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Lillehammer - kulturbyen ved Mjøsa
Lillehammer kommunes kulturstrategi ble vedtatt 2010 og rullering vedtatt av kommunestyret
30. oktober 2014.
Kulturstrategien er en utdyping av kommuneplanen og skal være et styringsdokument for kulturutviklingen i Lillehammer. Fagområder som behandles i kulturstrategien er: Film/media, scenekunst,
litteratur, musikk, visuell kunst/kunsthåndverk og kulturhistorie. Planen skal rulleres hvert fjerde år.
Dokumentet er bygd opp rundt ti ulike temaområder. Til hvert temaområde er det laget en strategi og
forslag til strategioppnåelse. Gjennomgang og prioritering gjøres i forbindelse med det årlige arbeidet
med kommunens økonomi- og handlingsplan og budsjett.
I rulleringen av 2014 er det foretatt faktaoppdatering og tema idrett er trukket mer inn i de innledende
kapitlene. Temainndeling og strategier er videreført. Kultur og idrett behandles samlet i kommunens
overordnede dokumenter, som kommunedelplan og økonomi- og handlingsplan. Det er imidlertid egen
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Lillehammer kommunes kulturstrategi
omhandler derfor idrett kun i de innledende og generelle kapitlene og har en tematisk faginndeling for
det øvrige kulturfeltet.
Kultur er viktig for Lillehammers identitet. Kulturstrategien inviterer til bredt samarbeid om å utvikle
"Lillehammer - kulturbyen ved Mjøsa".
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Kultur- og idrettsbyen
Lillehammer
”Lillehammer har historie og tradisjoner som
kunstnerby og turistby. Mange har gjennom
årene kommet hit på grunn av naturen, lyset og i
rekreasjonsøyemed”(1). Kunst, kultur, idrett og
friluftsliv har lenge vært Lillehammers varemerke. OL i 1994 bidro til å tydeliggjøre dette ved
overgangen til et nytt århundre (2).
Kultur og idrett synliggjør byen utenfor
Lillehammer. Det skaper vår identitet, og former
de andres oppfatning av oss. Ved å videreutvikle
kultur- og idrettsbyen Lillehammer vil grunnlaget
for verdiskaping øke og vi vil ha et godt utgangspunkt for å løse fremtidige utfordringer.
I dag kjennetegnes byen bl.a. med Maihaugen
som er et av Europas største friluftsmuseer,
Lillehammer kunstmuseum som er et nasjonalt
ledende museum med et vakkert museumsbygg,
naturområder tilrettelagt for friluftsaktiviteter,
internasjonale idrettsarenaer og kanskje særlig
for den godt bevarte gågaten med trehusbebyggelse fra slutten av 1800-tallet.
Lillehammer-regionen har satt seg som mål å bli
Europas mest komplette vinterdestinasjon, noe
som vil medføre økt satsing også innenfor kulturområdet.
Byens festivaler, store idretts-arrangement,
kulturinstitusjoner og aktive lag og foreninger
står for en stor del av den totale kultur- og
idrettsproduksjonen i Lillehammer kommune.
Nansenskolen, NTG og Høgskolen i Lillehammer
(HiL) er også betydelige faktorer med sterke

internasjonale fagmiljø og utdanningsmuligheter
innen film, tv-produksjon, visuell kunst, litteratur,
kulturprosjektledelse, idrettsutøvelse og idrettsstudier.
Kompetansemiljøer som Lillehammer kunnskapspark, Østlandsforskning, profesjonelle kunstnere,
profesjonelle idrettsutøvere og kreative
næringer er også viktige elementer i det totale
kultur- og idrettsområdet.
Lillehammer har blitt tildelt Ungdoms-OL (YOG) i
2016. Dette er olympiske leker for unge mellom
15-18 år der kultur og utdanning er en integrert
del av OL-programmet. Visjonen til IOC er at
ungdomslekene skal inspirere ungdom verden
over til å delta i sport og etterleve de olympiske
verdier. Ungdoms-OL vil gi muligheter for våre
lokale aktører til å delta og samarbeide om
arrangementet. Kultur- og utdanningsprogrammet er fortsatt under utarbeidelse og det
er store forventninger til at YOG vil gi varige
ringvirkninger i det lokale kulturmiljøet.
Lillehammer er en by som har tradisjon for å ta
godt vare på kulturarven, ikke bare gjennom de
mange museene, men også gjennom et aktivt
historielag, en restriktiv holdning til rivning og
nybygg, estetiske retningslinjer, for ikke å
glemme en generell god hukommelse/historisk
bevissthet blant innbyggerne. Noen vil kanskje si
at denne retrospektive holdningen står i veien for
nytenkning og utvikling, men det viser seg at den
like gjerne bidrar til innovasjon og utvikling.
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Mange miljøer i Lillehammer og kommunen selv
har gjennom flere år bygd opp et bredt internasjonalt engasjement. Det gjelder så vel innsats
for fred og dialog, ytringsfrihet, opplevelser,
kulturutveksling, faglig nettverk, kompetanseutvikling, eksport, arrangement, reiselivsutvikling
m.v. Kultur- og utdanningsinstitusjoner oppnår
internasjonal anerkjennelse og deltar i utviklingsprogram. Lillehammer har betegnelsen internasjonal kommune.
Visjon: Lillehammer skal både nasjonalt
og internasjonalt være kjent som kultur–
og idrettsby.

Dette innebærer: I kulturbyen Lillehammer skal
alle ha mulighet til å delta i, og oppleve kultur.
Det skal være mangfold i tilbudene, noe som
gjøres ved å ha fokus på breddetilbud samt
enkelte prioriterte nasjonale/internasjonale
satsinger. En kulturby kjennetegnes ved høy
kvalitet, god tilgjengelighet med varierte tilbud
for opplevelse og deltakelse.

Definisjon av kulturbegrepet
Begrepet kultur blir tolket på mange måter. En
forståelse er at kultur er det motsatte av natur,
altså alt som er menneskeskapt er kultur. Andre
knytter begrepet kultur til de såkalte
”tradisjonelle kulturaktiviteter” som opera,
billedkunst, teater og klassisk musikk (3). Det har i
Norge siden 1970-tallet vært vanlig å avgrense

området i samsvar med det såkalte ”utvidete
kulturbegrep”, så også i Lillehammer kommune.
Det betyr at i tillegg til de tradisjonelle kulturaktiviteter omfatter også begrepet kulturlivet til
”folk flest”, som foreningsaktiviteter, amatøraktiviteter og idrett. Det er utarbeidet egen
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, samt en rekke andre dokumenter for
idrett i Lillehammer. I Engerutvalgets kulturutredning fra 2014 (NOU 2013:4) blir begrepet
«ytringskultur» brukt. Dette begrepet har to
dimensjoner. På den ene siden viser det til
formidling, vern og videreføring av materiell og
immateriell kulturarv. På den andre siden viser
det til kunstnerisk virksomhet i vid forstand.
Begrepet ytringskultur er et romslig kulturbegrep. Samtidig avgrenses det til virksomheter
som har et ekspressivt formål i motsetning til
f.eks. idrett som har et prestasjonsmål (4).
Det er også behov for å sette en definisjon av
begrepene amatør og profesjonell i kultursammenheng. Generelt kan man si at
profesjonelle gjennom utdanning og yrkesliv har
ervervet seg kunnskap, innsikt og handlingskompetanse som amatørene ikke har (5). En
profesjonell har kulturutøvelse som yrke mens
en amatør har kulturutøvelse som hobby. Det vil
alltid være gråsoner og ”glidende overganger”
mellom amatør og profesjonell, men som
utgangspunkt bruker man profesjon som
definisjonsmarkør. Utdanning, medlemskap og
kvalitet kommer i andre rekke som ”måleenheter”.
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Kultur som virkemiddel
Et av kulturområdets store utfordringer er å
argumentere for dens egenverdi. Man har få,
eller ingen målebarometre for å vise at kultur i
seg selv er verdifullt, og ikke bare et middel til å
oppnå andre effekter som bedre helse, effektiv
læring eller omdømmebygging. Man mangler en
metode som kan redegjøre om hvorfor kultur
skal være en offentlig oppgave og hvorfor kulturinstitusjoner er viktige i det moderne velferdssamfunnet (6). Likevel er det en sterk bevissthet
blant folk om hvorfor kultur er viktig, men man
mangler et språk som kan formidle det på en
enkel og målbar måte.
I Norge i 2012 var 68 % av befolkningen på kino,
61 % på konsert og 46 % på teater (7). Hvis vi
spør disse om hvorfor de benyttet seg av kulturtilbudene er det nok svært få som vil svare at de
gjorde det for å utvikle sine sosiale og kognitive
evner eller for å styrke sin sosiale kapital. Dette
vet man er kjente ”bieffekter” av å oppleve og
utøve kultur, men det er ikke grunnen til at man
ønsker å oppsøke kulturtilbud.
Ord som opplevelse, innlevelse, selvrealisering,
glede, egenutvikling, se ting på en annen måte
og det å bli løftet ut av virkeligheten kan være
beskrivende for folks oppfatning av hva kultur
”gjør” med dem. Kultur blir også beskrevet som

