjenestetilbudene innen vårsektor driver vi billig –og leverer mye kultur for pengene. Kulturskolen driver nest billigst avkommunene i gruppen. De høye kostnadene gir ikke et helt korrekt bilde av situasjonen. 



’’En møteplass for
kunnskap, opplevelser
og leseglede
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Visjon: En møteplass for kunnskap, opplevelser og leseglede

Farsund bibliotek er en viktig formidler av kultur, litteratur og kunnskap til  kommunens be -folkning. Biblioteket er en sosial og kulturell møteplass for alle. Det inkluderer at biblioteket ogsåtilrettelegger for at innbyggerne kan bruke lokalene til egne arrangement og aktiviteter. Vi er etfolkebibliotek, og da må folket med.Farsund bibliotek har to avdelinger: Hovedbiblioteket ligger midt i byen, og er ogsåskolebibliotek for Eilert Sundt vgs. Filialen ligger på Borhaug, og er også skolebibliotek forBorhaug skole.Biblioteket kjerneoppgave har i mange vært utlån av bøker. Men biblioteket tilbyr i tillegg aviser,tidsskrifter, leseplasser, filmer, CD-er, språkkurs, studierom, PC, lydbøker, flerspråklig material,digitale ressurser, lokalhistorisk samling, sjakk og en egen spillavdeling med både brettspill ogtv-spill. Biblioteket  arrangerer også forfatterbesøk, skrivekurs, bokanbefalinger, barneteater, ogmedvirker i ulike lesekampanjer.I 2018 hadde Farsund bibliotek 66 000 besøk og betjente cirka 48 000 utlån av fysiske medier. 

FARSUND BIBLIOTEK

Biblioteket er en viktig møteplass.
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• Kommunen setter av egne midler for å styrke

arbeidet med kulturformidling i skolene

• Aktivt promotere og bidra alle typer lese -

kampanjer

• Tilrettelegge for å låne ut bokpakker ved

 forespørsel

• Formalisere samarbeidet med skolene og særlig

grunnskolebibliotekene

• Finne nye måter å spre litterære opplevelser på

• Gi oppdaterte digitale løsninger og et utvidet

tilbud

• Informere om de digitale tjenestene vi har

• Få på plass tekniske løsninger som muliggjør en

slik løsning ved både hovedbibliotek og Borhaug

filial

• Utvikle og utvide tilbudet på Borhaug filial

• Tilrettelegge for at eksterne aktører kan ha

egne arrangement i bibliotekets lokaler

• Tilby arrangementer

• Utvide samarbeidet med lokale aktører

• Sørge for kompetanseheving av personalet

gjennom kursing og faglig påfyll

• Tilrettelegge for intern kunnskapsdeling og

 faglige samtaler

• Utvikle skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

• Være et sosialt sted for elever

• Mer samarbeid med de ulike skolebibliotekarene

TILTAKMÅL

Biblioteket sprer leseglede

Biblioteket har gode digitale
 tjenester

Biblioteket er et meråpent
bibliotek

Biblioteket er en spennende og
inkluderende, sosial og kulturell
møteplass

Brukerne får god hjelp av  faglig
oppdatert personal

Biblioteket er et levende
skolebibliotek
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Filialen på Borhaug er
viktig for lokalsamfunnet.
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Farsund kommune

En kreativ møteplass
for kunst- og 
kultur faglig læring, 
uttrykk og opplevelser

’’
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Visjon: En kreativ møteplass for kunst- og kulturfaglig læring, uttrykk og
 opplevelserFarsund Kulturskole ble opprettet i 1987. Kultur-skolen har sin hovedbase på flerbrukshuset Ekko iFarsund, samlokalisert med ungdomsklubb ogkino/konsertsal. Ca 270 barn og unge får hver ukeopplæring i musikk, dans og kunstfag. I tillegg kjøperkorps og kor subsidierte tjenester gjennom kultur-skolen. 7 lærere fordelt på 3,3 årsverk og 6 dirigenterog instruktører har kulturskolen som arbeidsgiver. Det har vært en satsing på kulturskole i Farsund de siste årene, det er opprettet stilling sommusikkterapeut, ballett er blitt en del av kulturskolen og vi har ansatt flere nye lærere. Dette hargjort at antall kulturskoleelver nesten har doblet seg –samtidig som vi har fått et bredere tilbud.
Lover, retninger, intensjoner, planer • Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringslova:§13-6. Musikk- og kulturskoletilbud

«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.»• Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi2020 og på rammeplanen fra 2003 - «På vei til mangfold»:

«Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og
kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer samarbeid med barnehager, grunnskoler,
videre gående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturfor -
midling. I samarbeid med kulturlivet skal kulturskolen tilby kunst- og kulturfaglig støtte til
 opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet. Kulturskolen skal gi undervisning av høy faglig og
pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.
Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. Også
 undervisning i andre fag som hører ytringskulturen til, kan tilbys.»

