
MANDAT FOR OPPGAVEUTVALG – KULTURSTRATEGI 

Vedtatt i kommunestyret (sak /) 

1. Bakgrunn og formål 

Kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som grunnleggende verdier for alle mennesker. 
Kulturvirksomhet er en viktig del av det offentlige rommet, og et rikt og variert kulturliv er en 
forutsetning for et for et levende demokrati og for ivaretakelse av ytringsfriheten. Et levende og 
mangfoldig kulturliv er en samfunnsskapende kraft som skaper folkehelse, engasjement, innovasjon 
og nytenking. Kulturaktiviteter skaper sosiale fellesskap og bygger derigjennom identitet, tilhørighet 
og personlig og kollektiv vekst og utvikling.  

I tråd med kommunens planstrategi skal det utarbeides en kulturstrategi som kan bidra til å 
virkeliggjøre kommunens visjon; muligheter, miljø og mangfold.  Vårt verdigrunnlag; tillit, åpenhet og 
samhandling tydeliggjør at kommunen skal jobbe “sammen med” innbyggerne. Satsingsområdet «Et 
begeistret felleskap» har som mål å bidra til en samfunnsutvikling der befolkningens trivsel og helse 
står i fokus gjennom å tilrettelegge for gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skape trygge nærmiljøer og sosiale fellesskap samt legge grunnlaget for 
innbyggermedvirking og engasjement. Å ta del i og utøve aktiviteter og være bidragsyter i eget 
nærmiljø gir mening i seg selv, for enkeltindividet og for fellesskapet.  

Kommunen har aktive lag og foreninger og et bredt tilbud innen kultur- og idrettsaktiviteter som 
foregår på mange arenaer og er rettet mot et bredt spekter av målgrupper. Et mangfoldig og 
levedyktig kulturliv baseres i stor grad på frivillig arbeid.  

Det er behov for å utarbeide en helhetlig kulturstrategi som gir føringer for politiske og 
administrative prioriteringer og satsinger. Kulturstrategien skal sikre forståelse for kulturens plass i 
lokalsamfunnet, og hvordan ulike aktører skal jobbe sammen om å ta vare på og videreutvikle 
kulturlivet. Strategien skal bidra til bredde, aktivitet, inkludering, gi mulighet for utfoldelse og 
utvikling samt klare og hensiktsmessige rammebetingelser for frivillighet, idrett og annen 
kulturaktivitet. 
  

2. Oppgaveutvalgets oppgaver 
- Kartlegge dagens kulturaktører og tilbud og rammevilkårene knyttet til disse 
- Foreslå retning og prioritering for fremtidig kulturpolitikk og satsninger  
- Foreslå hvordan innbyggerne som brukere av kulturtilbud kan være med på å påvirke og 

drive utviklingen av disse og nye tilbud  
 

3. Sammensetning av oppgaveutvalget 
Mandatet innebærer at det er behov for deltakere som representerer et mangfold, og som 
bor i ulike deler av kommunen. Utvalget skal både ha deltakere med erfaring, kunnskap og 
ideer om kulturutvikling og deltakere uten slik erfaring. 
Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer: 
 
Fire medlemmer fra kommunestyret: 
 
Seks medlemmer med følgende kompetanseprofil: 
- Tre medlemmer som er aktive i lag og foreninger hvorav minst ett er under 20 år 
- Minst ett medlem som er kulturaktør 



- Ett medlem oppnevnt av Aurskog-Høland kulturråd 
- Ett medlem oppnevnt av Aurskog-Høland Idrettsråd  
- Ett medlemmer som ikke er aktiv i lag og foreninger 

Ett av medlemmene bør ha ikke-etnisk norsk bakgrunn. 

4. Oppgaveutvalgets arbeidsform 
Oppgaveutvalget utfordres til å velge kreative arbeidsformer som kan engasjere deltakerne 
under utvalgets arbeidsperiode. Utover dette kan oppgaveutvalget selv avgjøre hvordan de 
vil arbeide. 
 
Oppgaveutvalget kan involvere innbyggere og andre aktører i kommunen med interesse 
for/eller kompetanse i utvalgets tema gjennom for eksempel å nedsette referansegrupper, 
arbeidsgrupper, holde åpne møter, gjennomføre workshops, undersøkelser eller annet. 
 
Administrasjonen bistår utvalget med møteinnkallelser, utsendelse av dagsorden og 
referater, informasjon på kommunens hjemmeside, samt rigge møtested. Administrasjonen 
kan også bistå utvalgets leder med å planlegge og fasilitere møtene, og bidra med 
fagkunnskap og kompetanse ved å holde innlegg, forberede notater og utredninger. 
Resultatet av oppgaveutvalgets arbeid vil legges til grunn for kommunens kulturstrategi. 
 

5. Tidsplan for arbeidet i oppgaveutvalget 

 
Før konstituering skal det lyses ut etter og velges ut medlemmer til utvalget. 
Konstituering av oppgaveutvalget skal skje innen 2 måneder etter at mandatet er vedtatt. 
Hver arbeidsfase strekker seg over tre måneder. Overrekkelse av utvalgets forslag bør skje 
innen 9 måneder etter at utvalget ble opprettet. Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin 
rapport til kommunestyret, vil denne saksbehandles av kommunedirektøren som deretter 
fremmer en sak til politisk behandling. 
 

6. Økonomi 
Oppgaveutvalget for kulturstrategi har kr 50 000 til disponering til arbeidet i utvalget, og 
møtegodtgjøringen skal dekkes innenfor dette beløpet.  
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