det åndelige fellesskap som uttrykker vår
identitet, og som holder oss sammen som folk.
God kunst og kultur er det som rører og beveger
oss emosjonelt, og det emosjonelle er det
vanskelig å sette måleverdier på.
Norge fikk i 2007 en egen lov for kultur, noe som
styrket kulturvirksomhet som samfunns- og
politikkområde, og som understreket de
offentlige styresmakters ansvar for kulturområdet. Loven kan sees i sammenheng med
Kulturløftet fra 2004 hvor de rød-grønne
partiene samlet seg om en styrking av kulturen.
Ett av målene var at innen 2014 skulle én
prosent av statsbudsjettet gå til kultur, dette
løftet ble innfridd ved statsbudsjett 2013.
Selv om det er viktig å hevde kulturens egenverdi, er det også fristende å ta med noen
eksempler på hvordan kultur kan brukes som
redskap for å oppnå andre effekter enn kulturproduktet.
Det er i de senere årene gjort mye forskning på
helseeffekter forbundet med å drive med kulturaktiviteter. ”Det synes som om deltakelse i blant
annet musikkaktiviteter følger samme mønster
som fysisk aktivitet: dersom du øker musikkdeltakelse, får du bedre opplevd helse og lengre
forventet levealder (8).”

5

I Lillehammer står man foran store utfordringer
innen omsorgstjenestene: det blir flere eldre og
færre hender til å drive pleie. Forsking viser at
planlagt og profesjonell bruk av kulturtilbud kan
utsette folks behov for pleie (9). Kultur gir
tilhørighet, bygger sosiale nettverk, minsker
ensomhet, gir trygghet og større livsglede.
Lillehammer kommune har påbegynt et prosjekt
hvor sang og musikk blir brukt metodisk i
behandling av eldre i helse- og velferdstjenestene. Metodikken bygger på individuell
kartlegging av interesser og nettverk hos den
enkelte pasient, og tar i bruk forskningsbasert
kunnskap for hva som vil være mulige og
effektive tiltak for et fortsatt aktivt og innholdsrikt liv. Demenssykdom lar seg som kjent ikke
kurere, men forskning viser at miljøbehandling
faktisk er den eneste formen for behandling
som gir effekt i form av lindring og samtidig økt
mestring for denne pasientgruppen. Vi har
lenge visst at kulturelle aktiviteter lader opp
hjernen på en positiv måte. Det nye er at det nå
finnes solid forskning som gjør det mulig å ta i
bruk slike aktiviteter som målrettet og
individuelt tilpasset behandling. Lillehammer
kommune har gjort seg bemerket i arbeidet
med musikk og demens og er ønsket inn som
partner i det nasjonale senteret for omsorg,
kultur og helse som i dag er i Levanger.

Kultur brukes også som virkemiddel innenfor
andre områder enn omsorgsfeltet. Bl.a. har
Statsbygg høstet betydelig erfaring med bruk av
kultur i større byutviklingsprosjekter, og tre
gevinster er særlig viktige: Kultur skaper
økonomiske verdier, kultur skaper trivsel og
kultur skaper identitet. Kultur og opplevelsesbaserte næringer betraktes stadig oftere som
midler til å motvirke stagnasjon og utflytting og
til å skape attraktive byer å bo og investere i (10).
Dette er noen eksempler på hvordan kultur
aktivt kan brukes som middel for å oppnå effekt
på et annet felt. Ved godt samarbeid internt i
Lillehammer kommune, og med sterkere
kompetansemiljøer vil man kunne bruke kultur
som en viktig moment for måloppnåelse innen
mye av den kommunale tjenesteytinger.
Strategi 1: Kultur skal være fundament i
utviklingen av Lillehammer.

Dette kan gjøres ved:
•

Styrke tverrfaglig samarbeid.

•

Synliggjøre sammenheng mellom kultur
og andre tjenester.

•

Kultur som forebygging.

•

Kultur i alle kommunale planer.
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Nasjonale, regionale og lokale
føringer
Innen kultursektoren finnes det mange lover,
retningslinjer, planer, utredninger og føringer. Vi
har i kulturstrategien for Lillehammer kommune
lagt særlig vekt på ett dokument fra hvert av de
organisatoriske nivåene nasjonalt, regionalt og
lokalt.
Nasjonale føringer
Etter at Kulturloven ble innført i 2007 har den
vært overbyggende for kommunens kulturarbeid. I formålsparagrafen står følgende: ”Lova
har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for
eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle
kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.”
Paragraf 4 og 5 definerer kommunens ansvar:
§ 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 rette for eit breitt spekter av
kulturverksemd regionalt og lokalt.

§ 5. Felles oppgåver
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta
for
•

at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,



å fremje profesjonalitet og kvalitet i
kulturtilbodet og leggja til rette for
deltaking i kultur aktivitetar,

•

at personar, organisasjonar og
institusjonar har tilgang til informasjon om
ordningar med økonomisk støtte og om
andre verkemiddel og tiltak.

Kulturloven har mange tolkingsmuligheter, men
likevel er det særlig noe som utkrystalliserer seg,
og som vi bør ta med oss videre i planleggingen
av kulturlivet lokalt:

•

Kultur for alle

•

Profesjonalitet og kvalitet

•

Mangfold
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Regionale føringer
Oppland fylkeskommune skal i 2014 påbegynne
arbeidet med å utvikle en helt ny kulturstrategi. I
denne planen skal fylkets samlede kulturinnsats
innen kulturvern, bibliotek, regional utvikling og
kulturforvaltning samles i en overordnet plan.

Lokale føringer
Den viktigste føringen vi har på lokalt nivå er
kommuneplan 2014-2027.
Kommuneplanen har fått ny oppbygging hvor
man har gått bort fra visjoner og strategier og nå
konsentrerer planen rundt viktige samfunnsområder. Kultur og idrett er ett av disse
samfunnsområdene, men også områder som
oppvekst og utdanning, helse og omsorg og byog næringsutvikling vil kunne ha betydning for
utvikling av kulturområdet. I kommuneplanen
står det: «Gjennom forutsigbare støtteordninger,
kultur- og idrettsanlegg og samarbeidstiltak kan
kommunen legge til rette for utøvere,
organisasjoner og institusjoner. Kommunen har
et særlig ansvar for et mangfoldig kulturtilbud, og
gi utfyllende tilbud der det trengs.»

Lillehammer kommunes oppgaver
•

Drive og videreutvikle egne tilbud og
anlegg forutsigbart.

•

Legge til rette for at det frivillige kulturlivet kan drive sin virksomhet aktivt og
selvstendig.

•

Bidra til å opprettholde et variert kulturtilbud, spesielt rettet mot barn og unge.

Kommuneplanen viderefører målet om at
Lillehammer fortsatt skal være kjent som kulturog idrettsby både nasjonalt og internasjonalt.

Kommunens rolle i Lillehammers
kulturliv
Lillehammer kommune har et sentralt ansvar for
den totale kulturutviklingen, og er toneangivende
i Lillehammers kulturliv. Kulturstrategien skal
være et dokument der kommunen legger
føringer med betydning for utviklingen i store
deler av kulturlivet i Lillehammer.
I et dynamisk og velutviklet kulturliv skal imidlertid enkeltaktører, foreninger og organisasjoner
ha mulighet for utvikling på eget initiativ.
Kommunens viktigste rolle er å tilrettelegge for at
dette kan skje. I tillegg skal kommunen, som
beskrevet i kulturloven, sørge for ”kultur for
alle”, et mangfoldig kulturtilbud og gi utfyllende
kulturtilbud der det er mangler. De flerkulturelle
og internasjonale perspektiver skal ivaretas i en
inkluderende kommune.
Lillehammer kommune har et spesielt ansvar i
forhold til det å være fylkeshovedstad og ha en
regionsenterfunksjon. Lillehammer er et kulturelt
senter for omliggende kommuner, og resten av
Innlandet, med store nasjonale kulturinstitusjoner, kompetansemiljøer og
profesjonelle kulturutøvere. Mange av kulturtilbudene i Lillehammer har et større nedslagsfelt
enn kommunegrensen, noe som gir utfordringer i
forhold tilrettelegging, service og tjenester, men
som på den andre siden åpner for et større
marked og gir kommunen status og store
muligheter for kulturutvikling. Lillehammer
kommune tar det ansvaret det innebærer å være
fylkeshovedstad, og mener det vil være naturlig å
samarbeide med Oppland fylkeskommune om
videreutvikling og styrking av denne funksjonen.
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Kulturutredning 2014 (11) sitt hovedbudskap er å
gi det lokale kulturlivet et løft. Selv om
kommunenes samlede utgifter til kulturformål
har hatt en betydelig økning gjennom 2000tallet, har økningen i første rekke gått til
investeringer i idrettsanlegg og kulturbygg,
tilskudd til idrett og til begivenhetskultur. Kulturutredningen ønsker å styrke den kulturelle
grunnmuren, den infrastrukturen som gir hele
befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig
kompetanse, deltakelse og opplevelse. Kunst- og
kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig
fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle
arenaer blir fremhevet som hjørnesteiner i den
kulturelle grunnmuren.
Det viktigste virkemiddel for å styre kulturtilbudet i ønsket retning er egne institusjoner og
tilbud. Ved selv å drifte kino, bibliotek, kulturskole og kulturhus og at man har ressurser til en
aktiv programmering kan man tilrettelegge for
mangfold og inkludering og sikre kvalitet i
tilbudet - noe som man vanskelig kan pålegge
private aktører. Lillehammer kommune er en
premissleverandør også overfor private (ikkekommunale) aktører, når det gjelder tilrettelegging av tilskuddsordninger, kulturarenaer,
subsidiering av husleie m.m. Virkemidler det er
viktig å opprettholde hvis kommunen skal drive
kulturpolitikk ut over egen drift.
Kjerneområde innenfor kommunens kulturpolitikk skal være å stimulere til utvikling, drifte
kulturelle basistilbud og sørge for kulturell infrastruktur.
Strategi 2: Lillehammer kommune skal ha et
overordnet ansvar for kvalitet og mangfold i
Lillehammers kulturliv.