FARSUND KULTURSKOLE
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• Holde elevkontingenten lav for at kulturskolen

skal være et reelt tilbud for alle

• Videreutvikle Musikkterapi-tilbudet.

• Utvide kulturskolens tilbud til også å omfatte

drama, kreativ skriving og musikkteknologi

• Legge til rette for gode og tilpassede samspill-

og gruppetilbud

• Utvikle kulturskolen som inkluderingsarena

• Gi tilpasset undervisning til alle interesserte og

utvide tilbudene slik at alle som ønsker det skal

få plass

• Utvide små stillinger for å kunne rekruttere nye

lærerkrefter og knytte til seg viktige ressurs-

personer

• Være en god og utviklende arbeidsplass for de

ansatte

• Fortsette det gode samarbeidet med

 nabokulturskolene i regionen

TILTAKMÅL

Kulturskolen skal: 
(tatt fra rammeplan)

• gi alle elever mulighet til å ut-
vikle kunnskaper og
ferdigheter i kunstfag

• gi alle elever mulighet til å
finne og formidle egne kunst-
og kulturuttrykk

• styrke elevenes estetiske,
sosiale og kulturelle
 kompetanse

• styrke elevenes evne til
kritisk refleksjon og
 selvstendige valg

• gi fordypningsmuligheter som
kan danne grunnlag for
videregående og høyere
 utdanning innen kunst- og
kulturfag

• i samarbeid med skoleverket
bidra til et helhetlig kunst- og
kulturfaglig tilbud til alle barn
og unge

• som lokalt ressurssenter
medvirke til å styrke kulturell
kompetanse og  utfoldelse
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Farsund kommune

Her vil 
mi vere!
’’
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Visjon: ”Her vil mi vere!”

Farsund kommune er en kommune med gode kulturtilbud. Barn og unge skal involveres og hainnflytelse over aktiviteten de deltar i. «Fritidserklæringen» av 2016 skal gjelde i kommunen. Den bygger på FNs konvensjon om barnsrettigheter, og sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter sompasser for barnets alder.Farsund kommune inngikk i 2018 avtale om «Opplevelseskortet» til barn og unge. Kortet administreres av kulturkontoret. Det gir barn og unge i familier med lav inntekt, adgang tilkultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, samt hos nasjonale aktører, uavhengig av foreldres økonomi. Hvordan barn og unge kan delta i organiserte tilbud, vil variere fra kommune til kommune ogmellom lokale organisasjoner, klubber, lag og foreninger. Noen barn og unge som sliter med uliketing i perioder, trenger tilbudene våre aller mest.  For en ting er sikkert: Gode kulturtilbud girgode oppvekstsvilkår!

BARN OG UNGE I KULTUREN

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

• Samarbeide med eksisterende kulturtilbydere
om nye tiltak

• Opplevelseskortet skal fortsette og skal være
lett å få fatt i.  Ordningen utvikles til å gjelde
flere kulturaktiviteter, så alle kan delta på en
 aktivitet de ønsker

• Aktiviteter og opplevelser tilrettelegges for
flest mulig barn og unge

TILTAKMÅL

I Farsund kommune er barn og
unges behov og ønsker en natur-
lig del av politikk,  forvaltning og
fritidstilbud

Barn og unge i kommunen deltar i
de kulturaktivitetene de ønsker

Fritidserklæringen av 7.juni
2016, følges opp
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Farsund kommune

Utvikling gjennom 
aktivitet og kreativitet
’’
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Visjon: Utvikling gjennom aktivitet og kreativitet

Den kulturelle skolesekken (DKS)Den kulturelle skolesekken er et gratis tilbud, som går til alle elevene i grunnskolen i kommunen.DKS skal gi elevene opplevelser og læring gjennom å se og delta i uttrykksformer som teater,musikk, dans, film, litteratur, billedkunst, skulptur og arkitektur. Tilbudet som gis er av høykvalitet. Farsund kommune mottar hvert år tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune til drift avDKS.

Kulturpolitisk er DKS viktig, fordi den kan være en kanal til å vise nyskapende kultur. Skolene i Farsund bruker Den kulturelle skolesekken aktivt. I tillegg til det som gis av tilbud fraDen kulturelle skolesekken regionalt, tilbys det en rekke kulturelle opplevelser lokalt. Nordsjøfestivalen samarbeider med skolene gjennom DKS. Det er konserter og kurs for elever ikommunen, de dagene festivalen arrangeres hvert år.
Andre tilbud til barn:- MOT har flere arrangementer for barn i barneskolealder i løpet av året. - Flipside skatepark har egne opplegg for barn flere ganger i året.- Ekko fritidsklubb har et tilbud hver uke for aldergruppen 5.-7. trinn.- Musikkarusell på skolene for 1. og 2. trinn- Barnefilmfestivalen i regi av Kino Sør.

