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Målsetning 
Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, 

og vil gjelde i en fireårsperiode før ny revidering av kommunestyret våren 2016.  

Berlevåg kommune har en lang tradisjon for kulturopplevelser av høy kvalitet og ønsker med dette 

og planfeste en videre satsning på Berlevågs kulturliv.  

Kommunen ønsker å tilrettelegge videre for de ulike kulturformene i Berlevåg og ønsker en satsning 

på at også barn og unge kan ta større del i kulturutøvelse, da spesielt innenfor musikk, dans, drama 

og film.  

Kommunens målsetning er derfor gjennom denne planen og fremheve og tilrettelegge for arenaer 

der befolkningen, og da særlig barn og unge skal ha egnede lokaler for utøvelse og formidling av 

kultur. 

Alle nye arenaer som bygges eller pusses opp skal utformes på en slik måte at de er tilgjengelig for 

alle, kommunen ønsker videre at kvaliteten på de kulturtilbud som tilbys skal være høy. 
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Innledning 
Kulturfeltet er stort og omfatter mange områder, for kommunen er det derfor svært viktig å ha en 

plan som avgrenser kommunens ansvarsområdet samtidig som man setter noen klare mål om hva 

man ønsker og gjennomføre, kartlegge de midlene man har til rådighet og gjøre de prioriteringer som 

er nødvendig. Gjennom denne planen ønsker man å gjøre nettopp dette. 

I 2007 ble det vedtatt en ny kulturlov. I formålsparagrafen § 1 heter det: 

 ”Lova har til føremål og fastleggja offentlege styresmakters ansvar for og 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.”  

Kommunens oppgaver er omtalt videre i § 4 der det heter:  

”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.” 

Berlevåg kommune ønsker gjennom denne temaplanen og sitt arbeid på feltet å oppfylle de 

kommunale oppgavene innen kultur. Kommunen ønsker videre med denne planen å bevege 

kulturlivet i en retning som er ønskelig av innbyggerne og ulike kulturaktører i bygda. 

 

 
Magedanser Rosann Hammer under Vinterliv 2013                                   Foto: Liz Palm 

Kulturkommunen Berlevåg 
Berlevåg kommune ligger i manges øyne noe isolert, øst i Finnmark. Det er lange avstander til de 

kulturopplevelser man måtte finne rundt om i nabokommunene og fylket for øvrig. Dette er med på 

å vanskeliggjøre for et bredt spekter av kulturtilbud innenfor rimelig avstand. Det har med bakgrunn i 

dette utviklet seg en egen kulturidentitet og tilhørighet for kommunens innbyggere, der et godt og 
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variert kulturtilbud på mange måter er ivaretatt. Dette har gitt Berlevåg et sosialt fellesskap, 

tilhørighet og gode opplevelser. 

Det er svært viktig for en liten kommune som Berlevåg at man legger vekt på å bevare denne gode 

utviklingen bygda har hatt. Det å ha tilhørighet til kommunens kulturliv skaper god utvikling på sikt. 

Det skapes tilhørighet ved at man i oppveksten er med i samme korps, danser, går sammen på kino 

eller har gode opplevelser fra kulturskolen. Et levende kulturliv gir også ringvirkninger for 

næringslivet.  

Kommunen har et rikt kulturliv. Det er svært mange ildsjeler gjennom lag og foreninger som gjør en 

god jobb for å bevare og videreføre bygdas kulturliv. Der er allikevel kommunes ansvar at dette 

holdes ved like, dette er lovfestet gjennom § 5 som lyder: 

”a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, b) og fremja profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, c) at personar, organisasjonar og 

institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre 

verkemiddel og tiltak.”  

Berlevåg kommune satser gjennom temaplanen for folkehelse på folkehelsearbeid, og kultur er 

sentralt for å skape god folkehelse. Kommunen ønsker derfor en videreutvikling av dagens tilbud der 

kulturopplevelser kan bidra til ytterligere økt livskvalitet.  

Målsetninger for temaplanen 
Berlevåg kommune ønsker gjennom denne planen å spille en aktiv rolle i utviklingen av 

lokalsamfunnet der man legger til rette for stort engasjement og deltakelse i kulturlivet blant 

kommunens innbyggere. 

Får å nå dette skal kommunen jobbe etter følgende målsetninger:  

1. Skape og utvikle gode kulturelle møteplasser for barn, ungdom og 

voksne 

2. Legge til rette for et bredt kulturtilbud 

3. Utvikle samarbeid om arrangementer som gagner innbyggere og det 

lokale næringslivet 

4. Videreføre den lokale kulturelle identiteten med sang, dans og musikk 

5. Legge til rette for at alle grupper i samfunnet har mulighet til å delta i 

kulturlivet, jfr. Kulturlovens § 5a 

6. Legge til rette for ny verdiskapning gjennom kultur for service og 

tjenestebasert næring, gjerne gjennom økt kulturnæring 
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Satsningsområder 
Satsningsområdene skal gjenspeile målsetningene der man vektlegger kulturarbeid for Berlevågs 

barn og unge.  