Dette kan gjøres ved:
•

Fortsette å tilrettelegge for kulturaktivitet.

•

Drive kulturelle basistilbud.

•

Være en aktiv utviklingsaktør.

•

Videreutvikle dialog med byens kulturaktører og kompetansemiljøer.

•

Fortsette samspill med øvrige offentlige
nivå.

Tematisering
Strategidokumentet for kultur er delt inn i ni
temaområder. De ulike fagområdene (musikk,
litteratur, teater osv) vil bli ivaretatt innenfor de
aktuelle temaområdene. Det er utarbeidet en
strategi for hvert temaområde med underliggen de punkter for måloppnåelse.

Temaområdene er:
•

Kulturarenaer

•

Frivillighet

•

Kultur for alle

•

Barn og unge

•

Festivaler/store arrangementer

•

Profesjonelle miljøer

•

Kultur og næring

•

Kulturarv

•

Byutvikling
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Kulturarenaer
Gode kulturarenaer er svært viktig for et aktivt
og levende kulturliv. Kulturlivet har, i sammenligning med f. eks idretten, vært dårlige på å
forfekte viktigheten av å ha lokaler som er tilrettelagt for den enkelte aktivitet. Kulturbyggene må være funksjonelle og tilpasset
kulturaktivitetene som byggene skal romme.
Noen bygg må være spesialiserte for bestemte
uttrykk, mens andre må være fleksible og mer
dynamiske. I tillegg til utforming av byggene vil
prispolitikk være avgjørende for bruken av
kulturarenaene. Erfaring viser at særlig amatørkulturlivet ofte velger rimelige alternativ, selv om
det går på bekostning av kvalitet.
Lillehammer kommune har mange viktige kulturinstitusjoner og arenaer. Noen er driftet av
kommunen, mens andre er drevet av private/
andre offentlige aktører. Også bygg som
tradisjonelt ikke er kategorisert som kulturbygg,
som kirker, skoler, utesteder og idrettsarenaer er
mye brukt til kulturformål. Skolene har gymsaler,
men disse er dessverre i liten grad tilpasset
kulturformål. Grendehusene er lokalmiljøenes
kulturhus og rommer et bredt spekter av kulturaktiviteter. Kirkene representerer betydelige
kulturarenaer for konserter og forestillinger, men
er også viktige kulturhistoriske og arkitektoniske
bygg.

Også andre tro- og livssynssamfunn disponerer
lokaler og er tidvis kulturprodusenter som
styrker vårt kulturelle mangfold.
Viktigheten av å ha rom for kulturaktivitet viser
seg også i andre bygg enn typiske kulturhus. Da
Lillehammer helsehus ble utvidet i 2013 ble det
bygget en kultursal med plass til ulik kultur- og
sosial aktivitet. Rommet er mye i bruk og har blitt
et samlingssted for hele huset.
De kommunale kulturarenaene er viktige redskap
for vår kulturpolitikk. Gjennom disse arenaene
kan man sørge for at det helhetlige tilbudet gir et
godt nok mangfold, man kan tilrettelegge for
ulike brukergrupper og være en sentral
samfunnsaktør.
Januar 2014 vedtok kommunestyret forprosjekt
for tilbygg og ombygging av Lillehammer kino og
Lillehammer kunstmuseum. Byggene ligger i tilknytning til hverandre og det er derfor avgjørende at de to utviklingsprosjektene sees
under ett. I planene ligger bl.a. en ny
Weidemannsal og undervisningsrom på kunstmuseet, to nye kinosaler og kontorer på
Lillehammer kino. Det foreligger også planer om
å etablere en miksekino i en av de nye kinosalene
i samarbeid med lokale aktører innen filmmusikkog lyd.
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Ved å bygge ut og rehabilitere Lillehammer
kunstmuseum og Lillehammer kino har man fått
til et løft for den kulturelle infrastrukturen. Men
det er fortsatt behov for utvikling og noe fremhever seg som fokusområder i tiden som
kommer.
Kulturskolens behov for lokaler er ytterligere forsterket med særlig ønske om større og flere
undervisningsrom. Kulturhuset Bankens øvrige
leietakere har behov for produksjonslokaler,
visningslokaler, lagerlokaler og sal tilrettelagt for
dans. Kulturhuset Banken har også behov for
generell rehabilitering og oppgradering til dagens
normer og krav. Det har også kommet frem at
lag- og foreninger trenger lagerrom, arkivrom,
billige øvingslokaler og servicekontor, og ikke
minst en prisgunstig scene som kan brukes til
fremvisninger. Blue note jazzklubb har i
samarbeid med Café Stift fått tilrettelagt for et
fast sceneoppsett på kafeen, noe som letter
arbeidet for arrangører av små og mellomstore
arrangement.
Teatermiljøet har fremmet behov for black box/
amfiscene og produksjonslokaler. Lillehammer
museum har behov for betydelig oppgradering
av utstilling og lokalene til Norges olympiske
samlinger, nytt og større magasin og oppgradering av bysamlingen og Maihaugsalen.
Kulturhuset Banken er et kjent signalbygg i
Lillehammer og rommer mange ulike kulturaktiviteter.

Kulturhuset er i tillegg til å være et sted for øving
og fremføring en viktig miljøbygger og møteplass. Kulturhuset Banken sin rolle som kulturhus
skal styrkes i fremtiden.
Våren 2012 ble Filmbanken etablert på
Stortorget i Norges bankbygget. Her er store
deler av det profesjonelle filmmiljøet samlet, til
sammen 13 virksomheter.
Høsten 2012 ble Litteraturhus Lillehammer
etablert som et prøveprosjekt. Litteraturhuset
ble drevet i regi av Lillehammer Bibliotek i samarbeid med Nansenskolen, Høgskolen i
Lillehammer og Norsk Litteraturfestival.
Satsingen har vært svært populær med god
publikumsoppslutning om samfunnsdebatter,
panelsamtaler, bokbad, minikonserter m.m. Fra
og med 2014 har Litteraturhus Lillehammer gått
over i fast drift og det er ansatt en koordinator i
50 % stilling.
Lillehammer kommune er aksjeeier i Fabrikken
som ble etablert i 2005. Fabrikken rommer
kontorer, verksteder og atelier for ca. 40 ulike
virksomheter innen kreative og kulturbaserte
næringer. På få år har Fabrikken markert seg som
et tyngdepunkt innen profesjonell kulturutøvelse
i Lillehammer. Tyrilistiftelsen har kjøpt det tilstøtende bygget, «Li-Glassbygget», noe som
åpner for samarbeid både mot Fabrikken, men
også andre.
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Oppland Kunstsenter har i 2014 åpnet nye
visningslokaler i Bøndenes hus, vis a vis
Stortorget og Lillehammer kunstmuseum.
Denne satsingen vil styrke kunsttilbudet i
Lillehammer og styrke Kirkegata som kulturgate.
I reguleringsplan for sentrum er behov for
ekspansjon hensyntatt. Det er avsatt arealer til
allmennyttige formål i tilknytning til Lillehammer
kino, Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer
bibliotek og Kulturhuset Banken slik at det gir
rom for utbygging.
Lillehammer kommune forutsetter at lov om
universell utforming og utarbeidede normer, bl.a.
om akustikk, blir fulgt ved nybygg og
rehabilitering av kulturarenaer.