BARN
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• Kommunen setter av egne midler for å styrke

arbeidet med kulturformidling i skolene

• Faste møter med kulturkontaktene der aktivitet

planlegges

• Skolenes kulturkontakter får frigjort tid til

arbeidet med DKS, og får lik kompensasjon for

arbeidet

• Skolenes utstyr opprustes for å kunne ta imot

ulike tilbud som kommer

• Samarbeidet med Nordsjøfestivalen fortsetter

og utvikles

• En 20% stilling opprettes/avsettes på

 kulturkontoret til DKS i skolene

• Kommunen legger til rette for utstillinger med

kunst laget av barn og unge

• En del av kunsten i offentlige bygg og lokaler i

kommunen, skal være laget av barn og unge

TILTAKMÅL

DKS:
Alle elevene i grunnskolen får
minst to møter i året med profe-
sjonelle kunstnere innen ulike
kunst- og uttrykksformer

Kulturkontoret har en fast stil-
lingsprosent til oppfølging av
DKS

Kunst:
Kunst laget av barn og unge
finnes i det offentlige rom
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Farsund kommune

Ungdom skal
være med!
’’

Foto: Mona Wikøren, Lister24



Visjon: Ungdom skal være med!

MOT.Farsund kommune er et lokalsamfunn med MOT.  Det betyr at MOTs verdier er en inspirasjons-kilde til ungdomsarbeidet i kommunen, både det kommunale og det frivillige. MOT gjennomfører årlig skolebesøk tilsvarende minst 160 skoletimer, og har forskjellige arrangementer, turer og konserter. Hvert år blir ca. 20 ungdommer på 9.trinn skolert til Ung MOTivator i et eget MOT-prosjekt. Dissedeltar i skolebesøk, og er kultur- og samfunnsbyggere blant barn og unge i skole og fritid.

Fritidsklubber.Ekko fritidsklubb holder til i flerbrukshuset Ekko i Farsund sentrum og Shadow ligger i lokalerved Lista ungdomsskole på Vanse. Klubbene er en møteplass der alle ungdommer er velkommeninn. Fritidsklubbene er et viktig tilbud for selvorganisert fritid, der de unge selv skaper innholdog aktivitet. Den sosiale delen spiller en stor rolle. Klubbene er brukt av mange. Aldersgruppe 13-19 år. Flipside er et av Europas største innedørsanlegg for skating/scoot og ligger i Lista Fly- ognæringpark. En egen skateklubb bruker anlegget fast. I tillegg drifter Farsund kommune Flipsidesom en del av det kulturelle ungdomstilbudet i kommunen. Tilbudet er mye brukt av de som borher og i kommunene rundt. I helger og ferier er det mange besøkende fra andre steder.

UNGE

Ungdomsleder og MOT-coach Torrey deler ut pizza til russen.
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Ung kultur møtes (UKM)Ung kultur møtes er et arrangement for unge fra 10-20 år, der de kan vise frem hva de gjør. Ar-rangementet i Farsund kommune arrangeres hvert år i løpet av februar, og er en populær møte-plass for kreativ ungdom. Hovedarrangementet foregår på en dag, og består av kunstutstilling ogsceneforestilling. I tillegg til deltagere på scene og utstilling, er ungdommer også konferansierer,hjelpere med lyd/lys og ungdomsmedlem i juryen. Noen unge sendes videre til UKM-festivalen i Agder, og derfra videre til landsfestivalen.I Farsund samarbeider UKM tett med kulturskolen, og mange av deltagerne er kulturskoleelever.I tillegg til hovedarrangementet holdes det kurs de unge ønsker, i løpet av året. Dette gjøres isamarbeid med MOT, kulturskolen, biblioteket og fritidsklubbene.
Medvirkning - Farsund ungdomsråd (FU) Farsund ungdomsråd skal uttale seg og gi råd og innspill om saker som er viktige for barn ogungdom i kommunen. FU kan også finne sine saker selv. En ny forskrift om ungdomsråd, Forskrift om kommunal og fylkeskommunale råd for eldre,personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), skalgjelde fra etter valget i 2019. Den gjør ungdomsråd i kommunene lovpålagt. Kommunen skal opp-rette rutiner som sikrer at rådet mottar saker tidlig i saksbehandlingen og kan påvirke utfallet avsaken. Det er kommunestyret somskal vedta sammensetningen avrådet. Farsund ungdomsråd har møte-rett og kan be om å få uttale seg ikommunestyret og utvalget sombehandler saker om skole, fritids-klubber mv. 

