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Visjon: 

Kulturkommunen i 

Ringeriksregionen! 

Hovedmål for 
kulturarbeidet: 
Et rikere liv gjennom 

opplevelse og deltagelse 

 

Kultur, Idrett og  
Folkehelse 
Kommunedelplan Hole kommune 

1. Formålet med planen 

Denne planen har som formål å legge til rette for utviklingen av 
kulturlivet i Hole kommune. Med kulturliv menes et utvidet 
kulturbegrep som også omfatter idrett og folkehelsearbeid. Det er 
også et mål å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og 
øvrige kulturaktører. 

Planen skal være et overordnet verktøy for kommunens satsing på 
tilretteleggings- og utviklingstiltak overfor Holekulturen. 

Oppsummert skal kulturplanen 

 Fastlegge mål og strategier for kulturområdet 

 Tilrettelegge for handling for å få gjennomført strategiene. 
 

1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole 
Denne planen vil derfor være retningsgivende for alt kommunalt 
arbeid med kultur, uavhengig av hvor i kommunens organisasjon 
dette utføres. Under revisjon er en egen plan for idrett og friluftsliv 
(krav i forbindelse med tildeling av Spillemidler). Det er også under 
utarbeidelse en Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Det har i mange år vært argumentert for kulturs betydning for ulike 
samfunnsområder, helse, identitet, næringsliv etc. Alle disse 
”effektene” av kultur har i større eller mindre grad blitt 
dokumentert. I denne planen legges det vekt på at kultur også må 
fungere som kultur på sine egne premisser. Først da er det mulig å 
oppnå tilleggseffekter. Men en vil allikevel peke på at det 
omfattende kulturlivet som Hole har og hvordan dette har gitt store 
resultater både for folkehelsen og trivselen i kommunen og for 
omverdenens syn på Hole.  
 
Kultur har en egenverdi, utover kulturens forebyggende, bevarende 
og utviklende funksjoner. Men planen tar også utgangspunkt i et 
kultursyn som ser på kultur som en ressurs, både for personlig 
utvikling, for samfunnsbygging og for identitetsbygging. Det legges 
til grunn  at kultur er for alle. Derfor er den, med noen unntak, ikke 
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fokusert på spesielle målgrupper. Målgruppen for planen er alle innbyggerne i Hole 
kommune.  
 
Det er god dekning for å si at befolkningen i Hole verdsetter en sterk prioritering av 
kulturområdet. Kommunens innbyggerundersøkelser har vist at et stort flertall av 
befolkningen i Hole er fornøyd med  kultur tilbudet i svært eller ganske stor grad (82% i 2009, 
80,6% i 2006). 
 

1.3 Organisering av planprosessen 
Kommunedelplanen for kultur og folkehelse 2012-2019 har hatt Hole kommunes 
kulturavdeling som sekretariat med tjenesteleder som prosjektleder. Kulturskolerektor og de 
ansatte på kulturskolen, kulturkonsulent, bygdebokforfatter, biblioteksjefen og daglig leder 
ved frivilligsentralen har vært sentrale i arbeidet.  
 
Planen er laget som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven av 27.06.2008. I januar 
2011 ble planprogrammet lagt frem til politisk behandling. Etter vedtak i Humanitært styre  
25. januar  ble planprogrammet lagt ut på offentlig høring i seks uker. Det ble sendt ut til 
regionale offentlige myndigheter, nabokommuner, kommunens egne tjenestesteder , 
kulturinstitusjoner i regionen, lag og foreninger med flere.  
Det ble invitert til høringsinnspill gjennom annonser i Ringerikes Blad og på kommunens  egen 
nettside.   
Det kom inn xxx høringsuttalelser disse er kommentert i saksutredningen og til dels 
inkorporert i utkast til kulturplan, behandlet av HUM i oktober 2011..  
Det har vært et viktig mål for planarbeidet å åpne god dialog med aktører i kulturlivet. Dette 
har vært søkt oppnådd gjennom diverse dialogvirksomhet i tillegg til de mer offisielle 
høringer. I april 2011 ble det gjennomført en kulturkonferanse på Aleksandergården med 
kulturplanen som tema. Videre har leder av kulturavdelinga tatt opp planen på møter med 
ulike deler av kulturlivet, idretten, Hole Artcenter m.m. 
 
Kulturavdelinga (inkludert alle ansatte på kulturskolen) har også hatt et tredagers-seminar om 
planarbeidet. 
 
Med innspillene fra publikum i bunn blir et høringsutkast til ny kommunedelplan for kultur i 
Hole lagt frem for politisk behandling av det endelige høringsutkastet i Humanitært styre 
høsten 2011. Etter vedtak sendes saken på offentlig høring i seks uker.  Endelig forslag til 
kommunedelplan for kultur i Hole i 2012-2019 legges frem for kommunestyret i desember 
2011. 
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2. Visjon for kulturpolitikken i Hole kommune 

Hole kommunes visjon  “Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid” er inspirerende for  
kulturarbeidere  i både offentlig og frivillig sektor, og det samme gjelder de tre 
hovedsatsingsområdene i kommunedelplanens samfunnsdel 2006-2017  “Det gode liv” basert 
på kultur og natur”,  ”Barn og unge og deres oppvekstmiljø” og  “næringsutvikling”. 

Barn- og unge, fysisk aktivitet og forebyggende helse er viktige statlige satsningsområder og 
vektlegges både i kommuneplanen og i herverende kulturplan. 
 
Det er en klar sammenheng mellom de tiltak det satses på og kommunens omdømme. Som 
vekstkommune, med et målsatt vekstmål på 2% pr år, må vi vite hvilke hester vi skal satse på 
videre. 
 

2.1 Visjon: Kulturkommunen i Ringeriksregionen! 
 
En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. Den ser framover, gjerne 
i et 12-års perspektiv, og er en drivkraft til å gjennomføre noe. 
 
Skal vi bli kjent som “KULTURKOMMUNEN I RINGERIKSREGIONEN”, må vi gjøre en målrettet 
innsats og vise til resultater og framgang som betyr noe for innbyggerne.  
 
Vi er opptatt av å kunne vise til utvikling og derfor må vi har verktøy til å måle framgangen. I 
denne sammenheng er KOSTRA et nyttig verktøy som gir styringsinformasjon om kommunale 
prioriteringer, dekningsgrader, bruksrater og produktivitet. Informasjonen gir grunnlag for 
analyse, planlegging og styring, og gir et grunnlag for å vurdere om mål oppnås. 
 
 

2.2 Hovedmål: Et rikere liv gjennom opplevelse og deltagelse 

Et hovedmål  for kommunens kulturarbeid er at alle kulturaktører og kommunen sammen 
bidrar til et rikere liv for hver enkelt og for Hole som samfunn. I arbeidet mot dette målet er 
opplevelse og deltagelse like viktige. 

Kulturområdet har med noen unntak, ikke vært lovregulert i planmessig og kommunalpolitisk 
sammenheng. Stortinget vedtok i 2007 den såkalte ”Kulturloven”. Loven slår fast at: offentlige 
styremakter har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 
kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av 
kulturuttrykk.  

Loven stiller krav til kommunen om å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og 
andre relevante virkemidler, samt tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter 
av kulturvirksomhet slik at alle skal kunne delta. Kulturloven er først og fremst en verdilov.  