Strategi 3: Lillehammers kulturliv skal ha
reell tilgang til funksjonelle og tilrettelagte
kulturarenaer.

Dette kan gjøres ved:
•

Videreutvikle eksisterende kulturarenaer.

•

Bistå utvikling av våre nasjonale kulturinstitusjoner.

•

Vurdere nybygg der utnyttelse av
eksisterende bygg ikke er tilstrekkelig.
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Frivillighet
Det finnes over 80.000 lag og foreninger i Norge
og om lag halvparten av disse går under
kategorien «kultur og fritid». Dette inkluderer
for eksempel idrettslag, musikkorps og turistforeninger. Lillehammer kommune har omlag
300 foreninger registrert og man antar at det
totale antallet lag- og foreninger liger et sted
mellom 300 og 400.
Fritidskulturlivets initiativ og innsats har vært en
viktig faktor for betegnelsen ”kulturbyen
Lillehammer”. Store deler av kulturproduksjonen
leveres av lag- og foreninger og festivaler. De
frivillige organisasjonene (3. sektor) er viktige
møteplasser, der hver enkelt kan oppleve samhold, deltakelse og personlig utvikling. Kulturproduksjonen i foreningene er selvsagt hovedmomentet i driften, men nesten like viktig er den
tilhørigheten og fellesskapsfølelsen som et
medlemskap gir. Dette har dokumentert forebyggende effekt, man unngår ensomhet og
isolasjon gjennom å drive med byggende
aktiviteter. Deltakelse i lag og foreninger er også
ansett som gode virkemidler for integrering av
ulike grupper som lett faller utenfor.
Det finnes en enorm kraft i arbeidet som gjøres
blant frivillige i Norge. Tusenvis av timer legges
ned i dugnadsarbeid og store pengesummer
kanaliseres til samfunnsnyttige formål gjennom
gaver og kontingenter. Dette bidrar til å løse
samfunnsoppgaver og tilfører merverdi til en
rekke offentlige tjenester - samtidig som
mennesker får gleden av å delta i meningsfylt
aktivitet (12). Som et eksempel på dette kan
nevnes at det i Norsk Litteraturfestival er årlig ca.
200 frivillige, disse bidrar til sammen med gratis
arbeidskraft tilsvarende ett årsverk.
Den største frivillige sysselsettingen i Norge
finner vi på området kultur og fritid, der det var
mer enn 6 frivillige årsverk bak hvert lønnet årsverk i 2010.

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige
organisasjonene i Norge tilsvarer 115.000 årsverk. 48 % av befolkningen (over 16 år) bidrar
med frivillig arbeid i lag- og foreninger. Dette er
den høyeste andel som er målt på verdensbasis.
Vi deler førsteplass med Sverige. Verdiskapingen
i frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige
arbeidet) var på 101 milliarder kroner i 2010.
Dette utgjør omtrent 4 % av Norges BNP (13).
I kulturutredning 2014 blir de frivillige kunst- og
kulturaktivitetene trukket frem som en av
hjørnesteinene i den kulturelle grunnmuren.
Utredningen foreslår å styrke den frivillige
kulturaktiviteten gjennom enkle og tillitsbaserte
tilskuddsordninger, en nasjonal dirigentlønnordning, egnede øvings- og fremføringslokaler
samt prioritere og bygge ut ordningene Den
kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring og Den kulturelle spaserstokken.
I tillegg til at Lillehammer har mer enn 300 lagog foreninger på lokalt nivå er byen også tilholdssted for mange paraplyorganisasjoner. Her
kan nevnes: Norsk amatørteaterforbund, Norges
Musikkorps Forbund, Seniordans Norge, Norske
festivaler m. fl.
Det å ha nærhet til slike organisasjoner er
positivt både for Lillehammer kommune og
foreningslivet.
Med oppblomstringen av festivaler i Norge ser vi
at begrepet frivillig har fått en ny dimensjon.
Tradisjonelt har det frivillige kulturlivet vært
knyttet opp mot det lokale amatørkulturlivet,
der medlemmene på frivillig basis har driftet
hele foreningen. Å være frivillig på festival er i
større grad avgrenset til å delta i støtteapparatet
rundt arrangementet, i det tidsrommet
festivalen avholdes (14).
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Uansett om man er frivillig i en forening eller
festival er det arbeidet som blir gjort av
uvurderlig verdi. Den sterke tradisjonen vi har i
Norge med frivillig arbeid og dugnad er avgjørende for å opprettholde det rike og
mangfoldige samfunnet vi har i dag. Lillehammer
kommune ønsker å forsterke samarbeidet med
3. sektor, på mange områder innenfor
kommunes tjenesteytelse.
I dialogmøter med foreningene i Lillehammer har
det kommet frem at foreningslivet opplever i dag
et voksende byråkrati rundt det å drive en
forening. Det stilles høye krav rundt
rapportering, regnskapsføring, HMS-oppfølging
m.m., noe som gjør at det ikke lenger er nok å
være en ”ivrig amatør”. Dette fører igjen til
utfordringer i rekrutteringen av styremedlemmer. Lillehammer kommune, og de
andre offentlige nivå, må etterstrebe å ha så
enkle systemer som mulig overfor 3. sektor. Det
offentlige skal oppleves som mer til hjelp enn til
hinder for det viktige arbeidet som lag og
foreninger gjør. Dette vil kunne stimulere til
enklere arbeid og større deltakelse i det frivillige
kulturlivet.

Lillehammer kommune skal ikke drive aktiviteter
som er i direkte konkurranse med det frivillige
kulturliv, men heller være en støttespiller og
sørge for et utfyllende tilbud, i tillegg til det lagog foreninger drifter.

Strategi 4: Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at det frivillige kulturlivet skal
drive sin virksomhet aktivt og selvstendig.

Dette kan gjøres ved:
•

Legge til rette for aktivitet i lag og
foreninger.

•

Sikre forutsigbare tilskuddsordninger.

•

Videreutvikle service og aktiv dialog med
foreningene.

•

Samarbeid om opplæring og kompetanseheving i foreningene.

•

Bidra til tilfredsstillende arenaer til rimelig
pris for foreningsaktivitet, særlig barn og
unge.

Det mest sentrale grepet Lillehammer kommune
bør ta overfor foreningene er å tilrettelegge for
at de fortsatt kan drive aktivt. Dette kan gjøres
gjennom bedre tilskuddsordninger, subsidiert
husleie, servicefunksjoner innen administrasjon,
faglig bistand og veiledning m.m. I 2012 ble det
etablert en ny tilskuddsordning for utgifter til
leie av kultur- og idrettsanlegg for barne- og ungdomsaktiviteter. Samme året ble det også innført gratis bruk av skoler (ordinær drift), redusert
husleie av kommunale idrettsanlegg og noe
kompensasjon til lag- og foreninger som driver
egne anlegg. Redusert leie er ikke innført for
kommunale eller private kulturanlegg.
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Kultur for alle
Det som særlig fremheves i Kulturloven er kultur
for alle. Loven tydeliggjør det ansvaret offentlige
styresmakter har for å legge til rette for et bredt
spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få
mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve
et mangfold av uttrykk (15).

Det er også utviklet et program for å utdanne
trenings- og kulturkontakter som har til oppgave
å inkludere og introdusere den man er støttekontakt for i kulturaktiviteter, kulturopplevelser
og fysisk aktivitet. Det må arbeides for at disse
tilbudene kan videreføres.

Lillehammer kommune har tradisjon for å tenke
inkludering og tilrettelegging, men bør nok i
fremtiden ta et større ansvar for at vi faktisk har
et kulturtilbud for alle. Gjennom en aktiv og planlagt kulturpolitikk kan man redusere forskjeller,
og sørge for at flere grupper kan ta del i byens
kulturliv.

En annen gruppe som man bør vie oppmerksomhet er innvandrere, og kanskje særlig
barn med innvandrerbakgrunn. Prosjekt Aktiv
fritid ble etablert i 2012 og har som mål å
redusere barnefattigdom og konsekvenser av
dette. Det har man gjort bl.a. ved å ha en egen
inkluderingskonsulent som har introdusert barn
og foreldre inn i det ordinære fritidstilbudet og
samarbeidet med og holdt kurs for foreningene,
engasjert aktivitetskontakter som har kjørt/fulgt
barna til og fra aktiviteter, etablert Opplevelseskortet, Utstyrsbanken, tilskuddordning for
inkludering m.m. Mange av disse tiltakene bør
videreføres når prosjekt Aktiv fritid avsluttes i
løpet av 2014.