Hvert år drar ungdommen
på tur til Danmark. 
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• Skolebesøk med opplegg fra MOT
• Turer i løpet av vinter og vår
• Avtaler om samarbeid med frivillige lag og

 foreninger
• Inspirere til og være med på arrangementer i

kommunal og frivillig regi

• Shadow og Ekko er treffsteder der alle unge
inviteres med på tvers av kulturer, interesser og
funksjonshemminger

• Shadow er åpent for unge med funksjons-
hemminger en dag i uken

• Fritidsklubbene har møter der ungdommen
kommer med innspill om hva de ønsker på
 klubbene

• Flipside har faste åpningstider
• Skatehallen har ekstra åpent i ferier

• Aktiviteten planlegges og bestemmes sammen
med deltagerne

• Ungdom er med på utforming og gjennomføring
av arrangementet

• Unge sendes til UKM-festivalen på Agder
• Kulturskolen og kulturkontaktene på skolene

jobber aktivt med prosjekter som kan vises på
UKM

• Det holdes kurs de unge inviteres til i løpet av
året

• Samarbeide med skolene

• Alle saker som gjelder barn og unge kommunen
sendes til ungdomsrådet

• FU kan komme med innspill til utvalg, kommune -
styre og andre i saker som gjelder barn og unge

• FU har forslagsrett, i tillegg til tale- og møterett
i kommunestyret

• Ungdomsrådet og elevrådene er en naturlig del
av alle prosesser som kan gjelde barn og unge

• Elevrådene har god kontakt med ungdomsrådet.
• Skolene legger til rette for at elever som velges

til ungdomsrådet, får fri uten fravær for å delta
på opplæring og møter i og utenfor kommunen

TILTAKMÅL

MOT:
MOTs visjon: Varmere og positivt
oppvekstmiljø med trygg ungdom.
Skape miljø der mennesker gjør
hverandre verdifulle og
 betydningsfulle

Fritidsklubber:
Fritidsklubbene er åpne møteplasser
der ungdommene selv bestemmer
innhold og aktivitet

Flipside er et anlegg som brukes av
kommunens innbyggere og tilreis-
ende

Gjennom trygge rammer, skal
Flipside få frem kreativitet og føl-
else av mestring hos barn og unge

UKM:
Ungdommens kulturmønstring
(UKM) er populært å være med på

UKM er en del av ungdomstilbudet i
kommunen

Farsund ungdomsråd:
Ungdomsrådet skal høres på

Ungdomsrådet er et bindeledd mel-
lom de unge i kommunen og po-
litikere og administrasjon
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Visjon: Opplevelser er best når de delesFarsund kommune har en rekke kulturarenaer spredt omkring i kommunen. Her er det bådekirker, menighetshus, utesteder, grendehus, bibliotek, skoler og idrettshaller. En del grendehuskan søke støtte til vedlikehold fra Farsund kommune. Denne ordningen bør utvides til å gjeldeflere bygg.Farsund har flere flotte uteområder som kan utvikles med tanke på å skape gode møteplasser ogkulturarenaer. Det gjelder blant annet Selvaagparken, Gallerihagen ved Lista fyr, Byparken,Borggården, Farøyparken, Paradisbukta, Alcoa miljøpark og Torvet. Farsund by har ikke et egetgrendehus slik som f.eks. Spind grendehus eller Vanseheim. Backes bu kan bli et slikt urbantgrendehus dersom man får en avtale med dagens eiere. Dette ville være med å skape liv isentrum, samtidig som kulturminnet Backes bu ivaretas.

KULTURARENAER OG UTEOMRÅDER

Backes bu har stort
potensiale som kulturhus.
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TILTAKMÅL

Utvikle og forbedre grøntområder

Verne og ta vare på trær med høy
 estetisk og kulturell verdi

Tilrettelegge bedre for ulike
 arrangement i Paradisbukta.

Backes bu blir et levende kulturhus i
sentrum 

Tilrettelegge fotballhallen i Alcoa
miljøpark enda bedre for konserter,
messer og andre arrangement

Alle grendehus som er åpne for
publikum kan søke vedlikeholds-
midler fra Farsund kommune

Varbak viderutvikles som aktivets-
og arrangementssted

Skape liv og aktivitet på Torvet

Musikkcontainer benyttes som
 øvingslokale og møteplass for
musikkinteresserte

Speiderhytta på Varbak er et bygg med store muligheter.