Kulturplanen tar mål av seg til å definere hva loven i hovedtrekk skal bety for kulturtilbudet i 
Hole. Det er likevel en rekke detaljer i daglige kulturarbeidet som ikke får plass i en slik 
overordnet plan. 
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2.3 Prioriterte tiltak neste 4 år 

I neste 4-årsperiode skal vi i det minste også kunne rapportere på følgende punkter: 
 
 

1. Styrket bemanning rettet mot ungdomsarbeid. 

2. Ungdomsrådet fungerer 

3. Ungdomsklubbvirksomhet er etablert i egnede lokaler 

4. Utvidelse av sentralbaneanlegget på Svensrudmoen er godt i gang 

5. Idretten har fått styrket sine rammevilkår. 

6. Partnerskapsavtale er inngått med bygdas største lag, Holeværingen, for å kunne gi  
forutsigbarhet i rammebetingelsene 

7. Kulturskolen elevtall skal økes. 

8. Antall arrangementer i kommunen er økt. “Barnas Kulturuke” og “Ungdomskraft” er 
etablert. Jørgen Moe-jubileum er gjennomført med stor suksess. 

9. Ny bygdebok er i handelen 

10. Frisklivsentralen i Hole er etablert 

11. Lokaliteter for biblioteket er avklart 

12. Idrett og bibliotek skal være samlet under kulturavdelinga 

13. Bemanningen på kulturkontoret er styrket for å iverksette kulturplanens intensjoner 

14. Kommunens innbyggerundersøkelser skal vise at  befolkningen i Hole er fornøyd med  
kultur tilbudet i svært eller ganske stor grad med 87% (82% i 2009, 80,6% i 2006). 
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3. Programområdene 

3.1 Programområde 1: Det gode liv basert på kultur og natur 

”Det gode liv” i et lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom kommunen og innbyggerne. 
Satsingsområdet ”Det gode liv” har fokus på innbyggernes trivsel, trygghet og livskvalitet og 
legger vekt på bruk av natur og kultur som de viktigste elementene for å utvikle dette 
området.   
 
Hole kommune har spesielt attraktive natur- og kulturlandskap. Det ligger en stor mulighet i å 
utnytte dette til å bedre den enkeltes livskvalitet.  Erfaring tilsier at stort kulturelt 
engasjement også har stor betydning for trivsel og tilhørighet.   

Krokskogen er godt tilrettelagt for friluftsliv, men områdene i bygda, i tilknytning til 
boligområdene og langs fjorden er ikke like godt tilrettelagt.  Fokus må legges på bedre fysisk 
tilrettelegging, vedlikehold og aktivitetstiltak i områdene knyttet til fjorden, strandsonen og 
kulturlandskapet nede i bygda. 

Kulturplanen vil være et viktig verktøy for å gjennomføre kommuneplanens mål.  Som et 
strategisk verktøy for gjennomføring av ulike aktiviteter ønsker kommunen et nært og godt 
samarbeid med lokalsamfunnet og lag- og foreninger.   

Kommunen skal legge vekt på  tiltak som bygger opp under vårt hovedmål: Et rikere liv 
gjennom opplevelse og deltagelse. 
 

Mål: Utvikle bærebjelkene i kulturlivet 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Kulturskolen, bibliotek, frivilligsentralen , 
foreningsliv, idrett og friluftsliv skal være 
tilgjengelig for alle.  

Fokusere på hovedmålsettingen: Et rikere liv 
gjennom opplevelse og deltagelse. 
 
Legge forholdende til rette for varierte tilbud 
til ulike interesse- og aldersgrupper herunder 
tilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og innvandrerbakgrunn. 
 
Vekt på både kvalitet og tilgjengelighet. 

Kulturaktiviteter  innen musikk, kor og 
teater for voksne  

Tilby, tilrettelegge  og ivareta  et godt tilbud 
av kulturaktiviteter  i kommunen. 

-Tilrettelegge og ivareta eksisterende,  event.   
nye aktiviteter innen kor, musikk og teater for 
voksne. 
- Støtte opp om et mangfold innen de ulike 
sjangerne. 
-Nytte fagpersonell som bor/jobber i Hole.  
-Nytte regionens samarbeidspartnere som  
Midtfylke teaterverksteds sine tilbud av 
instruksjon og regi. 
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Mål:  Natur og kulturverdiene i Hole skal være et viktig element for trivsel, trygghet, helse og 
livskvalitet. Dette skal skje gjennom aktiv forvaltning, bærekraftig bruk og tilrettelegging. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Tilrettelegge for bruk av Holes rike natur Tilrettelegge for skiløyper, turstier og 
friluftsområder. Samarbeide med ILH 
Løypelaget (og andre) om å utvikle og holde 
stier og løyper åpne. 
 
Videreutvikle Krokskogen som et verdifullt 
rekreasjonsområde. Utvikle  nærmiljøanlegg, 
turkart og pilegrimsleden. 

Tilrettelagte stier og snarveier 
 

Kommunen ønsker å motivere til økt fysisk 
aktivitet og har mål om å rydde, merke og 
oppdatere stier og snarveier på kart slik at 
disse er tilgjengelig for kommunens 
innbyggere.  Snarveier fra boligområder til 
skole, barnehage og annen infrastruktur er 
særlig prioritert. 

Offentlige grøntområder Kartlegge offentlige grøntområder spesielt 
knyttet til Vik som kommunesenter for å 
vurdere hvordan disse kan tilrettelegges og 
utnyttes bedre. 

Lekeplasser ballsletter og grøntområder Fortrinnsvis nærgrøntområder i tilknytning til 
boligfelt. Utvikle nærmiljøanlegget på Vik. 

Offentlige og private tilrettelagte områder i 
strandsonen 

Hole kommune er av de kommuner i landet 
som har størst prosentvis ferskvannsareal.  
Likevel er det relativt få områder som er 
tilrettelagt for bading etc.  Kommunen har et 
klart mål om å sikre allmennheten 
tilgjengelighet til strandsonen. 

Andre rekreasjonsområder i tilknytning til 
vann 
 

Den del av Tyrifjorden og Steinsfjorden som 
ligger i Hole kommune, er svært mye brukt i 
rekreasjonssammenheng både av Hole sine 
innbyggere men også innbyggere fra 
Ringerike.  Det store presset på disse 
rekreasjonsområder vil trolig presse fram 
bedre tilrettelegging og styring av trafikken.  
Områdene inneholder dessuten store 
våtmarksinteresser og en avgrensning mellom 
viktige våtmarksområder og friluftsområder 
vil i planperioden ha stort fokus. 

Viktige rekreasjonsområder i utmark Kommunens beliggenhet i forhold til 
Krokskogen og marka generelt gir kommunen 
et godt profileringsgrunnlag.  Tilrettelegging 
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for økt bruk av marka i 
rekreasjonssammenheng vil trolig bli mer og 
mer viktig. 

 
 
 
 
 

Kulturformidling 

Mål: I Hole kommune skal barn, ungdom, voksne og eldre sikres tilgang til varierte  kunst- og 
kulturproduksjoner av høy kvalitet. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Jørgen Moe-jubileum med bred lokal 
mobilisering som gir varig bevissthet, om  J. 
Moes betydning for Norges kulturhistorie.  

Lokalt Jørgen Moe-jubiléum innlemmes i 
skolenes og barnehagenes planer. Satsingen 
er en milepæl for kulturtjenesten de 
nærmeste årene. Det satses sterkt på bred 
forankring og medvirkning fra kulturlivet 
lokalt og regionalt.  

Arrangementer Månedlige arrangementer. Støttespiller til 
arrangementer som Holedagen, Utsiktenes 
dag og idrettsarrangementer. 