Bibliotek 
Kommunens folkebibliotekdrift er hjemlet i Bibliotekloven. Biblioteket har til oppgave å fremme 

opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling, og ved å stille 

bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon (§1). Tilgang til informasjon og litteratur skal ikke 

være avhengig av økonomisk evne eller bosted. 

Berlevåg kommune har et fint bibliotek som ligger i kompetansebygget ved siden av idrettshallen, 

hvor både besøk og utlån har hatt en positiv utvikling. Biblioteket skal være et informasjonssenter, 

men også et sted for rekreasjon og kulturopplevelser som utstillinger og lesekvelder. 

Biblioteket ønsker å være en samarbeidspartner for andre virksomheter i kommunen, som 

barnehagen og skolen, både gjennom den kulturelle skoleopplæringen, men også i forbindelse med 

ulike arrangementer på biblioteket. 

 

Kulturskolen 
Kommunens drift av kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Kulturskolen bør være et lokalt 

ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen. Kulturskolen bør derfor også være en viktig 

støttespiller og samarbeidspartner for skolekorpset. Det er et ønske om at de barn som ønsker det 

skal kunne få en plass på kulturskolen. 

Kulturskolen tilbyr undervisning i instrumentopplæring, band, dans og drama. Skolen opplever en 

stor interesse for slike fritidstilbud blant barn og ungdom. Bemanningen er dessverre for liten til å 

innfri etterspørselen og kommunens ønske om at alle som ønsker skal få plass.  
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Prioritering av undervisning medfører lite administrasjonsressurser hos kulturskoleleder til å drive 

utviklingsvirksomhet eller innhenting av eksterne midler. Kulturskolen deltar årlig i regionale 

samarbeidsprosjekt. En utvidelse i form av økt bemanning er derfor å anbefale. 

 

Kino 
Berlevåg kino skal gi et variert og godt filmtilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle 

aldre, og er en naturlig møteplass mellom generasjoner. Berlevåg kino skal ha en profesjonell drift og 

markedsføring. Berlevåg kommune driver kinoen selv. Kinoen skal, i tillegg til de faste kinovisningene, 

være en viktig samarbeidspartner for skolen lag og foreninger, næringsliv mfl. 

Berlevåg kino har ved overgang til digital fremvisning gitt kommunen et økt tilbud. Digitaliseringen 

har gitt ubegrenset tilgang på film og dermed også norgespremierer for kinoen, noe som har økt 

besøkstallene. Dette vil øke vår konkurranseevne i forhold til konkurrerende kinoer. Digitalisering av 

kinoen har også gjort Berlevåg kino til et mer fleksibelt kulturhus, ettersom systemet også kan vise 

andre ting enn film, som for eksempel opera, konserter, sport osv. 

 
            Berlevaagnytt.com                                    Foto:Arnt Erik Hansen 
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Idrett og friluftsliv 
Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det 

gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Kulturarbeidet i 

kommunen skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. 

Berlevåg kommune har utarbeidet egen temaplan for fysisk aktivitet gjennom folkehelseplanen. 

Planen er en forutsetning for utbetaling av midler via Finnmark Fylkeskommune. Kommunen bistår 

og fullfører saksbehandlingen av spillemiddelsøknader fra blant annet idrettslagene.  

Det finnes to ballbinger og en kunstgressbane i kommunen, enten eid av kommunen eller lag og 

foreninger. Det er viktig at disse er i god stand og oppfyller brukernes behov. Idrettshallen eies av 

kommunen og vedlikeholdes av kommunen og brukes av idrettslagene.  

 

Berlevåg Havnemuseum 
Museets formål er å skape interesse for og gi kunnskap om utviklingen, innenfor hovedsaklig sjøfart, 

fiskeri og havneutbygging i Berlevåg. Berlevåg kommune støtter museet med 243.000,- i året til den 

daglige driften. For fremtiden bør samarbeidsprosjekter på plass der man kan drive med kulturell 

formidling for besøkende skoleklasser, eldresenteret osv.    

Museet ligger plassert på Varnes, på østsiden av Berlevågs indre havn. På området er det flere gamle 

hus som Statens Havnevesen bygde etter 1945. Hovedbygningen til museet er i et av disse husene. 