• Lage en plan for utvikling av uteområder i Farsund
kommune

• Samarbeide med teknisk etat om å få oversikt over
aktuelle trær

• Legge til rette for strøm i Paradisbukta, ute-
området mellom Backes Bu og Farøybroa, og på
"Torvet" i Vanse

• Samarbeide med Stiftelsen Backes bu og Nordsjø -
festivalen for å finne en fremtidsrettet driftsmodell

• Legge opp ekstra strømforsyning sentralt  plassert
i fotballhallen Alcoa miljøpark

• Utvide ordningen med støtte til grendehus slik at
flere får nyte godt av den

• Kommunen overtar Speiderhytta og utvikler den til
vaffelbu med offentlig toalett. Hytta brukes som
backstage ved arrangementer/ konserter

• "Følebasseng" på Torvet i juli.  Her kan barn og
unge oppleve krabber og fisk på nært hold.
 Samarbeid med Farsund Undervannsklubb

• Oppgradere og jevnlig vedlikehold av Paviljongen.
Legge opp stikkontakter på scenen.

• Benker med ladepunkt for mobil
• Ladepunkter for el-sykkel

• Videreutvikle og markedsføre tilbudet
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Visjon: Flest mulig i aktivitet –lengst muligFarsund kommune har et meget variert og godt tilbud innen idrett og friluftsliv. Vi har en flereulike idrettslag, og langt over 20 ulike sportsgrener er representert. Kommunen kjennetegnes avgode idrettsanlegg og tre flotte idrettshaller. Alle innbyggerne i Farsund skal ha et tilbud som gjør det mulig å være fysisk aktive i naturen, inærmiljøet og i idrettsanlegg, uansett alder og behov. Dette sikrer livskvalitet og folkehelse forFarsunds innbyggere. Ungdom forblir aktive i organisert idrett lenger. Eldre har et tilbud omfysisk aktivitet i sitt nærområde slik at man unngår passivitet. Flere tar «de gode valgene» i for-hold til aktivitet i hverdagen. Grupper som ikke er fysisk aktive blir mer aktive.Kulturkontoret i Farsund har utarbeidet en egen plan for Idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg.

IDRETT OG FRILUFTSLIV
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Farsund kommune

Et liv med
opplevelser!
’’



29KULTURPLAN  2019-2022
Farsund kommune

Visjon: Et liv med opplevelserSom i resten av landet blir Farsunds befolkning stadig eldre og eldre. Det er viktig for Farsundkommune å tilrettelegge for at de eldre både skal kunne være aktive brukere av kulturtilbud, menogså gjøre slik at de kan være en ressurs inn i det frivillige arbeidet.Den kulturelle gyngestolen (DKG) er Farsunds variant av Den kulturelle spaserstokken, statenssatsing på profesjonell kulturformidling til eldre. Den lokale planen legger vekt på statens inten-sjon om å gi tilbud til eldre som ikke kan delta på andre arrangementer. De fleste ar-rangementene legges derfor til Farsund omsorgssenter og Listaheimen for at de som harproblemer med å bevege seg skal kunne delta. Arrangementene annonseres og de er åpne oggratis for alle eldre og andre interesserte. Det legges vekt på de eldres ønsker når programmetsettes opp. Farsund kommune får et årlig om tilskudd fra fylkeskommunen, som skal dekkehonorarer til de som opptrer. 

KUNST OG KULTUR TIL SENIORENE VÅRE



30 KULTURPLAN  2019-2022
Farsund kommune

Den kulturelle gyngestolen samarbeider med kulturskolen,Nordsjøfestivalen, Farsund folkeakademi, eldrerådet, VansePensjonistforening, Listaheimen og  Farsund omsorgssenter,i tillegg til ulike lokale aktører. Gyngestolen gir tilskudd tilunderholdning på eldrerådets  feiring av FNs internasjonaleeldredag. Farsund kino arrangerer en onsdag i måneden Eldrekino isamarbeid med  Farsund eldreråd. Dette er en  viktig sosialmøteplass for mange. Kulturkontoret arrangere felles buss-turer til Kilden i Kristiansand for å oppleve musikaler, konserter  og teater.Farsund menighet har i en årrekke arrangert ”Humor på Parken” hver torsdag. Dette er blitt ensvært viktig møteplass for eldre.Farsund kommune låner ut lokaler til lag og personer som arrangerer uformelle treff/åpent husfor seniorene. I tillegg dekker midler fra Gyngestolen noen   arrangementer for eldre andre steder. Det er ansatt musikkterapeut i 40% stilling som blant annet gir tilbud til eldre med demens påinstitusjonene.
• Konserter og arrangementer cirka en gang i

måneden
• Det lages en folder med tilbud og informasjon

hvert halvår. En 10 % stilling brukes til
 planlegging og gjennomføring av søknader,
 arrangementer og produksjon av folder