Kultur for alle betyr også ”noe for enhver smak”.
I Lillehammer skal man kunne oppleve både
bredde og et smalt kulturtilbud. Kommunens
egne kulturinstitusjoner er sentrale aktører når
det skal tilbys et utfyllende, variert og helhetlig
program. Gjennom aktiv programmering og tilskudd til prioriterte satsinger kan Lillehammers
befolkning tilbys et mangfold av kulturopplevelser.
Selv om vi har en del tilrettelagte tilbud, som Den
Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Onsdagsklubben, Utsiktsbakken Brassband og Sing Song Singers, er det behov for å
videreutvikle tilbudet. Spesielt bør det arbeides
for å etablere aktivitets- og kulturtilbud for
utviklingshemmede i helger. Det bør også
etableres aktivitets- og kulturtilbud for utviklingshemmede barn og unge. Eldre vil også være en
målgruppe for fremtidig satsing. Tilrettelagte
tilbud i Den kulturelle spaserstokken samt
inkludering og tilrettelegging i ordinære tilbud vil
være aktuelle tilnærmingsmåter.
Støttekontaktordningen har i de siste årene
etablert treningstilbud og kurstilbud for
mennesker som sliter psykisk.
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Kirken har vært med å legge grunnlaget for mye
av vår kultur i Norge, og sammen med andre troog livssynssamfunn er de viktige miljøer som
styrket vårt kulturelle mangfold.

Strategi 5: Lillehammer skal ha en kulturpolitikk som gjør at alle kan ta del i
Lillehammers kulturliv.

Dette kan gjøres ved:
•

Fokus på å redusere sosiale forskjeller.

•

Fokus på inkludering.

•

Stimulere arrangører til mangfold og
inkludering gjennom etablerte støtteordninger.

•

Aktiv programmering i kulturinstitusjonene.

•

Videreutvikle støttekontakttjenesten.

•

Etablere nye stimuleringstiltak for
mangfold og inkludering.

Barn og unge
Ungdomsundersøkelsen (16) som ble gjort blant
ungdomsskoleelever i 2012 viser at ungdommene på Lillehammer er veltilpasset med
stor fremtidstro, høy skoletrivsel og få med rusog kriminalitets-erfaring. Nasjonalt «scorer
Lillehammer høyt» på mange av undersøkelsens
spørsmål. Likevel er det verdt å merke seg at ca.
20 % svarer at de aldri har vært med i noen
organisert aktivitet etter fylte 10 år, at 10% har
depressive symptomer som bekymringer, stress
og søvnproblemer og at familieøkonomi har betydning for ungdoms opplevde livskvalitet og
risikoatferd.
I Lillehammer var det 58 husstander med til

sammen 119 barn som mottok sosialstønad i
desember 2013. Av disse var 42 av husstanden av
utenlandsk opprinnelse med til sammen 97 barn,
og 16 husstander norske med til sammen 22
barn.
Kultur kan brukes som effektiv forebyggende
faktor for å bedre barn og unges hverdag. Kultur
er viktig for dannelsen av mennesket, og derfor
satses det i stor grad på kulturtilbud for barn og
unge. Gjennom læring, deltakelse og bruk av
kulturtilbud blir barna sosialisert, opplever
samhold og får utvidet begrepsapparat. Denne
innsatsen må videreutvikles slik at alle barn og
unge i Lillehammer kan oppleve en meningsfylt
hverdag, med utfordringer, mestring og opplevelser.
Den Kulturelle Skolesekken skal sikre at alle barn
i kommunen får et minimum av kulturopplevelser gjennom oppveksten. I tillegg består
det kommunale tilbudet av Lillehammer Kulturskole, Lillehammer bibliotek, Lillehammer kino,
ungdomskulturhuset PlanB, juniorklubben 61
grader-Nord, regionalt ungdomstilbud (UFO),
Ung-dommens Kulturmønstring (UKM), samt
øvingsrom på noen av skolene.
En generell regel for de kommunale tilbudene er
at det skal være lav terskel for deltakelse. Det
betyr at man ikke skal ekskluderes på grunn av
pris eller nivå på tjenesten. Kulturskolen er et av
de viktigste basistilbudene i kulturopplæring for
barn og unge og i 2014 vedtok kommunestyret
en ny utviklingsplan for Lillehammer kulturskole.
I 2012 åpnet Lillehammer en ny fritidsklubb for
barn i alderen 5.-7. klasse i Tennishallen ved
Kringsjå skole. Grunnen til at man valgte å legge
klubben her er at man ville ut i grendene og at
det i dette området er mange barn med
minoritetsbakgrunn. Klubben har vært populær
siden den åpnet og er for noen av barna den
eneste aktiviteten de deltar i på fritiden.

16

Svært mange barn- og unge er organisert i byens
lag- og foreninger. Idrettsforeninger, skolekorps,
teatergrupper, kor, tro- og livssynssamfunn m.m.
er viktige aktører som gir barn og unge et rikt og
meningsfullt tilbud. Festivalene har også et omfattende tilbud for denne målgruppen.

Emnet barn og ungdom er et stort felt, og en
kulturstrategi vil bare berøre små deler av
problematikken. Lillehammer kommune bør ta
et helhetlig grep om emnet, og utvikle en
helhetlig barne- og ungdomspolitikk og en egen
tiltaksplan for barn og unges fritid.

Dessverre har det i flere år vært en trend med
lavere deltakelse i foreninger, og særlig er frafallet blant ungdom stort. Likevel er det fortsatt
ca. 65% av ungdommene som oppgir at de er
aktive i lag- og organisasjoner i ungdomsundersøkelsen.
Det er viktig at kommunen er med på å bygge
opp om 3. sektor med forutsigbare tilskuddsordninger, redusert husleie, faglig bistand og
ellers være en god samarbeidspartner. I 2012 ble
det etablert en tilskuddsordning som
kompenserer en del av de utgiftene som lag og
foreninger har til leie av lokaler/arenaer og i
2013 ble det etablert en tilskuddsordning for
inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.
Lillehammer kommune har som mål å
involvere barn- og ungdom i sine beslutningsprosesser. Ungdomsrådet er videreført som et
ungdomspolitisk organ, med egne utviklingsmidler.

Strategi 6: Alle barn og unge i Lillehammer
kommune skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter og kulturopplevelser.

Dette kan gjøres ved:
•

Videre satsing på etablerte basistilbud for
barn og ungdom.

•

Redusere sosiale forskjeller blant barn og
ungdom.

•

Kultur som middel for folkehelse og forebygging.

•

Tilrettelegge for uorganisert ungdom.

•

Egen tiltaksplan for barn og unges fritid.



Fortsatt støtte opp om festivalers og
foreningers tilbud for barn og ungdom.
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Festivaler og store arrangementer
Antall festivaler i Norge har hatt stor vekst.
Festivalene har blitt store og viktige kulturformidlere og produsenter og også i Lillehammer
er kulturlivet sterkt preget av disse store
arrangementene. Flere av festivalene har
nasjonal og internasjonal størrelse og oppmerksomhet, og har høy kvalitet, egenartet
kunstnerisk profil og god publikumsoppslutning.
De mest sentrale festivalene/arrangementene er:
Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene,
Amandusfestivalen, Dølajazz, Teaterdagene,
Kulturnatt og Lillehammerfestivalen for skolekorps. En vinterkunstfestival er under utvikling.
Det har også tidvis vært store festivaler innen
rock og blues, og årlig er det store
arrangementer som Lillehammer-reveljen og
teaterproduksjoner.
Det skjer en vitalisering av hele bybildet under
festivalene. Under noen hektiske dager får innbyggere og tilreisende påfyll og opplevelser som
de ikke får ellers i året, det er liv og røre i gatene,
høy ”kjendisfaktor” og en positiv stemning der
også de som ikke aktivt deltar i festivalene får
oppleve folkelivet.
Festivalene har også positiv påvirkning på det
lokale næringslivet, både i forhold til økt handel,
men kanskje like viktig er omdømmebyggingen.
Festivalene tilfører kommunen et positivt innhold, og gir reklame langt ut over kommunegrensen. Dette gjør at byen tiltrekker seg
attraktiv arbeidskraft, nye næringer, studenter og
turister.