Første etasje inneholder to båter, fiskeutstyr, kopi av en egnebu, litt om krigshistorien, arkeologiske 

utgravinger med mer. I andre etasje vises film om moloutbyggingen. Du får også se et rekonstruert 

bomiljø fra et fiskevær. det andre museumsbygget er fra nyere tid og inneholder den gamle 

frakteprammen, som man kan gå ombord i. 
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Ungdomsklubben 
Berlevåg Ungdomsklubb er et rusfritt tilbud til ungdom. Klubben har lokaler på Samfunnshuset, og 

har klubbkveld fredag og lørdag. Mandag og torsdag arrangeres det juniorklubb. Klubben er fordelt 

på 2 etasjer. I første etasje er det musikkanlegg, datamaskiner med internettilgang, instrumenter 

med div utstyr, samt tv-spill og annen underholdning. I andre etasje er det en ”stilleavdeling” hvor 

det er mulighet for å slappe mer av med for eksempel en film. Der er biljard, darts, pinballmaskin, 

projektor med lydanlegg og dvd spiller. Ungdomsklubben er et populært tilbud for kommunens 

ungdom og har vist seg viktig i forebyggende rusarbeid. 

Ungdomsklubben finansieres gjennom støtte fra kommunen med ca. 350.000 årlig. Dette dekker de 

daglige kostnadene og innkjøp av utstyr, samt arrangementer for ungdommen. 

 
berlevaagnytt.com                                        Foto:Arnt Erik Hansen 

Ulike arrangementer 
Kulturarrangementer av ulikt slag er viktig for livskvalitet og trivsel. Kommunen skal være en viktig 

støttespiller og samarbeidspartner når ulike aktører tar slike initiativ. Eksempler på dette er revy, 

større idrettsarrangementer, arrangementer i kirken, danseforestillinger og korps- og kor konserter. 

Kommunen skal også være pådriver i å utvikle bygdas kultur til et viktig møtested og 

satsningsområde, og dermed skape samarbeide om arrangementer i kommunen. Kommunen har 

også egne arrangementer som Vinterliv, Sommer i Berlevåg, osv. 

Vinterliv er et nyoppstartet prosjekt fra vekst og utviklingsprogrammet i Berlevåg Kommune, i 

samarbeid med lag og foreninger og næringsliv i Berlevåg. Vinterliv ønsker å sette fokuset på det 

positive med Berlevåg på vinterstid og vise frem kulturlivet før VAKE. Vinterliv har et tettpakket og 

variert program der mye av kulturlivet i kommunen er representert og bidrar med ulike opptredener.  

 
Vinterliv 2013                                                                                Foto: Liz Palm 
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Sommer i Berlevåg er en festival som startet i 1992 og avholdes i uke 29 hvert år. Arrangørene av 

festivalen rulleres hvert år. Sommer i Berlevåg setter, på lik linje med Vinterliv, fokus på Berlevåg på 

sommerstid med ulike kulturelle aktiviteter.   

 
Sommer i Berlevåg 2012                                           Foto: Arnt Eirik Hansen 

Kulturminnevern 
Kommunen har i samsvar med FEFO og fylkesmannen, ansvaret for kulturminnevern i kommunen. 

Berlevåg kommune ønsker med tiden og etablert en digital kulturminnebase. Man vil gjennom et slikt 

arbeid få kartlagt og skapt en oversikt over kulturminner i kommunen. Det er viktig at disse holdes i 

forsvarlig stand slik at dette kan brukes i kulturnæring. Berlevåg er samarbeidspartner med Norsk 

Kulturarv. 
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Kulturarbeid i lag og foreninger 
Berlevåg har et stort antall lag og foreninger som danner ryggraden i det frivillige kulturlivet. De 

omfatter mange ulike områder. For mange innbyggere er foreninger og lag viktige arenaer for eget 

initiativ og egen utfoldelse. Mye av virksomheten i lag og foreninger representerer dessuten viktige 

møteplasser mellom generasjoner. Det er viktig at alle barn og unge har mulighet til å være med i 

fritidsaktiviteter. Lag og foreninger driver forsamlingshus og møteplasser som er til stor nytte for 

innbyggerne i kommunen. Det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene best mulig til 

rette for foreninger og lag og å stimulere virksomheten på dette området. Det bør også være aktuelt 

å støtte liknende initiativ som formelt ikke er organisert som lag eller forening. Det bør være 

forutsigbarhet i forhold til fordeling av kulturmidler til lag og foreninger, jfr. Kulturlovens § 5a. Med 

lag og foreninger mener man typisk div. kor, horn og skolemusikken, teater og ”kvitbrakka” 

Berlevåg Mannsangforening 2011                                            Foto: Liz Rekve 

Kulturnæringssatsing 
I slutten av 2012 tok Berlevåg initiativet til en større kulturnæringssatsing der kommunen ønsker å 

skape et mer variert næringsliv, dette gjøres for at kommunen skal få flere bein å stå på. Satsningen 

har som hovedmål å bidra til nye arbeidsplasser innen 2014.  