Kulturskolens musikal er et satsingsområde 
neste 4 år 

Etablere “BARNAS KULTURUKE” i samarbeid 
med barnehager, skole, og kulturskole. Uke 
17. Etablere  

Etablere “UNGDOMSKRAFT” i uke…  

Satse videre på Ungdommens 
Kulturmønstring (UKM). 

Målet for Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 
er å legge til rette for økt samarbeid mellom 
kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan 
utvikles gode kunst- og kulturprosjekt. Dette 
skal bidra til at eldre får et tilpasset 
kulturtilbud innenfor et mangfold av sjangre  
og uttrykk, på arenaer der de eldre befinner 
seg i det daglige. Midlene skal brukes til 
profesjonell kunst- og kulturformidling av høy 
kvalitet, etter modell fra Den kulturelle 
skolesekken. 
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Satse videre på Krokskogfestivalen, Den 
kulturelle skolesekken, Den kulturelle 
spaserstokken, Plassen forteller og andre 
kulturproduksjoner. 

Tydeliggjøre EU/ IKON -Fortellerprosjektet  
“plassen forteller”  
Fortellerprosjektet har som målsetting å løfte 
fram små plasser i Vestregionen og utvikle 
kunnskapsbaserte opplevelser. Fortellinger, 
kulturarrangementer og naturopplevelser 
står i fokus for å styrke helårsturismen.  

Søke om videreføring av IKON, periode 2013 
– 2016 

 

Ved hjelp av ny teknologi, fortellerteknikk og 
erfaring fra opplevelsesindustrien og musikk-
/teaterscenen, ønsker vi å formidle historien 
på en ny måte.  

Holde www.visitkrokskogen.no oppdatert 
med informasjon om Krokskogen som turmål, 
Jørgen Moes liv og virke , samt jubiléumsinfo. 

Lage lydfiler med innhold faktahistorie for 
Hole, Krokskogen og Jørgen Moe/eventyr  i 
forbindelse med jubiléet 2013. 

Produksjon av  multimedialt prosjekt. 

3.2 Programområde 2: Eventyrlig framtid 

Programområdet tar utgangspunkt i kommuneplanens hovedsatsingsområde ”Barn og unge 
og deres oppvekstmiljø” samt Kulturskole og Bibliotek. 

Kommuneplanen gir følgende definisjon av satsingsområdet: Med barn- og unges 
oppvekstmiljø forstås de sosiale, kulturelle og fysiske forhold barn og ungdom i Hole vokser 
opp under. Oppvekstmiljøet kjennetegnes også ved den plass barn og unge får i de politiske 
prioriteringer. 
 
Temaer som faller naturlig under dette programområdet er Kulturskolen (inkl. musikallinja), 
Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring, Ungdomsråd etc.  

Målsettinger i kommuneplanen (utdrag): 

 Prioritere ungdom fra 13 til 19 år. 

 Barn og unge skal ha trygge og gode fysiske og sosiale forhold rundt der de bor. De 
minste barna må ha tilbud i sitt nærmiljø, skolene bør være sentrum for 
fritidsaktiviteter og tilrettelegges for dette. 

 Frivillige organisasjoner må trekkes aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet og gis 
økonomiske og ressursmessige rammer for handling. 

 Det skal legges til rette for ungdomsaktiviteter i forbindelse med stedsutviklingen av Vik 
sentrum 

 Fange opp barn- og unge som faller utenfor de ordinære fritidstilbudene. 

 Sørge for ungdommens medvirkning i forbindelse med tiltak og satsing på barn og unge.  
(eks. Ungdomsrådet, Barn og unges kommunestyret) 
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Kulturskolen – en av de beste i Buskerud! 

Hole Kulturskole er en av de beste i Buskerud og det skal den være også i framtiden. Skolen og 
barnehagen skal være et sted hvor barn og unge får utvikle sine sanser og skapende evner. 
Undervisningen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, 
tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer. Kulturskolen skal derfor legge til 
rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og 
kunstnerisk utvikling hos elevene, og som bidrar til et meningsfylt liv. 
 
For å sikre utvikling må Hole kulturskole samarbeide regionalt med Ringerike og Jevnaker 
kulturskole. Områder som er aktuelle å samarbeide om er; stillinger, felles lærermøter; 
utveksle elever i forhold til tilbud, felles arrangementer; som for eksempel Krafttak for kultur 
på Ringerike kultursenter. Musikallinjen er også i ferd med å bli er regionalt fyrtårn – styrt fra 
Hole. 
 
Rektor på kulturskolen er kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken (DKS). Den 
kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at elever i grunnskolen og 
videregående  får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS får tilført midler fra 
overskuddet i norsk Tipping. 

Kommunekontakten  utarbeider sammen med kulturkontaktene hvert år en lokal plan for 
Skattekista (Hole kommune sin lokale skolesekk). Kulturkontaktene er en representant fra 
hver skole, barnehageansvarlig  og biblioteksjefen.  

Buskerud fylket er ansvarlig for abonnementsordningen, der kommunen bestiller 
profesjonelle opplevelser gjennom konserter, utstillinger, teaterstykker med mer. 

Den lokale planen; Skattekista, er basert på  elevaktivitet i samvær med profesjonelle aktører i 
ulike kunstarter. 

 

Mål: Kulturskole for alle - en drivkraft i et rikt kulturliv 

Strategi (hva som skal gjøres) 

 
Tiltak (hvordan gjøre det) 

Redusere ventelistene Kulturskolen har lange ventelister. Økt 
innbyggertall i kommunen i aldersgruppen 0-
18 år vil gi flere søkere også i framtida. Det må 
opprette flere elevplasser/økt lærerressurs 

Få frem talenter  - gode forbilder   
 

Satse på årlig Musikal 
Hyppige konserter/forestillinger; gi elevene 
erfaring i å vise fram sitt talent i en 
profesjonell ramme, på en måte som gjør dem 
stolte over egne prestasjoner.  
Gi ekstra ressurs til talenter 

Ha egnede lokaler som er store nok for 
virksomheten 

Flere  små og mellomstore studierom, da både 
solospill og samspill er svært populært blant 
de unge i dag.  
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Øving og arbeidsrom for de ansatte skal  være 
tilpasset de tilsatte sine behov. Arena for 
kunstnerisk forestillinger må ivaretas.  
 
Kortsiktig: Kontor- og undervisningsbrakker 
tilknyttet  Alexandergården og  musikkbingen 

Følge med i den teknologiske utviklingen 
innen fagområdet 

Elektronisk søknad på nett med 
tilbakemelding på nett vil gi mindre 
tidkrevende administrasjon. 
 
Styrke personalet sin kompetanse i bruk av 
moderne teknologi. 
 
Investere i teknisk utstyr 
 
Dette er et stort ungdomstiltak da 
ungdommen er sterkt fokusert på ny 
teknologi. 

 

Biblioteket i framtida 

Vi lever i en verden som forandrer seg raskt. Den teknologiske utviklingen går fortere og 
fortere. Også mediebruken er i endring. Det gjelder både for barn og voksne. Det er derfor 
viktig at biblioteket har et bredt utvalg av flere medietyper. 

Vi opplever at publikum er mer krevende enn før. Stadig flere tar utdannelse i voksen alder  
(livslang læring) og skal ha hjelp til å finne litteratur. Fjernlånet (materiell vi låner inn fra andre 
og større bibliotek) er økende. Vi får også flere spørsmål om å bruke biblioteket som 
arbeidsplass utenom åpningstidene. Det er viktig at grupper som ikke er så fortrolige med ny 
teknologi, får hjelp til å mestre den. Biblioteket prioriterer derfor opplæring på data for eldre 
og andre. 