Nettverksorganisasjonen Norske festivaler er
etablert i Lillehammer. Dette er gjort i samarbeid
med Høgskolen i Lillehammer (HiL), Oppland
fylkeskommune og Lillehammer kommune. HiL
har i tillegg etablert et bachelorprogram innen
kulturprosjektledelse og andre studietilbud med
fordypningsmuligheter innen festivaler og
arrangement.
Samlet har man i Lillehammer utviklet en bred
kompetanse innen arrangementer og er et
tyngdepunkt innen festivalkompetanse.
Festivalene i Lillehammer er flinke til å satse på
barn og ungdom. Litteraturfestivalen har utviklet
”Pegasus”, et tilbud til barn og unge med kurs og
verksteder, konkurranser og aktiviteter. Dølajazz
har hvert år ungdomsseminarer og internasjonalt
talentprogram som ender i konserter under
festivalen, Amandusfestivalen er en festival for
barn- og ungdom med fokus på barn og unges
egen filmproduksjon. Teaterdagene og Kulturnatt
har også et bredt tilbud til barn og unge. Det er
viktig at festivalene tar ansvar for at barn og
unge skal oppleve kunst og kultur av høy kvalitet.
Festivalene er viktige, og skal satses på i fremtiden. De festivalene som allerede er etablert
skal videreføres og videreutvikles, i tillegg er det
rom for nyetableringer. Som et ledd i regionens
satsing på å bli en komplett vinterdestinasjon er
det under utvikling en større vinterkunstsatsing.
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Det at idrett, kultur og turisme jobber sammen
mot et felles mål vil bli en av Lillehammers store
styrker i fremtiden. For å imøtekomme tiltak, og
være en utviklingsaktør, bør Lillehammer
kommune etablere et kulturfond. Fondet vil gi
handlingsrom til å gå inn og støtte større
prosjekter, det vil gi kommunen en reell mulighet
til å styrke kulturutviklingen. Ikke minst vil et
kulturfond tydeliggjøre at Lillehammer faktisk har
ambisjoner om nasjonalt og internasjonalt være
kjent som kultur- og idrettsby.

Strategi 7: Lillehammers festivaler og store
arrangementer skal fortsatt være av nasjonal
og internasjonal betydning. Nye tiltak i møtekommes gjerne.

Dette kan gjøres ved:





Sikre forutsigbare støtteordninger til
etablert festivaler.
Samarbeid med festivalene om
kommunale kulturtilbud.
Utvikle regionale arrangementsstrategier i
samhandling med kompetansemiljøer.
Opprette kommunalt kulturutviklingsfond.

Profesjonelle miljøer
Lillehammer ligger på topp i Oppland når det
gjelder antall profesjonelle miljøer og utøvere.
Her kan nevnes Høgskolen i Lillehammer med

Den Norske Filmskolen, Lillehammer museum,
Fabrikken, Lillehammer Kunstmuseum, Oppland
kunstsenter, Filmbanken m.m. I tillegg har byen
en rekke enkeltstående kunstnere, forfattere,
musikere, skuespillere og kunstfaglige
pedagoger. De profesjonelle aktørene er med på
å berike kulturtilbudet og mangfoldet i befolkningen, og de er viktige kompetansebærere.
Byens attraktivitet blir preget av de profesjonelle
kulturutøvere. Også amatørkulturlivet nyter godt
av at det er profesjonelle aktører som de kan benytte seg av, både som instruktører, dirigenter,
lyd- lysteknikere, og ikke minst gir de inspirasjon
til videreutvikling.
De profesjonelle kulturutøverne har utvilsomt
stor betydning for lokalmiljøet, både som
vitaliserende faktor i samfunnet og som næringsdrivende. I Norge steg tallet på sysselsatte med
hovedjobb i kulturnæringer med 3,4 prosent fra
2011 til 2012. 3 prosent av alle sysselsatte i
Norge har sitt hovedvirke i kulturnæringer. I
Lillehammer var det i 2010 registrert ca. 280
kulturvirksomheter.
Lillehammer kommune har i liten grad hatt noen
politikk for å ivareta de profesjonelle miljøene.
Bortsett fra driftstilskudd til prioriterte
institusjoner har kulturtilskudd i all hovedsak gått
til det frivillige kulturlivet. Det er likevel sporadisk
gitt tilskudd til prosjekter drevet av det
profesjonelle kulturlivet: Dette ser vi er viktige
satsinger og initiativ som Lillehammer kommune
også videre bør stimulere til. Årlig utdeles det et
kulturstipend som kan tildeles både profesjonelle
og amatører.
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Lillehammer kommune bør i fremtiden ha større
fokus på de profesjonelle miljøene. Man må
finne hensiktsmessige måter å støtte opp om og
inspirere til at disse miljøene kan utvikle seg og
vokse. Man kan f. eks i byplanleggingen legge til
rette for bruk av det offentlige byrommet til
kunst og kulturutøvelse. Gi plass til aktiviteter
som revyer, performances og konserter utendørs
og tildele rom for oppsetting av kunst.
Kommunen bør også ha en bevisst holdning til å
engasjere det lokale profesjonelle kulturlivet i
prosjekter, kursvirksomhet, som foredragsholdere og lignende.
Lillehammer har godt etablerte miljøer innen de
aller fleste kulturområdene:
Film er godt etablert på de fleste nivå i
Lillehammer, og har i mange år vært et satsingsområde. På PlanB er det mediaverksted for
ungdom, hver vår arrangeres Amandusfestivalen. På HiL er det utdanningsmuligheter
innen tv-fag og Den norske filmskolen. Østnorsk
Filmsenter AS og Film3 AS har hovedsete her og
er viktige redskap for å styrke filmproduksjonen
og filmmiljøet i regionen og innlandet.
Produksjonsselskap som bl.a. FilmBin, enkeltstående manusforfattere og filmprodusenter har
gjort seg både nasjonalt og internasjonalt
bemerket med sine produksjoner. Store deler av
filmmiljøet i Lillehammer ble i 2013 samlokalisert
i et Filmbanken på Stortorget.
Lillehammer kino er en sentral aktør som
samarbeider med de fleste nivåene innen film i

Lillehammer. Med utbygging av kinoen kan det
legges til rette for økt bruk av bransjen. Disse
miljøene understreker Lillehammers rolle som
filmby.
Kunst i Lillehammer har lang tradisjon. Helt fra
slutten av 1880-årene var Lillehammer et yndet
sted for norske kunstnere. I 1921 ble en
samling på over 100 malerier donert til
Lillehammer by, noe som la grunnlaget for det
som i dag er Lillehammer kunstmuseum og blant
landets betydeligste kunstinstitusjoner. Småbruket Ringsveen etter Jacob Weidemann brukes
nå til bolig for gjestekunstnere drevet av en egen
stiftelse.
Omtrent halvparten av medlemmene i Oppland
kunstsenter har bosted i Lillehammerområdet.
Kunstsenteret vil i løpet av 2014 åpne kontor og
et nytt visningssted i Kirkegata.
Det er etablert private gallerier for visning av
kunst i Lillehammer. Kommunen ønsker å være
en støttespiller og bidra til vekst på området.
Dette kan bl.a. være samarbeid om større
temporære kunstprosjekt, utsmykkingstiltak,
workshops og videre satsing på utvikling av
Lillehammer kunstmuseum.
Litteratur er et varemerke for Lillehammer med
Norsk Litteraturfestival, Lillehammer bibliotek,
Nansenskolen og dikterhjemmene Bjerkebæk og
Aulestad som hovedaktører. Det er også flere
forfattere som bor og virker i kommunen både
innen skjønn- og faglitteratur.
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Sammen med status som friby for forfulgte
forfattere markerer dette byen og regionen
internasjonalt innen litteratur og ytringsfrihet.
Litteraturfeltet er det kulturområdet hvor vår
region har størst tyngde, så vel nasjonalt som
internasjonalt. Med etableringen av Litteraturhus Lillehammer i Lillehammer bibliotek og
søknad om å bli UNESCO litteratur-by, ønsker
mange samarbeidspartnere å bidra til å styrke
dette feltet og den posisjonen ytterligere.
Utviklingspotensialet er stort og bør satses på
i tiden fremover.
Musikklivet viser stor bredde i aktivitet. Feltet
er preget av et freelancemiljø, mindre private
bedrifter og et semiprofesjonelt miljø, bl.a. i
Lillehammer symfoniorkester. I tillegg til
musikere er det flere musikkprodusenter, lydfirmaer og lydstudioer etablert i Lillehammer.
Organister og kulturskolelærere er de eneste
offentlige ansatte musikkutøverne i kommunen.
Lillehammer har stor konsertvirksomhet innen
mange genrer. Aktuelle utviklingstiltak kan være
produksjonslokaler, gode scener og aktiv
programmering i kulturhusene og tilskuddsordninger for nye satsinger. Det må også
vurderes om Lillehammer på ny kan være base
for regional musikerordning.
Scenekunst er et område som har fått større
oppmerksomhet i Lillehammer i den senere tid.
Området er stort og omfatter teater,

performance, revy, teatersport, musikkteater/
opera og dans. Feltet har lokalt mange aktører,
både profesjonelle og amatører, og særlig danseog amatørteatermiljøet er sterkt. Med
etableringen av Teater Innlandet fikk også
Oppland et profesjonelt teater. Teater Innlandet
har hovedsete i Hamar kulturhus og reiser på
turné i Hedmark og Oppland fylker. Unntaksvis
legges produksjoner i andre kommuner enn
Hamar.
Lillehammer kommune ønsker å samarbeide om
utvikling av produksjonslokaler, arenaer og
lokaler for produksjon og visning av scenekunst.

Strategi 8: Lillehammer kommune skal
videreføre sin posisjon som sentrum i innlandet for profesjonelle utøvere innen
kulturfeltet.