• Kommunens korps og kor inviteres til å ha 
tilpassede konserter for eldre

• Kulturskolens elever har minst en konsert i året
på de to institusjonene

• Kontakt med Nordsjøfestivalen, Folkeakademiet,
eldrerådet, omsorgssektoren og lag og
 foreninger, for å samordne og utvikle konserter
og arrangementer

• Kommunen setter av midler til å styrke
kultursatsingen blant eldre

• Farsund kommune tilbyr arrangementer og opp-
levelser som inkluderer eldre innbyggere

• Det finnes en egen oversikt over tilbud rettet
mot seniorene i kommunen vår

• Musikkterapi tilbudet utvides
• Videreføre ordningen med eldrekino sammen

med Farsund eldreråd og Farsund kino

TILTAKMÅL

Gyngestolen:
Arrangementer som de eldre har
glede av

Øke samarbeidet med andre for å
kunne utvide tilbudet

Farsund kommune har seniorer som
er aktive brukere av kultur
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Farsund kommune

Kunst - en
naturlig del

av hverdagen

’’

Kunstner: Borghild Rudjord Unneland
Foto: Inger Anne Nordal
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Visjon: Kunst -en naturlig del av hverdagen

Lista er Norges svar på Skagen. Her er himmelen høy og lyset spesielt. Til alle tider har kunstnerelatt seg inspirere av landskapet her. Nå sist i forbindelse med Sørlandsutstillingens 50- årsjubileum i 2019. Kunstpunkt Lista på Lista fyr drives i samarbeid med Agder Kunstsenter. Her vises samtidskunstav profesjonelle kunstnere fra Agderfylkene. Kunstpunkt Lista er åpen hele året.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. Kunsten erregistrert av kulturkontoret. Det finnes et utvalg av kommunens kunst i Norsk Kunstdatabase(NKDB). Denne kan alle interesserte se på nett. Farsund by har gatekunst i gatekryssene i Kirkegaten, Storgaten og Torvgaten. Det er ogsågatekunst på bryggen ved Backes Bu. Kommunen har en egen kunstkomité som har ansvar for utsmykking av nye bygg og uterom. Vest-Agder-museet Lista har en samling skulpturer av kommunens store billedhugger MathiasSkeibrok på Nordberg fort. Museet har også andre kunstutstillinger i løpet av året. GalleriFarsund har kunstutstillinger hele året, og samarbeider blant annet med Farsund kunstforening.

KUNST

Kunst gir opplevelse, mestring og kunnskap.

Estetisk kulturell grunnkompetanse gir bedre livskvalitet. 

Forskning viser at de som får utfolde seg gjennom 

kulturelle aktiviteter gjør det bedre i andre skolefag. 

Kultur har både en intellektuell og en emosjonell 

dimensjon som styrkes gjennom kulturskolen.



TILTAKMÅL

Kommunen jobber langsiktig og
 målrettet med å ha fokus på ulike
kunstutrykk i det offentlige rom

Kommunens kunstsamlinger er
 tilgjengelig

Kunst er en sentral del av opp -
levelsen på Lista fyr

Farsund by fylles med kunstnere og
kreative miljøer

Farsund by skal forbindes med
gatekunst 

Tilrettelegge for kommunens kunst-
nere og tiltrekke nye  kunstnere til
kommunen 

Være ledende kommune i Sør-Norge
innen Kunst i landskapet

Hedre Farsunds fremste grafiker og
kunstner Reidar Rudjord

Sørlandsutstillingen 50 år.
Lista fyr 2019.

• Se på organiseringen av kunstkomite 
• Opprette et utsmykningsfond der 1,5% av årlige

investeringer settes av til innkjøp, drift og
vedlikehold av kunst

• Kommunens kunst kan sees i Norsk
 Kunstdatabase

• Kunstpunkt Lista videreutvikles sammen med
Agder kunstsenter

• Tilby gjesteatelieret på Lista fyr til kunstnere
• Samarbeide med gårdeiere om å tilby billige

lokaler til kreative miljøer

• Videreføre plan om gatekunst

• Stimulere unge talenter gjennom tilskudd til
 aktiviteter og etablering av fellesarealer for
kunstnere

• Samarbeide med gallerier og kunstnere om nye
kunstprosjekter i landskapet

• Bruke parker og offentlige plasser til kunst   
 (-installasjoner) permanent eller midlertidig