Skoleelever i Norge har gjennom flere år scoret dårlig når det gjelder leseferdigheter. 
Myndighetene har derfor satt fokus på å bedre leseferdighetene. Biblioteket er en naturlig 
aktør på dette området og er aktiv i forhold til lesekampanjer.  

Et annet viktig moment er funksjonen biblioteket har som kommunens møteplass. På 
biblioteket kan folk fra forskjellige samfunnslag og kulturer møtes uforpliktende. Vi tror det 
bidrar til å skape større forståelse og samhold folk imellom.  

Hole kommune er en kommune i vekst. Det fører til nye utfordringer for biblioteket. 

 

 

Mål: Innbyggerne i Hole skal ha et bredt og oppdatert bibliotektilbud med åpningstider som 
er tilpasset deres behov. 
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Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

For å kunne tilby innbyggerne gode tjenester 
må biblioteket følge med i utviklingen 

Være faglig oppdatert 
Tilstrekkelig kursbudsjett 
Samarbeid med andre bibliotek 
Delta på messer og bokdager 
Ta i bruk Micromarc 3 (ny versjon av 
datasystemet vårt) 
Arbeide for at innbyggerne i Hole skal få 
tilgang til å låne digitalt materiale 

Utvikle nye arenaer og møteplasser for 
litteraturformidling 

Klassebesøk 
Besøk av barnehager 
Forfatterbesøk 
Utstillinger 

Møte økende etterspørsel etter bibliotekets 
tjenester 

Økte ressurser 
Vurdere ansettelse av barnebibliotekar 
Større bokbudsjett (innkjøp av flere 
eksemplarer, flere lydbøker og kjøp av nye 
medier) 
Utvikle hjemmesiden 
Åpningstider tilpasset publikums behov (eks. 
utvidet åpningstid på lørdager, ikke 
sommerstengt) 
 

Gunstig plassering i tidsmessige lokaler Bli i samme lokaler 
Oppussing, nye gulv, bedre tilgjengeligheten 
for funksjonshemmede 
  
Flytte til nye lokaler 
Nær butikksenter og andre offentlige tilbud 
Gode muligheter for parkering og offentlig 
kommunikasjon (ikke viktig å være 
samlokalisert med kommunens 
administrasjon) 

Organisering Vurdere ny organisering (legges under Kultur) 
Utredes nærmere i samråd med de ansatte 

 

Barn 

MÅL: Gi alle barn en meningsfylt fritid basert på opplevelse og deltagelse 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Ta i bruk ekstisterende tilbud innen for idrett, 
speider, 4 H, kor, kulturskole m fl. 

Legge til rette for at tilbudene er innenfor 
gode rammer; både tidsmessig , 
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Gi barna en solid, bred kulturell oppdragelse 
 

tilgjengelighet og lokaliteter (kommunale 
bygg) 
 
Barneidrett, Kulturskolen, Babysvømming 
Sommerskoler  med mer. 

Lokal tilknytning – bli kjent med sin kulturarv Den kulturelle skolesekken: Oppleve 
profesjonelle utøvere innen kunstfagene. 
 
Allerede i barnehagene skal barna bli kjent 
med Jørgen Moe og kongerekkene 

Barn og unge skal ha trygge og gode fysiske 
og sosiale forhold rundt der de bor. De 
minste barna må ha tilbud i sitt nærmiljø, 
skolene bør være sentrum for 
fritidsaktiviteter og tilrettelegges for dette. 

Oppfølging av trafikksikkerhetsplan mv.  
 
Støtte opp om nærmiljøanleggsinitiativer.  

Frivillige organisasjoner må trekkes aktivt 
med i barne- og ungdomsarbeidet og gis 
økonomiske og ressursmessige rammer for 
handling. 

Justere rammen for tilskudd. Samarbeide om 
prosjekter som Barnas Kulturuke etc 

 

Ungdom 

MÅL: Prioritere ungdom fra 13 til 19 år. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Styrket bemanning/Ungdomsarbeider Styrke bemanningen på Frivilligsentralen for 

- Ungdomsråd/Sørge for ungdommens 
medvirkning i forbindelse med tiltak og satsing 
på barn og unge. 
- Mer aktvitet for ungdom 13-19 år som ikke 
deltar i andre fritidsaktiviteter 
- Oppstart og drift av frivillig drevet 
fritidsklubb for ungdom 
- Å sikre frivillig drevet  fritidsklubb 4.-7. trinn  
- Oppfølging av Frivilligsentralens bandøving 
for ungdom. 
- Samarbeid med Nav om tiltak for ungdom 
- Samarbeid med Helse om Frisklivsentral 
- Div. dugnader og arrangement på tvers av 
generasjoner 

Et sted å være Tilrettelagte anlegg og lokaler for aktivitet. 
Skape samhold, tilhørighet. 
 
Opprette et ungdomssenter/klubb/kafé som 



 

 

 

 

 

 

K
U

LT
U

R
 …

 ID
R

ET
T 

…
 F

O
LK

EH
EL

SE
 

 

15 

kan besøkes jevnlig, ikke bare en gang i 
måneden. 
Skape et miljø, trygghet, engasjement 
gjennom felles aktiviteter: arrangementer, 
happeninger, opplevelser, konserter. 

Rom for samspill og mestringsarenaer. 
Skape samhold, tilhørighet. 

Musikkbingen – et unikt tilbud til unge 
musikere; gratis øvingssted for unge under 18 
år 
 
Tilgang til scene/konsertsted 
(Alexandergården) med fullt utstyrt lyd og 
lysutstyr – jevnlige konserter, minst  
annenhver uke. 
 
Tilgang til stor Regional scene – Ringerike 
kultursenter – Byscenen og Bysalen amfi 
 
Musikallinja; samspill på tvers av kommunene, 
Ungdommens kulturmønstring og 
Ungdomskraft. 
 
Dansekurs 

Likhet for alle uansett hvor du bor i regionen 

 

Hjem for en 50-lapp  
Kulturkort (rimelige kulturopplevelser) 
Natteravnene/skape trygghet 

Deltakelse og medvirkning Barn og unges kommunestyre og 
Ungdomsrådet skal fungere. 

 
 

3.3 Programområde 3: Frivillighet 

Frivillighet er en av bærebjelkene i Holes kulturliv og Hole kommune bør tilrettelegge for 
frivillig sektor gjennom å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk, i dialog med frivillige selv.  

Kommunen kan legge til rette for frivillighet gjennom - tilskudd, anerkjennelse, lokaler i skole, 
idrettshaller, Frivilligsentral og samarbeidsrutiner.  

Samarbeidet med frivillig sektor er også en av forutsetningene for å oppfylle visjonen om å bli 
kjent som “Kulturkommunen i Ringeriksregionen”. Idretten representerer den største 
gruppen, men frivillig sektor består av et mangfold av frivillige organisasjoner, lag, og 
foreninger. Alt fra idrettslag, musikkliv, selvhjelpsforeninger (ex: LHL)), humanitære 
organisasjoner, interesseorganisasjoner, velforeninger osv. Det brede spekteret av lag og 
foreninger viser at frivillighet ikke bare er helse og sosial eller bare er kultur. Noen 
organisasjoner består av flere ledd fra nasjonalt til lokalt nivå, mens andre kun er lokalt 
basert. Mange gjør også frivillig arbeid utenfor etablerte lag og foreninger.  
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Barn, unge og voksne får tilbud om en meningsfull fritid gjennom virksomheten til de frivillige 
organisasjonene. Tilskudd til frivillig kulturaktivitet i Hole innenfor planens område har stått 
stille og de siste 10 årene samtidig som befolkningen har vokst. Derfor må denne innsatsen 
justeres.  