Dette kan gjøres ved:
•

Fokus på å gi oppdrag til byens
profesjonelle utøvere.

•

Etablere hensiktsmessige støtteordninger
for profesjonell utøvelse.

•

Tiltak for talentutvikling og unge under
etablering.

•

Etablere produksjonslokaler.
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Kulturarv
Lillehammer sentrum har i dag en markant egenart. Byen er klart den best bevarte historiske
trebyen ved Mjøsa. Verdien er knyttet til miljø
fremfor enkeltbygninger (17). En sentral del av
Lillehammers identitet er i dag knyttet til OL i
1994. De viktigste kulturminnene etter
arrangementet finner vi i Olympiaparken.
Lillehammers egenart er knyttet opp mot våre
kulturminner, her ligger vår styrke, identitet og
vår felles hukommelse. I den videre utviklingen
av byen er det viktig å ta vare på kulturminnene,
gjennom bærekraftig bruk. Fjernes det kulturminner, fjernes de for alltid, og kommende
generasjoner får da ikke ta del i minnene, eller
påvirke utviklingen av dem. Kulturarven vår har
et stort formidlingspotensial og gjennom tilrettelegging vil kunnskapen videreføres og holdes
levende. Byens historiske identitet og estetikk
setter oss i kontakt med fortiden, skaper trivsel
og gjør Lillehammer attraktiv som turistdestinasjon.
Reguleringsplan for sentrum omhandler den
videre utviklingen av sentrum. Her er det tatt
høyde for å bevare en del miljøer, både bakgårder og industribygninger. Bakgårdsmiljøene er
vesentlig for byens identitet. Vesentlige spor
etter byens historie er knyttet til de enkelte
husene. De mulighetene for praktisk læring om
byens fortid som bakgårdsmiljøene gir, er i ferd
med å forsvinne. I byplanen er derfor en god del
av bakgårdsbebyggelsen kategorisert som verneverdig, mens tidligere planer i hovedsak har
fokusert på bebyggelse langs gatene (18).

Det er også i reguleringsplanen utarbeidet plan
for estetikk, og hvordan nye bygg skal integreres i
den historiske bygningsmassen. Lillehammer
kommune vurderer å styrke sin kompetanse og
ressurser innen kulturminneforvaltning.
Når man tenker kulturarv er det lett å kun
fokusere på den materielle kulturarven som
bygninger og gjenstander. Men like viktig er det å
ta vare på vår immaterielle kulturarv. Immateriell
kulturarv omfatter vern av ulike kulturtradisjoner,
dvs. den delen av kulturarven som ikke er til å ta
og føle på, den ikke-materielle (19). Språk, kunst,
sosiale skikker, ritualer og håndverksferdigheter
er eksempler på immateriell kulturarv.
Det kan synes vanskeligere å lage planer for
bevaring av de immaterielle kulturminnene som
tidligere ble muntlig overbrakt fra menneske til
menneske. Men de kan bevares gjennom skriftlig
nedtegning, lydopptak, foto og film. Lillehammer
kommune har lang tradisjon i å benytte seg av
navn med historisk tilknytning til stedet når nye
veger skal navnsettes. Dette er en god måte å
ivareta vår immaterielle kulturarv på, og bør også
i framtiden videreføres.
Lillehammer har store og sentrale nasjonale og
internasjonale institusjoner innen kulturarv:
Lillehammer museum, Sika, Dikterhjemmene,
Norges Olympiske museum, Norsk kjøretøyhistorisk museum, Norsk vegmuseum, Samtidsnett og Oppland fylkeskommunes kulturvernavdeling. I tillegg har byen et svært aktivt
historielag. Institusjonene innehar verdifull
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kompetanse som Lillehammer nyter godt av, og
som hjelper byen med å bevare minnene fra
fjern- og nær fortid. Lillehammer museum og
Norsk handverksutvikling fikk i 2011 etabler
Senter for immateriell kulturarv (Sika). Sika er
akkreditert av UNESCO som en ngo med særlig
ansvar for tradisjonelt håndverk.
Sammen med disse kompetansemiljøene skal
Lillehammer kommune på best mulig måte
hegne om kulturarven for å styrke byens
identitet og bringe videre arven til kommende
generasjoner.

Strategi 9: Lillehammers kulturarv skal i
størst mulig grad videreføres til kommende
generasjoner.

Dette kan gjøres ved:
•

Bevare helhetlige historiske miljøer.

•

Særskilt vurdering av hvert enkelt tilfelle i
behandling av tillatelse til å rive bygg.

•

Aktiv dialog med kompetansemiljø innen
kulturarv.

•

Økt fokus på nære kulturminner og vår
immaterielle kulturarv.

•

Videreføre satsing på museene og
historiske samlinger i samarbeid med
øvrige forvaltningsnivå.

Kultur og næring
Kulturnæringene har blitt en større del av norsk
økonomi. På ti år har antallet sysselsatte i kulturnæringene vokst med 50 % og verdiskapingen
har steget med 77 %. Kulturnæringene sysselsatte i 2009 4 % av de ansatte i norsk næringsliv, totalt 75 000 personer fordelt på 27 000
bedrifter. Verdiskapingen økte med 77 % fra 24
mrd. kroner til 42 mrd. kroner i perioden (20).
Østlandsforsknings rapport ”kartlegging av
kulturnæringene i Norge” viste at kulturnæringenes del av sysselsetting og BNP er
nesten like stor som verkstedsindustrien, litt
større enn nærings- og nytingsindustrien, over
dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og
over tre ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt.
Kunst, kultur og kreative næringer er i sterk
vekst – ”soloppgangsnæringer”, også i Innlandet
med Lillehammer som ”motor” for utviklingen.
Viktige kompetansemiljøer, institusjoner og
regionale ambisjoner innebærer stort vekstpotensial for feltet. I dag ligger Lillehammer over
landsgjennomsnitt for kulturnæringer.
I mai 2013 la den forrige Regjeringen frem
handlingsplanen "Fra gründer til kulturbedrift"
som fokuserer på hvordan kulturnæringene kan
lykkes med å skape lønnsom næringsvirksomhet: Økt kompetanse, stimuleringstiltak,
bedre rammevilkår og bedre samarbeid på tvers
av sektorer. Også kulturutredningen 2014 (21)
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omtaler kulturnæringene, og konkluderer med at
kulturnæringene i Norge er lite utviklet sammenlignet med andre land.
Den nye Regjeringen har som mål å øke satsingen
på kulturnæringene (22) og har blant annet fremhevet tre områder: gaveforsterkningsordningen,
systematisk satsing på at flere kunstnere skal bli i
stand til å hente større inntekter fra sitt
kunstneriske arbeid (kulturnæringssatsingen i
Innovasjon Norge og Norsk kulturråd) gjennom
økt profesjonalisering, innovasjon og
kommersialisering, etableringen av et nytt
kunnskapssenter for kulturnæringene for å fremskaffe og formidle kunnskap. Lillehammer er
aktuell kandidat til dette.
Kultur er en fellesnevner for de verdier og
kvaliteter som forbindes med kommunen og
Lillehammer som regionalt merkevarenavn.
Kultursatsing har også en betydelig samfunnsøkonomisk effekt som sosialt (fore)byggende og
faktor for bedre folkehelse.
Kulturbasert næring er knyttet både til kultur- og
næringspolitikk. Begrepet kan deles i tre
kategorier:
1. Kunst og kultur som næring og verdiskaping i
samfunnet
Med profesjonelle kunstnere, institusjoner
publikum/mottakere ligger det betydelig verdiskaping i kulturlivet