• Opprette «Galleri Rudjord», gjerne i forbindelse
med utviklingen av Lista Fyr
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Visjon: Kinoopplevelser i verdensklasseFarsund kino viser film minst 360 dager i året. Kinoen ble bygd om for noen år siden, og har i dagto moderne saler med svært gode kinoseter. Farsund kommune har siden 2010 hatt en drifts- ogutleieavtale med Kino Sør AS. Dette samarbeidet har fungert svært godt. Farsund kommunebruker mindre på kinodrift nå enn da vi drev kinoen selv, samtidig som kinotilbudet er myebedre. Gjennom sin avtale med Nordisk Film får kinoen tidlig tilgang til de største filmene.Farsund kino har årlig flere verdenspremierer. De arrangerer hvert år Barnas filmfestival ogtilbyr skolekino til våre elever. I tillegg arrangeres Seniorkino en onsdag i måneden i samarbeidmed Farsund eldreråd. 

Visjon: Kulturminner skaper identitet og opplevelserTil tross for sin store tetthet av kulturminner, har ikke Farsund kommune hatt en egenkulturminneplan. Mange kulturminner sikret statlig vern gjennom fredning, det gjelder særligfornminnene på Lista. Likevel er det en rekke lokale kulturminner som ikke er under et slikt vern.Dette bl.a. krigsminner, kulturlandskap, kulturmiljø og enkeltbygg. Det er kommet nye statlige og fylkeskommunale retningslinjer for lokale kulturminneplaner, derkommunene i større grad må ta ansvar for kulturminnene etter Kulturminneloven (jmf. Stor-tingsmelding nr. 16 — Leve med Kulturminner) og (jmf. Stortingsmelding nr. 35 — Framtid medfotfeste). Multiconsult ved Frans Arne Stylegar er engasjert for å skrive kulturminneplan for Farsund kom-mune. Arbeidet gjøres i nær dialog med kulturkontoret og frivillige lag, foreninger og enkelt -personer, og ferdigstilles i løpet av høsten 2019.

• Ny avtale med Kino Sør AS, eller annen
leverandør i løpet av 2020

• Investere i mer moderne kinoutstyr
• Bygge om deler av salen med Lounge-stoler
• Årlige møter med kinodrifter

• Legge til rette for konferanser og arrange -
ment på dagtid

TILTAKMÅL

Gi publikum daglig kinotilbud i Farsund

Gi publikum kinoopplevelser i verdens
klasse

Fortsatt godt samarbeid med kinodrifter

Økt bruk av kinolokalet på dagtid

FARSUND KINO

KULTURMINNER
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Visjon: Rekruttering og fellesskapFarsund har en rekke kirker og menigheter. Menighetene er viktige møteplasser for mange. Selvom menighetene har litt ulik profil, driver alle med kulturformidling og arrangement. De hartilbud til barn og unge, voksne og eldre. Flere av menighetene fungerer også som inkluderings-arena.Den norske kirke har profesjonelle organister som ansatte. Det er i tillegg et rikt sang og musik-kliv i menighetene. Her drives det kor, band og ulike sanggrupper. Mange barn og unge får sinførste sceneerfaring i kirker og bedehus.  Frelserens kirke og Vanse kirke er kommunens største konsertarenaer, dersom vi ikke regnermed idrettshaller. Menigheter og kirker arrangerer konserter selv, i samarbeid med andre ellerleier ut lokaler til eksterne arrangører. Nordsjøfestivalen har hvert år egen kirkekonsert. Farsundmenighet har også arrangert Gospelgudstjeneste på Torvet i forbindelse med Kaperdagene desiste årene. 

KIRKER OG MENIGHETER

• Støtte aktiviteter for barn og unge med
 årlige driftsmidler

• Samarbeid mellom menigheter, kommune og
arrangører

• Markedsføre kulturarrangement i ulike 
kanaler

TILTAKMÅL

Barn og unge møtes i trygge felleskap 
og føler seg inkludert   

Kirker og menigheter benyttes til 
konserter og arrangement
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Visjon: Begeistring, livsglede og kvalitetFarsund har flere store festivaler og arrangement som får fast støtte fra kommunen. Det gjelderAmercian Festival, Nordsjøfestivalen, Paradis Live, Borhaugdagen og Kaperdagene. Den fastestøtten er med å gi trygghet og forutsigbarhet for arrangørene. Festivalene har til dels svært uliktinnhold og uttrykk, men felles for dem er at både tilreisende og lokalbefolkning møter hverandreog får opplevelser sammen. Store idrettsarrangement som Tour of Norway, turneringer og stevner skaper engasjement ogbegeistring.Lista flypark egner seg svært godt til større arrangementer, landsleirer og landstreff. Det børjobbes målrettet med å få avtaler med nasjonale aktører som f.eks. Norges Speiderforbund, ogsommerstevnene OASE, eller Visjon. 