Ansatte i Hole bør etterstrebe samarbeid med frivillige. Spesielt bør institusjoner som jobber 
med mennesker etterstrebe samarbeid med frivillige. Eksempler på dette kan være: 

Skole og 
barnehage 

FAU/SAU , frivillige fritidsklubber, kor, korps, leksehjelp, frivillige 
ungdomsarrangement 

Pleie og omsorg Frivilligsentralen, besøksvenner, humanitære foreninger etc 

Kulturskolen Frivillige foreldre i kulissene 

Administrasjonen Politikere 

Kulturtjenesten Frivilligsentralen, lag og foreninger, Hallstyret, Idrettsrådet 

NAV Frivilligsentralen, flyktningeguider  

Frivillige betyr mye for mange i lokalsamfunnet, og er en uvurderlig ressurs som det må 
tilrettelegges for gjennom å finne frem til virkemidler som gjør det enkelt å være frivillig.  

Undersøkelser viser at frivilligheten er i endring. Det blir større konkurranse om folks tid, og 
resultatet er at frivillige vil gi en tidsavgrenset innsats, som endres etter livssituasjon og alder. 
Tendensen i dag er at færre vil sitte i ”styre og stell”. Det skal være gøy å være frivillig. 
Samtidig kreves mer og mer administrasjon i form av søknader, regnskap, rapporter m.v. 

Frivillig og offentlig sektor har grunnleggende forskjellige roller og ansvar. Allikevel er det 
gråsoner mellom sektorene. Målene kan være de samme, og man opererer på samme felter, 
men virkemidlene og rollene er forskjellig. Det er viktig at det offentlige respekterer og forstår 
den rollen frivillige har og hva den betyr. 

Det handler om å være en støttespiller og en likeverdig partner for frivillige. Det handler ikke 
om å bruke frivillige til å utføre offentlige tjenester på bakgrunn av trange budsjetter.  

 

Idrett 
Idrett er den største organiserte fritidssyssel i Hole kommune og Idrettsrådet består av alle 
Idrettslag i en kommune som er medlemmer av NIF. IR skal samordne, prioritere, fremme og 
følge opp lagenes interesser og behov overfor kommunen og koordinere virksomheten lagene 
imellom. Aktivitetene i lag som Sollihøgda Ski og Salongskytterlag, Ringerike O-lag,  Tyrifjord 
Golfklubb og bedriftsidretten viser et stort mangfold. Det største, Idrettslaget Holeværingen, 
representerer over 1700 av innbyggerne, hvis formål er gjennom frivilliginnsats å tilrettelegge 
for idrett. ILH aktiviserer hundrevis av barn året gjennom via organisert aktivitet. 
Idrettsmiljøene skaper samhold, trivsel og virker helsefremmende. Idretten i Hole profilerer 
Hole kommune på en god måte utad ved at utøvere deltar i konkurranser, turneringer og 
cuper utenbygds og ved at de selv gjennomfører mange store og små arrangementer i løpet 
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av et år. Idretten står for en betydelig verdiskapning i Hole kommune og kommunen bør 
vurdere å være bidragsyter ved nasjonale idrettsarrangement. Ved at mange barn deltar i ILHs 
aktiviteter oppnår man en bonuseffekt der de voksne støttespillerne gjennom en enorm 
frivillig innsats arbeider for å tilrettelegge ved å være trenere, lagledere, kioskansvarlige, 
styremedlemmer og mye, mye annet. De voksne i bygda blir kjente, finner venner, gjør nytte 
for seg og bidrar til et stabilt miljø i bygda. 
For å illustrere idrettens betydning refereres det gjerne til at idrett og fysisk aktivitet både har 
en egenverdi og en nytteverdi. Med idrettens egenverdi menes gjerne den opplevelsen som 
idrettsaktiviteter gir, som glede, mestring og det å holde seg i form. Samtidig utøves 
aktivitetene innen den organiserte idretten som oftest i samkvem med andre, og lokale 
idrettslag har en viktig funksjon i å skape sosiale fellesskap, trygge oppvekstmiljøer og levende 
lokalsamfunn. 
Idretten har også en nytteverdi gjennom helsefremmende effekter av at befolkningen driver 
idrett. 
Forskning og erfaring viser at det er en god sammenheng mellom det å være i god fysisk form 
og det å utvikle psykisk helse og sosiale ferdigheter. I tillegg er frivillige organisasjoner viktige 
arenaer for meningsdannelse og kunnskapsformidling, og bidrar til samfunnsmessig mangfold. 
Som landets største frivillige bevegelse er idretten en betydelig bidragsyter i så måte.  
Det er ikke noe klart skille mellom idrettens egen- og nytteverdi. At idretten fremmer helse og 
gode oppvekstsvilkår er av stor betydning både for den enkelte og for samfunnet som helhet. 
Frivillig innsats i lokale lag og foreninger er en forutsetning for den aktiviteten som skapes i 
norsk idrett. Idrett er en viktig livsløpsaktivitet, og det arbeidet som legges ned innen den 
frivillige idretten utgjør en viktig samfunnsmessig ressurs, blant annet ved å skape gode 
oppvekstmiljø for barn og ungdom, fremme trivsel og helse, og gjennom å være viktige sosiale 
arenaer for deltakelse, sosial tilhørighet og identitet. 
Som et ledd i å høyne statusen til idrett og friluftsliv i kommunens kulturarbeid, skal det 
utarbeides en ny «kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». 
Kommmunedelplanen er nødvendig for en helhetlig planlegging og prioritering av aktiviteten 
innenfor idrett og friluftliv, og er nødvendig for å få tildelt spillemidler for ulike aktiviteter. 

 
 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Samle og samordne kommunens ressursbruk 
innen idrett og friluftsliv 

Ressursene samordnes gjennom 
kulturtjenesten 

Forutsigbare rammevilkår for Idretten Skrive en forpliktende, flerårig 
partnerskapsavtale med IL Holeværingen 
Samarbeide med Idrettsrådet vedr. fordeling 
av øvrige kulturmidler. 

Redusere hall-leie Ned til 70% av dagens timepris innen 2014 

Samarbeide tett med idretten Aktiv medspiller i Hallstyret og Idrettsråd. 

Samarbeid mellom skole og idrett Eksempel aktivitetstrenere og håndball i SFO 

All idrettsaktivitet rettet mot barn skal bygge 
på “Idrettens Bestemmelser om barneidrett” 
og “Idrettens barnerettigheter”. 

Barneidretten skal skje gjennom idrettens 
verdier der idrettens barnerettigheter danner 
grunnlaget for et allsidig og variert 
aktivitetstilbud for alle.  
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 Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen er en åpen møteplass hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom 
møtes. Folk treffes på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap 
gjennom aktivitet og dugnad. 
Frivilligsentralen samler frivillige til løsning av brukeres store og små utfordringer, aktiviteter, 
dugnad ,arrangement og samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunale 
enheter. 
 

Ansatte i Frivilligsentralen er ansatt i Hole kommune, men forholder seg til styret og årsmøtet 
i Frivilligsentralen sitt daglige virke. Frivilligsentralen har egen årsplan og årsrapport. 

