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Hei der. 
 
På vegne av Indre Østfold Kulturråd, har vi følgende merknad til høringen, og vi vil gjerne være med i de 
kommende rundene som diskusjonspartner da vi representerer et særs viktig segment i Indre Østfold 
Kommune. 
 
MERKNADER: 

Indre Østfold Kulturråd støtter et meget godt og ambisiøst plandokument for kommuneplanens 
samfunnsdel. Det står mye bra om kultur og frivillighet, men vi savner en helhetlig plan for alt vi 
representerer. Kultur og frivillighet er innholdet i en meningsfull, engasjerende og allsidig hverdag for 
innbyggerne. Vi mener det derfor er like viktig med en delplan for dette området, som arealplanen, etter 
at hovedlinjene er trukket opp i «Sammen om framtida» - kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi 2021-3032. 

 

På side 25 om «Indre Østfold kommune vil ha aktive og driftige lokalmiljøer med sterk frivillig sektor», 
foreslår vi et nytt, første kulepunkt: 

• Å lage en Delplan for kultur og frivillighet for Indre Østfold kommune for å legge til rette for…. 
•  

• … eventuelt legge til dette i tittel: De første årene skal vi fokusere på å lage en Delplan 
for kultur og frivillighet for Indre Østfold kommune for å legge til rette for…. 

 

Vi finner det helt naturlig at dette skjer i nært samarbeid med aktørene i et bredt felt inn kultur og 
frivillighet. Indre Østfold Kulturråd bidrar gjerne både i styrings- og arbeidsgruppe for utarbeidelsen av 
kommunal delplan som fanger opp hele spekteret av aktiviteter og arenaer for utførelse. 

I tillegg ser vi behovet for et større fokus på en «livsløps»-tankegang i kulturen, slik at man helt fra 
barnsben av skal ha mulighet til å bli i kultur resten av livet. Det bør legges til rette for mentorskap tidlig, 
slik at man kan fostre og utvikle ledere innen kultur tidlig. Konsekvensen vil være at flere, når de flytter 
tilbake til hjemstedet, vil de være sterke bidragsytere resten av livet. Dette krever en bredere tankegang 
rundt kultur, utvikling og hvordan det kommunale og frivillige er nødt til å samarbeide, ikke bare 
operativt, men strategisk og taktisk. 
 
 
Mvh 
 
Leif Ingvald Skaug 
 



på vegne av et samlet Indre Østfold Kulturråd 
 
Mob: 470 21 200 
 
 