2. Kunst, kultur og kreative yrker bidrar til verdiskaping i andre næringer
F. eks innen design, film, reklame/storytelling,
reiseliv, og nye produkter og opplevelser i
primærnæringer.
3. Kunst og kultur som identitetsbygger og
faktor for regional utvikling
Kultur skaper økt attraksjonsverdi, stolthet og
relasjonsbygging og er en nøkkelfaktor for å

skape stedsattraktivitet for bosetting, næringsetablering og besøk.
Lillehammer har godt grunnlag for å lykkes
relatert til stikkordene: Talent, toleranse,
teknologi. Innen talentutvikling er det positive
enkeltinitiativ, nye satsinger og utvikling av
høyere utdanning (eksempelvis filmutdanningen).
Økt satsing kan skje gjennom videregående
skoler, kulturskole og støtte til private initiativ.
Det bygges også innen toleranse, med Nansenskolen og Nansen Fredssenter, Lillehammer som
friby for forfulgte forfattere, bosetting av
flyktninger, internasjonale samarbeidstiltak,
festivaler og institusjoners internasjonale
engasjement m.v. Dersom Lillehammer blir
UNESCO litteraturby, kan det åpne for ytterligere
utviklingsmuligheter. Med bl.a. forsvarets
ingeniørhøgskole og Cyber-forsvaret på
Jørstadmoen har Lillehammer sterke teknologimiljøer.
I Lillehammer representerer kultur og kreative
næringer stor samfunnsmessig verdiskaping.
Med sterke nasjonale fagmiljøer er potensialet
stort for å utvikle dette.
Opplevelser spiller stadig viktigere rolle for reiselivsutviklingen. Lillehammer har sterke nasjonale
kompetansemiljøer som Lillehammer kunnskapspark, Østlandsforskning og HiL. Vi har også flere
nasjonale festivaler, paraplyorganisasjonen
Norske Festivaler, Hunderfossen Familiepark,
betydelige nasjonale museer, og et filmmiljø i
sterk utvikling (fra 3 selskaper i år 2000 til 22 ved
utgangen av 2013). Lillehammer er senter for
filmsatsing i Innlandet gjennom Film3 og
Østnorsk Filmsenter. Dersom Lillehammer blir
UNESCO litteraturby og inngår i «Creative Cities»,
vil det styrke regionens litterære og reiselivsmessige attraksjonskraft og åpne for bredere
internasjonale utviklingsprosjekter.
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I tillegg må nevnes mange events og store
idrettsarrangement med tilhørende infrastruktur
og innholdsproduksjon der bl.a. Ungdoms-OL
2016 kan stimulere til ytterligere utvikling.
Samtidig er det økning i småbedrifter, kunstnere
og skapende yrkesutøvere som stimuleres
gjennom kreative samlokaliseringer som
Fabrikken.
Gjennom utviklingsprosjekter som ”Snowball”
settes høye ambisjoner om å bli ledende vinterregion i europeisk målestokk. Dette vil innebære
styrking av kultur- og opplevelsesproduktet.
Det er likevel ikke etablert så mange virkemidler
for å stimulere økt kulturell verdiskaping. Undersøkelser har vist at økt sysselsetting i kulturnæringene i Oppland er mindre enn halvparten
av den prosentvise nasjonale økningen.
Styrking av samarbeidet om nasjonalt
kompetansemiljø og samhandling med reiselivsnæringene og annet næringsliv skal bidra til økt
innovasjon, forbedret konkurranseevne og
regional utvikling.
I den regionale næringsplanen er spesielt
arrangement og film/TV/interaktive medier
prioritert.
Strategi 10: Kulturnæringene skal fortsatt
vokse i Lillehammer. Kunst og kultur skal
være en viktig faktor for verdiskaping og
regional utvikling.

Dette kan gjøres ved:
•

Kunst og kreative næringer skal være
viktige i kommunale og regionale næringsstrategier med tilhørende virkemidler.

•

Utvikle strategi for kultur og næring med
temaområder som arrangementsutvikling,
klyngestrategi, samhandling og samlokalisering, i verksettingsstrategi, talentutvikling, nasjonale kompetansemiljøer,
formidling/salg etc.

•

Stimulere kreativ samlokalisering.

•

Forsterke vårt nasjonale kompetansemiljø
innen kultur og næring ved samarbeid og
samhandling.

•

Utvikle Lillehammer som senter for filmsatsing i Innlandet i samarbeid med
regioner, stat og fylkene.

•

Utarbeide strategi for potensialet i
litteraturbyen Lillehammer.

•

Helhetlig strategi for arrangementsutvikling.

•

Bidra til å utvikle målrettede virkemidler
for kulturbaserte og skapende næringer.

•

Produksjonslokaler for musikk, scene
kunst, film m.v.
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Byutvikling
Store deler av sentrum i Lillehammer er av
nasjonal verneverdi. Det er ikke enkeltbygg, men
hele historiske miljø som blir trukket frem som
spesielt verneverdig. Dette går ofte på tvers av
grunneiernes kommersielle ønsker rundt byutvikling. I reguleringsplan for Lillehammer
sentrum er denne problematikken behandlet.
Vern av bygninger og bygningsmiljøer blir grundig
vurdert opp mot utvikling og nybygg. De fleste
konfliktene mellom forslaget til reguleringsplan og
nye utbyggingsprosjekter gjelder bevaring av
bygg, og da særlig bakgårdsbebyggelsen.
Det er utarbeidet estetiske retningslinjer som
supplement til reguleringsplanens bestemmelser,
som på sikt kan utvikles videre til byggeskikkveileder for hele byområdet.
Byutvikling er ikke bare tilrettelegging for handel
og trafikk. For at bysentrum skal være vitalt og
levende er det avgjørende at det tilrettelegges for
sosiale møteplasser, utsmykking og kulturutøvelse. Denne tankegangen gjenspeiles i
reguleringsplan for sentrum der områdene rundt
kulturinstitusjonene er regulert til allmennyttige
formål slik at de har mulighet til å utvide.
Mesnaelva er livsnerven i bymiljøet og tilgang til
elva må sikres for publikum. Lillehammer
kommune har et særlig ansvar for å tilrettelegge
for at ”de åpne rom” plassene mellom bygg og
veger, blir gjort tilgjengelige.
Mange offentlige møteplasser i sentrum er viktig
for bymiljøet, og dette bør utvikles videre. I
reguleringsplan for sentrum blir dette påpekt,
bl. a i forhold til lag- og foreningers behov for
lokaler til aktivitet: ”Hvis vitale funksjoner som
foreningsaktivitet må flytte ut av sentrum for å
ekspandere, er det svært uheldig for sentrumsutviklingen og vår profil.

Kultur- og opplevelsesnæringene er de sterkest
voksende og Lillehammer bør ta mål av seg til å
være på front på disse områdene (23).”
Andre eksempler på tiltak for å utvikle møteplasser kan være å bygge opp en byscene, felles
informasjons/mottakssenter for festivaler og
store arrangementer, og arenaer for temporære
kunstprosjekt og arrangementer.
Det er også viktig å tilrettelegge for at barn og
unge kan være aktive i Lillehammer sentrum.
Lekeplasser, friområder og plasser tilrettelagt for
fysisk aktivitet er avgjørende for barn og unges
trivsel. Byen må være tilgjengelig for denne
gruppen, og det må være rom for at de unge også
kan høres i bybildet.
Lillehammer kommune har flere pågående
prosjekter for byutvikling: «Barnas sentrum» skal
gjøre sentrum attraktivt gjennom å tilby gode
opplevelser for barn og deres familier. Prosjektet
har også som mål å styrke attraksjonskraften til
barnevennlige reisemål i regionen. Videre
arbeides det med «Byr» som er et utviklingsprogram initiert av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Her er målet å legge til rette for
positiv utvikling i byregionene og styrke
områdenes vekstkraft. «Byutvikling 2044» er et
samarbeid mellom Lillehammer kommune,
Statens Vegvesen, Oppland fylkeskommune,
fylkesmannen i Oppland og Lillehammer Næringsforum om langsiktige areal- og transportløsninger.
«Transformasjon Nord» er en oppfølging av
kommunestyres vedtak om at hoveddelen av byveksten i Lillehammer skal skje mot nord, både
når det gjelder næringsutvikling og boligbygging.
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Strategi 11: Kultur skal være et bærende
element i sentrumsutviklingen av
Lillehammer.

Dette kan gjøres ved:
•

Vurdere etablering av et byutviklingsprosjekt basert på sterk kulturell
bevissthet.

•

Arkitektur og kunst som virkemiddel for byutvikling.

•

Samarbeide om utvikling av møteplasser og
arenaer for kulturutøvelse i sentrum.
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Foto: Espen Haakenstad
Foto: Øystein Nordås
Foto: Lillehammer kommune

Side 12: Fotos: Lillehammer kommune
Side 14: Foto: Norsk litteraturfestival
Side 15: Foto: Lillehammer kommune
Side 17: Foto f.v.: UKM nettredaksjon/UKM-TV,
Lillehammer kommune
Side 18: Foto f.v.: Jørgen Skau, Lars Giæver

Tredje rad f.v.:
Foto: Snøhetta
Foto: Norsk Litteraturfestival
Foto: Lillehammer kommune
Foto: v/Lillehammer og Gjøvik dansesenter

Side 20: Fotos: Filmbin
Side 21: Foto f.v.: Lillehammer kommune,
Nama Jafari, Kjell Are Refsvik
Side 22: Foto f.v.: Torbjørn Olsen/GD, Cecilie Owren,
Mark Purcell
Side 23: Foto f.v.: Fabrikken, Lillehammer kommune,
Galleri Zink.

Fjerde rad f.v.:
Foto: Lillehammer kommune

Side 25: Fotocollage: Anne Nilseng
Side 27: Fotos: Espen Haakenstad / Lillehammer.com

Foto: Yngve Horvei
Foto: www.generasjonssang.no
Foto: Lillehammer kulturskole

Femte rad f.v.:
Foto: Snøhetta og MIR
Foto: Lillehammer kommune
Foto: Norsk Litteraturfestival
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