MÅL:  FRIVILLIGSENTRALEN: Legge forholdene til rette for at Frivilligsentralen skal kunne 
bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i 
kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Gi folk mulighet til å være frivillige gjennom 
dugnad 

Frivilligsentralens årsplan 

Gi folk mulighet til å få hjelp av frivillige Frivilligsentralens årsplan 

Samarbeide med folk, næringsliv og 
kommunale enheter gjennom  dugnad 

Frivilligsentralens årsplan 

Å fornye bussen, som spesielt eldre og 
uføre har så mye glede og nytte av 

Sikre videre drift 

Satse på ungdom 13-19 år Styrke bemanning/Ungdomsarbeider for å øke 
innsatsen mot ungdom kanalisert gjennom 
Frivilligsentralen 

 

Frivillige, lag og foreninger 

Mål : Gode relasjoner til det frivillige 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

God informasjonsflyt 
 

www.hole.kommune.no 
- Løpende oversikt over lag/foreninger 
- Info om aktiviteter, anlegg, støtteordninger 
og søknadsskjemaer  

Ha god forståelse og anerkjennelse av det 
frivilliges bidrag 

 

Ha faste møteplasser med lag og foreninger 
 

Alle kulturengasjerte, lag og foreninger 
inviteres til årlig kulturkonferanse 

http://www.hole.kommune.no/
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Ha forutsigbare og rettferdige økonomiske 
rammer for lag og foreninger 

Samarbeide aktivt med lag og foreninger  
 

Ha en positiv innstilling og bidra der det et er 
mulig 

Tilrettelegge for frivillig aktivitet i alle 
enheter som jobber med folk 

Tilstrebe god dialog med Røde Kors, Vik 
Oppvekstsenters Venner m. fler 

Samarbeide med lag og foreninger i 
folkehelsearbeid 

Dialog og medvirkning. Samarbeide tett med 
frivillige aktører som kan og ønsker å bidra, 
som f.eks ILH Løypelaget. 

Ta lag og foreninger med i Kulturenhetens 
planlegging og gjennomføring av 
arrangementer 

 

 
 
 
 
MÅL:  Holes innbyggere skal oppmuntres til og gis anledning til å være kulturelt aktive 
innenfor de kulturområder de selv ønsker 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Stimulere til utvikling og nytenking i de 
frivillige kulturorganisasjonene  

Innføring av prosjekttilskudd for utvikling av 
organisasjoner og aktiviteter med særlig vekt 
på nyrekruttering 
 

Sørge for forutsigbarhet i tilskuddet til 
Idretten 

Lage en rammeavtale mer IR/Holeværingen 
der Idrettsmidlene er forutsigbare over to og 
to år. Slik slipper man også ad hoc søknader. 

 
MÅL: Det frivillige kulturlivet i Hole skal fortsatt være en viktig bidragsyter til kulturformid-
lingen i Hole 
 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Styrking av målrettede tilskuddsordninger  
 

Styrking av tilskudd til åpne idretts- og 
kulturarrangement 
Styrking av tilskudd til husleie i Ringerike 
kultursenter 

Utvikling av samarbeid mellom profesjonelle 
og fritidskulturlivet  
 

Teaterinstruktør med mer 

 
MÅL: Deltagelse i frivillig kulturaktivitet skal brukes aktivt som middel til involvering og nett-
verksbygging for alle nye innflyttere i Hole 
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Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

God informasjon til nyinnflyttede om kultur-
aktiveter i Hole 

Ny i Hole? – god presentasjon av Holes 
kulturliv på hjemmeside etc. 
 

Innflyttere fra andre deler av verden skal 
oppmuntres til å bidra i kommunens kulturliv 
og synliggjøres på egne kulturelle premisser  
 

Aktiv bruk av innvandrerkultur i ulike 
arrangementer   Kultur, Innvandrerrådet(?) 
Spesielt tilrettelagt informasjon for 
innvandrere – Kultur, Frivilligsentralen, 
Innvandrerrådet (?) 

 

3.4 Programområde 4: Folkehelse – Gode og aktive dager i Hole 

«Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar 
til bedre helse» (St.meld. nr. 16 (2002 – 2003); Resept for et sunnere Norge). 
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende med sikte på å skape gode oppvekstsvilkår for barn 
og unge, og tiltak for å utvikle samfunn som legger til rette for en sunn livsstil og som fremmer 
fellesskap, trygghet og medvirkning for den enkelte.  
 
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå, og påvirkes av de levekår som 
bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen. Eksempelvis boligforhold, økonomi, 
utdannings- og arbeidsmuligheter, helse- og velferdstilbud, sosial tilhørighet, ytre miljø og 
levevaner. 
 
Formålet med folkehelseleloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel peker på følgende forhold: 
“Det er en klar sammenheng mellom befolkningens livskvalitet og deres fysiske og psykiske 
helse.  I mange tilfeller handler bedre helse om en bevisstgjøring hos den enkelte.  
Bevisstgjøringen er forskjellig fra kultur til kultur.  Det er derfor viktig at kommunen legger til 
rette for å bedre den enkeltes bevisstgjøring på sin egen helse. 
Samfunnsøkonomiske beregninger tilsier at kommunen kan spare betydelige midler på å bedre 
helsetilstanden hos befolkningen.  Det er til nå brukt veldig begrensede midler til forebygging 
fremfor hva som brukes til behandling. 
 
Hvordan integrere folkehelse inn i kommunens virksomhet? 
Det er lagt vekt på å integrere folkehelse inn i mange av kommunens tjenesteområder og det 
er lagt vekt på forebygging fremfor reparasjon. 
 
Eksempel på områder hvor det bør fokuseres på folkehelse: 
- Bevisstgjøring gjennom kunnskap: 

o Skole og barnehage 
o Kommunens hjemmeside 
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o Bevisstgjøring i det enkelte tjenesteområdet og i det frivillige arbeidet. 
o Kunnskapsstøtte fra statlige myndigheter. 
o Div. aktiviteter 

- Fysiske tiltak: 
o Fokus på fysisk aktivitet knyttet til arealplanleggingen. 
o Tilrettelegging for adkomst til marka 
o Fjordstier, Steinsfjorden/Tyrifjorden. 

 
- Andre forhold: 

o Forankre folkehelse i planverktøyet, politisk og administrativt 
o Partnerskap for folkehelse” 

 
 
«I folkehelsearbeidet retter strategiene seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens 
innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer» (St.meld. 47 (2008-2009); 
Samhandlingsreformen).  
 
Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet – det helsefremmende og det sykdoms- og 
skadeforebyggende: Helsefremmende arbeid er definert som «den prosess som gjør folk i 
stand til å bedre og bevare sin helse» (Ottawa-charteret; WHO, 1986 ). Dette arbeidet har fem 
hovedstrategier:  

 
• føre helsefremmende politikk  
• skape støttende miljøer for helse og utvikling  
• styrke lokalsamfunnets muligheter og evne til å handle  
• utvikle personlige ferdigheter som setter folk i stand til å gjøre valg som fremmer helsen  
• styrke helsetjenestens forebyggende helsearbeid  
 
 
MÅL: Flere leveår med god helse. Å fremme god helse for å reparere mindre 

Strategier Tiltak 

FOLKEHELSE PÅ DAGSORDEN 
Økt politisk og administrativt engasjement 
for folkehelse i egen kommune. Fokus på 
kompetanse. Økt engasjement for egen 
helse blant innbyggerne. 

Bringe folkehelse inn som tema i fora og 
nettverk der kommunens ledelse er samlet. 
 