Virkemidler 
Berlevåg kommune har ingen egen kulturavdeling, og for å oppnå gode resultater er kommunen 

avhengig av samarbeid på flere områder. Det er derfor viktig å etablere et godt samarbeid med 

nabokommuner, vennskapskommuner, andre virksomheter i kommunen, næringslivet og ikke minst 

lag og foreninger og andre ildsjeler. Internasjonalt samarbeid på kultur kan også gi spennende 

resultater og utfordringer dersom man ønsker og trekke dette frem som et satsningsområde.  

Temaplanens målsettinger skal prioriteres i kommunens kulturarbeid innenfor nåværende budsjett 

og være retningsgivende for økt satsing på kultur, både når det gjelder drifts- og investeringsmidler i 

perioden. Kulturarbeidet styres etter kulturplanens målsettinger når det gjelder tildelinger og 

satsingsområder, slik at arbeidet blir forutsigbare og resultatene blir målbare. Kommunens målekart 

skal speile målsetningene i temaplanen. Valg av satsingsområder vil ikke utelukke støtte til annen 

aktivitet, men vil ha virksomhetens prioritet i perioden. Kulturaktører utarbeider nødvendige 

delplaner og retningslinjer i henhold til temaplanens satsingsområder, der det er nødvendig. 

Delplanene skal være korte, konkrete, ha definerte mål for utvikling og være tydelige på 

ansvarsfordeling, økonomi og roller. 
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Kommunen er en naturlig bidragsyter i beslutningsprosesser der kulturområdet er i skjæringspunktet 

med andre virksomheters ansvarsområder, eksempelvis ungdomsarbeid, sentrumsopprustning, 

stedsutvikling, estetikk og arealplan. Jfr. Den nye plan- og bygningslovens formålsparagraf: 

”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Loven forutsetter at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte, og det skal legges vekt på langsiktige løsninger. Konsekvensene for 

miljø og samfunn skal beskrives. Det skal settes mål for den fysiske, miljømessig, økonomiske, 

sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen og regionen. Samfunnsmessige behov og oppgaver 

skal avklares og det skal angis hvordan oppgavene skal løses. Det skal legges til rette for 

verdiskaping og næringsutvikling, for god utforming av bygninger og bomiljø og gode rammer for 

oppvekstvilkår og levekår.” 

Kommunenes budsjett bør gi samme handlingsrom for utvikling av kultur og støtte til organisasjoner, 

lag, foreninger, arrangører med mer som er i dag. Kommunen må også i sitt arbeid med kultur være 

åpne og imøtekommende i forhold til initiativ og idéinnspill fra innbyggerne og gi støtte i henhold til 

kulturplanens målsettinger. 

Fordeling av kulturmidler 
Fordeling av kulturmidler er et viktig virkemiddel fra kommunen for å stimulere ønsket aktivitet i lag 

og foreninger. Retningslinjene for fordeling av kulturmidler revideres hver kommunestyreperiode. 

Disse er med på å gi forutsigbarhet slik kulturloven sier. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at kommunen i dag ikke har noen klare rammer for fordeling av 

kulturmidler, det er derfor å anbefale at kommunestyre for hver fireårs periode fastsetter disse 

rammene for kulturmidler.  

Kommunens videre kulturarbeid  
Berlevåg kommune skal gjennom Temaplanen for kultur vise hvordan den skal oppfylle de oppgaver 

og det ansvar kulturloven sier at kommunen har. Den skal sammen med andre vedtatte planer og 

retningslinjer, som for eksempel temaplan for folkehelse, temaplan for oppvekst og retningslinjer for 

kulturstøtte, være til hjelp for kommunen i de prioriteringer som må gjøres. I tillegg vil dette gjøre 

rammebetingelsene mer forutsigbare for våre samarbeidspartnere og egne avdelinger.  

Kulturområdet er omfattende med mange ulike aktører innenfor et vidt spekter av aktiviteter. 

Aktørene er både profesjonelle og amatører med ulike behov. Kulturarbeidet til kommunen skal 

være et naturlig kontaktsted for samarbeid, informasjon, rådgiving og støtte. I tillegg til å samarbeide 

med og støtte opp under ulike kulturaktører, skal også kommunens kulturarbeid være profesjonelt 

og ryddig.  

      