ARRANGEMENT OG FESTIVALER

• Hjelpe arrangørene med å bli enda mer profesjonelle
og sikre dem forutsigbare  økonomiske rammer

• Samarbeide med Lista flypark og Visit  Sørlandet

• Ansette arrangementskoordinator i kommunen 

• Utarbeide administrative rutiner og nettsider som
gjør det enkelt for arrangører å få informasjon og
hjelp

TILTAKMÅL

Utvikle og forsterke eksister-
ende  festivaler og arrangement

Ha minst et stort nasjonalt 
 arrangement årlig 

Optimalisere kommunens
 administrasjon i forhold til
 arrangement
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Visjon: Et tilbud til alleFarsund kommune har mange frivillige lag og foreninger. Disse tilbyr alt fra babysang til aktivitetfor eldre. Medlemmene gjør en fantastisk jobb med å arrangere selv, delta på andres arrange -menter og skape aktivitet i hverdagen for oss som bor her. Arbeidet som gjøres tilsvarer mangeårsverk i offentlig sektor. Tilbudet som de frivillige organisasjonene gir, er viktige for innbyggernes trivsel. Det å delta i enaktivitet i et lag eller forening, er også et viktig forebyggende tiltak for både kropp og sjel. Lag ogforeninger er viktige både for integrering av de som flytter hit, og i kampen mot ensomhet.Farsund kommune vedtok i 2018 en egen Frivillighetserklæring.Hvert år kan lag og foreninger i kommunen søke om midler til drift. Søknadssummen er stor iforhold til det som er bevilget fra politikerne, men tilbakemeldingene er at alle former for til-skudd er kjærkomment. Det er politisk vedtatt at korps, barn og unge skal prioriteres. Kulturavdelingen abonnerer på «Tilskuddsportalen», der lag og foreninger selv kan søke om til-skudd fra forskjellige aktører. Det har vært holdt flere kurs i bruken av denne.Arrangører som har årlige faste arrangementer, er fra 2019 satt inn som faste tilskudd fra kom-munen. Det er gjort for å skape forutsigbarhet og mulighet til å planlegge langsiktig.Det er viktig for innbyggerne at lag og foreninger blir hørt og tatt hensyn til.

DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE

Sound of Happiness er et kor for
mennesker med spesielle behov.



38 KULTURPLAN  2019-2022
Farsund kommune

• Fortsette og utvide ordningen med drifts -
tilskudd

• Ha samlinger om «Tilskuddsportalen» ved
behov, og aktivt oppfordre til å bruke denne

• Kulturavdelingen er ansvarlig for alle
 kommunale tilskudd som gis til arrange -
menter og aktiviteter

• Spre informasjon om arrangementer og
 aktivitet på Striba og kommunens nettsider

• Undersøke og tilrettelegge for kurs/ -
samlinger. Tilby lag og foreninger kurs som
 kommunen likevel benytter seg av

• Bruke Idretts- og Musikkrådet som
 samarbeidsplattform

• Støtte arrangementer og festivaler som
bidrar til trivsel for innbyggere og
 tilreisende

• Lag og foreninger låner møterom og lokaler
gratis fra kommunen

• Fortsette samarbeidet med Frivillig-
sentralen om arrangementer og tiltak for å
få med ulike grupper inn i fellesskapet

TILTAKMÅL

Sikre gode rammevilkår for lag og
 foreninger

Være tilgjengelig slik at samarbeidet
 mellom kommuneadministrasjon og de
frivillige organisasjonene er enkelt å få til

Lage møteplasser på tvers

Følge opp Farsund kommunes
 Frivillighetserklæring
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Kulturmeldinga (2018-2019) :https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/sec1Kulturindeksen:http://kulturindeks.no/steder Rammeplan for kulturskolen:https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanenKommuneplanens samfunnsdel (2018-2030):http://www2.farsund.kommune.no/phocadownload/planer_horing/Kommuneplan_2018-30_web_siste.pdfVisjonsplan for teknisk sektor  2014-2020:https://www.farsund.kommune.no/politikk/kommunale-planer Frivillighetserklæring for Farsund kommune:https://farsund.frivilligsentral.no/wwfile/166414/Farsund kunstdatabase:https://farsund.nkdb.no/Nasjonal bibliotekstrategi:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2015-2018/id2429329/Fritidserklæringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/FNs barnekonvensjon: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdfForskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelseog ungdom:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727

Aktuelle lenker



www.farsundkommune.no

Snartrykk, Farsund 08/2019

Skumparty på Torvet 
under Kaperdagene.