Iverksette kompetansehevende tiltak innen 
folkehelse for politikere og kommunens 
ledergruppe 
 
Belyse samhandlingsreformens sammenheng 
med folkehelsearbeidet i kommunen 
 
Ta folkehelseperspektivet inn i alt 
kommuneplanarbeid 
 
Engasjere og involvere frivillige i 
folkehelsearbeidet 

OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN Innhente og systematisere eksisterende data 
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etablere og gjøre tilgjengelig oversikt over 
helsetilstanden i fylket og egen kommune, 
og de faktorer som påvirker denne.  

for Buskerud med tilhørende kommuner 
 
Tilgjengeliggjøre data om helsetilstanden og 
levekår gjennom årlige statistikker 
(fylkeskommunens/ fylkesmannens årlige 
statistikker) 

FOLKEHELSETILTAK RETTET MOT UNGDOM 
13-23 ÅR 

Styrke det helsefremmende aspektet ved 
skolen gjennom utvikling av et miljø som 
fremmer mestring og læring.  
 
Øke andelen ungdommer som fullfører 
videregående skole. Gi leksehjelp. 
 
Gjøre skolehelsetjenesten til en tilgjengelig og 
integrert del av skolehverdagen.  
 
Gi ungdom bedre grunnlag for gode levevaner.  
Utforme arealer for ferdsel og rekreasjon som 
muliggjør og motiverer til fysisk aktivitet. 

 

Frisklivsentral 

Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets 
kommuner, eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid. Frisklivssentralen (FLS) er et 
kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har 
behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse, 
primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre 
kosthold og røykeslutt. Sentralen er et kontaktpunkt og en ressurs innen endring av 
helseatferd. Frisklivssentralen er et helsetilbud og bør forankres i kommunehelsetjenesten. 
Arbeidet baseres på dokumentert effektive metoder for endring av helseatferd. Tilbudene 
som gis, skal være kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte. Basistilbudet ved FLS er et 
strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for å endre 
helseatferd (frisklivsresept). FLS styrker ”broen” mellom medisinsk behandling og 
egenmestring. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakerne 
videre til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Samarbeid med frivillige, private og 
offentlige aktører er sentralt, og frisklivssentralen bør ha god oversikt over aktuelle lokale 
lavterskeltilbud. Samhandling med lærings- og mestringssentre og andre kommunale tilbud 
er viktig, og utforming av de lokale tilbudene må sees i sammenheng. 
 

 

MÅL: Etablere Frisklivsentral 

Strategier Tiltak 

Utrede lokal/regional variant  Legge fram politisk sak 

Spille på lag med frivilligheten Samarbeid med frivillige, private og 

offentlige aktører er sentralt for å skape 
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en varig livstilsending. 
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3.5 Programområde 5: Eventyrlig fortid - kulturarv 

Programområdet tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Satsinger som Ikon-
prosjektet og Holes rike og unike middelalderhistorie inngår her.  

I kommunens visjon “eventyrlig fortid – eventyrlig framtid” ligger at Hole har en rik historie. 
Steinalderfunn viser at bygda var bosatt allerede for 6-7 000 år siden, og både gravhauger og 
saga stadfester bygdas sentrale plan i Norgeshistorien i yngre jernalder og vikingtid. 

Arbeidet med de nye bygdebøkene er bærebjelken i vår målsetting om å ta vare på historien, 
og å gjøre den kjent for bygdas innbyggere. Fem bind bosettingshistorie er allerede gitt ut, og 
når bind 6 (generell bygdehistorie) foreligger høsten 2013, har kommunen et moderne 
bygdebokverk som er ført fram til våre dager. 

Markeringen av 200-års jubileet for Jørgen Moes fødsel i 2013 vil også være med og sette 
Hole på kartet. En kommune hvor Hellig Olav, Harald Hardråde og flere middelalderkonger har 
vokst opp, som i tillegg har både “sollyse sletter” og eventyrskogen Krokskogen, har en unik 
mulighet til å kunne utnytte dette i turisme og reiseliv, og samtidig gi innbyggerne en 
identitet.  

Gjennom vårt samarbeid med Vestregionens EU-prosjekt, IKON/ og ”Plassen forteller” 
synliggjør vi Holes reisemål og kulturattraksjoner. Foruten Holes vakre naturskjønne 
omgivelser legger vi vekt på å formidle stedets historie og fortellinger.  Fortellerprosjektet har 
som målsetting å løfte fram små plasser i Vestregionen og utvikle kunnskapsbaserte 
opplevelser. Fortellinger, kulturarrangementer og naturopplevelser står i fokus for å styrke 
helårsturismen.  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er under utarbeidelse men ikke ferdigstilt. 
Arbeidet med å fullføre planen må prioriteres. Målet med planen er å kartlegge og sikre 
viktige kulturminner og kulturmiljøer i Hole kommune, samt legge til rette for formidling- 
både fysisk og digitalt. Langsiktig bevaring av kulturminner/kulturmiljøer skal være et bidrag 
til synliggjøring av Holes kvaliteter og gi kommunen en tydelig kulturprofil. Prosjektet skal 
være et konkret bidrag til en bærekraftig utvikling der kultur- og naturressurser blir 
premissgivere for samfunnsplanlegging og arealutnyttelse. 

 
Mål: Gjøre bygdas historie kjent for flest mulig, både egne innbyggere (identitetsbygging) og 
folk utenfra (gjøre det attraktivt å besøke Hole). Formidlingen av vår kulturarv synes viktig i 
vårt ønske om å bestå som egen kommune. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Bygdebok Holes nye bygdebøker (seks bind) vil foreligge 
ferdig i planperioden (innen 1. desember 
2013). 
 
Vurdere utgivelse av en kort-versjon av 
bygdeboka bind 6 (generell bygdehistorie), 
for skolebarn.  
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Arrangement Kommunen engasjerer seg aktivt i 
markeringen av 200-års-jubileet for Jørgen 
Moes fødsel (2013) 

Turisme/formidling Bidra til opprettholdelse av et lokalt 
turistkontor, og utarbeidelse av en 
reiselivsplan for Ringeriks-distriktet 
 
Stimulere til opplæring av lokale 
guider/fortellere, som kan bistå 
reiselivsnæringen med historiske foredrag, 
kåserier, fortellinger og guiding. 
 
Bevisst markedsføring av kirkene og deres 
kulturhistorie. 
Arrangementer inn i årskalender 

Informasjon Nettstedet “Historien der vi bor” – 
lokalhistorie for skolebarn i Ringerike, Hole 
og Jevnaker. 

 Samarbeid med Vestregionens EU-prosjekt, 
IKON og “Plassen forteller” 

Holes kirker – kulturhistorie - attraksjoner 

Synliggjøring av Holes  kirker  og  
kulturhistorie. 

-Kapellet på Sollihøgda. Fra 1911. 
- Bønsnes kirke. Langkirke fra 1100-tallet.  
- Hole kirke. Langkirke opprinnelig fra 1200. 
- Unikt orgelsituasjon  i hver av kirkene 

Synliggjøring og formidling av kirkene og 
kulturhistorien inkluderes inn som: 
- et av flere konkrete attraksjoner / 
besøksmål   
  i Hole.    
- attraksjoner langs Pilegrimsleden. 
- arena for konserter og arrangementer. 
- sjelden orgelsamling å vise til og høre på 
- formidling av kulturhistorie, et fortellersted. 

 

Kulturarv 

En viktig begrunnelse for å drive kulturvern er at det gir grunnlag for identitet og rotfeste, 
forståelse for at egne tradisjoner representerer noe verdifullt, - samt gir premisser for 
hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. Dermed bidrar kulturvern både til å skape trivsel 
hos den enkelte og bærekraftige samfunnskår og åpne, tolerante og robuste samfunn. 

 

Mål:  
At kulturminner og kulturmiljøer i Hole er viktige ressurser som kilde til kunnskap og 
opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunnet og mulighet for verdiskaping i næringslivet. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Gjøre Pilegrimsleden i Hole kjent og attraktiv Pilegrimsleden videreutvikles som besøksmål. 
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for potensielle brukere nasjonalt og 
internasjonalt. Kontinuerlig vedlikehold. 

Skjøtselsplan utvikles og følges. 
Videreutvikle og markedsføre leden gjennom  
Nasjonalt pilegrimssenters 
hovedarbeidsområder: 
Miljø: Natur, kulturarv, landskap og friluftsliv. 
Pilegrimsleden som fysisk struktur. 
Kirke: Pilegrimstradisjoner, pilegrimsliv og 
kirkeliv. Pilegrimsleden som idé.  
Næring: Overnatting, servering, transport og 
andre tjenester. Opplevelsesnæringer og 
reiseliv. 
Kulturelle tilbud: Leden som ressurs for kunst 
og kultur. 

Krokskogen - eventyrskogen 
- Kulturminneveien og eventyrveien 
   Den Bergenske kongeveien. 
- Kongens utsikt. 
- Skysstasjonen Kleivstua 
- Krokkleiva, et fredet område. 
 
Markedsføres som kultur- og turopplevelse 
for turgåing og sykling. 

- Arrangement tilknyttet Kongeveien  
- Familiedag 
- Skoler 
- Inkluderes i større arrangementer 

- Utbedring av Krokkleiva, oppstart  fase 1, 
høst 2011, et samarbeid med Statens 
vegvesen, Samarbeidskomiteen for 
Kongeveien over Krokskogen og Hole 
kommune 
 
- Skjøtselplan 

Andre viktige historiske veifar og plasser på 
Krokskogen: 
- Nordkleiva 
- Tavlskaret, Svenskeslaget 
- Retthellsetra 
- Kari Hiran 
- Finneplasser og kullmiler 
- Og andre 

Kulturopplevelse som  knyttes  til historie og 
fortellinger. 

Plan for utbedring, merking, kulturinfotavler. 
- Kulturstier med nye egennavn  
- Som snarveier 
- Tematiske oversikt på kart 
- Gjøre kjent og markedsføres  gjennom 
www.visitkrokskogen, Holes nettside,  presse. 

Fortellertradisjoner og kulturproduksjoner 

Kulturminner  
- Gravhauger 
- Helleristninger 

Kommundelplan for kulturminner, og 
registrering av kulturminner – sammen med 
formidlingsbiten samkjøres 

Samordning av kulturminnarbeid over 
tjenestesteder. 

Formidling  av kulturminner 

Spesifisere kulturminner på temakart 

Skjøtselplan 

Jørgen Moe  
Synliggjøring av J. Moes rolle i lokal- og 
regionalsamfunnet. Sørge for varig formidling 
av hans virke og verker. 

200-års-jubiléum i 2013. 

Vi skal sørge for at Jørgen Moe fortsatt skal 
være en av hovedelementene i Holes 

http://www.visitkrokskogen/
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eventyrlig framtid. 

Folkeeventyrene skal leve. 

Innarbeides i Skolens/barnehagenes planer 

Kongerekka 
Bli kjent med historien bak symbolet på 
Holes kommunevåpen 

Innarbeides i Skolens/barnehagenes planer 

Historikk på nettsider 

Kulturproduksjoner 

 

 

 

3.6 Programområde 6: Kulturbasert næring 

Programområdet tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og det er ønskelig å finne 
fram til virkemidler for å stimulere vekst i kulturnæringene. 
 
Kulturnæringene ”produserer” kulturelle produkter og en avgrensing kan være vanskelig, men 
tradisjonelt regnes følgende næringer med: annonse- og reklame, arkitektur, bøker, aviser og 
blad, design, film, foto og video, musikk, utøvende kunst, tv og radio, bibliotek og museum. 
 
Kulturbaserte næringer benytter kultur som en innsatsfaktor i sin næring. Dette er næringer 
som benytter seg av kulturtiltak i sin daglige drift – f. eks eventarrangører og deler av 
reiselivsbransjen. Samspillet mellom kulturnæringer og kulturbaserte næringer er viktig for å 
kunne utløse det verdiskapingspotensial som finnes. 

Rapporten “Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000-2009″ 
(Meon-publikasjon nr. 9/2011) forteller om en stor vekst i kulturnæringer. På 10 år har antall 
sysselsatte i kulturnæringene vokst med 50 prosent og står for en verdiskapning på 42 
milliarder i 2009. I Buskerud var 3.740 sysselsatt i kulturnæringene i 2009: 

Kulturnæringene er vekstnæringer i Norge og resten av Europa. I fremtiden kan næringene 
generere flere arbeidsplasser, innovasjon, og positiv stedsutvikling. Likevel må vi innse at Hole 
kommune i hovedsak må støtte seg til virkemiddelapparatet til overordna myndigheter. 
 

Overordna rammer og føringer 

Potensialet for verdiskaping av både økonomisk og samfunnsmessig art er stort. Buskerud 
fylkeskommune ønsker å bidra til denne verdiskapingen med tilretteleggings- og 
utviklingstiltak overfor kulturnæringene. Derfor har de vedtatt en strategi og handlingsplan 
for kulturnæringene i Buskerud. Dette er det første målrettede steget i prosessen. Målet er at 
kultur og næring skal bli en fruktbar allianse som skal gi ringvirkninger til mange områder i 
Buskerudsamfunnet. 
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I tillegg til fylkeskommunens egne føringer i tidligere fylkesplan og handlingsprogram og 
Regional planstrategi, finnes flere Stortingsmeldinger som er viktige for utviklingen innen 
kulturnæringene og kulturbasert næring: 

 St.meld.nr. 22 (2004-2005) ”Kultur og næring” 

 St.meld.nr.21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” 

 St.meld.nr. 14 (2007-2008) ”Dataspill” 

 St.meld.nr. 32 (2007-2008) ”Bak kulissene” 

 St.meld.nr. 22 (2006-2007) ”Veiviseren – For det norske filmløftet” 
 

Statlig fokus på området kultur og næring er sterkt. I 2007 lanserte Nærings og 
handelsdepartementet handlingsplanen Kultur og næring. Denne inneholder 25 konkrete 
tiltak som grupperes under følgende overskrifter: 

 Utvikle den forretningsmessige kompetansen til aktører innen kultur og næring 

 Konkrete næringsutviklingstiltak 

 Styrke kulturbasert næringsutvikling – stedsutvikling, tradisjonshåndverk, 

 matkultur m.v. 

 Satsing på utlandet 

 Kunnskapsformidling 

 Utvide kunnskapsgrunnlaget – forskning, utredninger og statistikk 
 
Innovasjon Norge jobber også med kulturnæringer. Der er imidlertid fokus rettet mot 
enkeltbedrifter. I fylkeskommunen er fokus på regionale og fylkesomfattende tiltak 
– altså tiltak på et overordnet nivå. 
 
Internasjonalt satses det også på kulturnæringer innen EU-program og andre 
internasjonale samarbeidsallianser. Det vil være naturlig å se etter samarbeidsparter 
utenfor landets grenser innenfor deler av kulturnæringssatsingen som 
skisseres i denne planen. Se også fylkeskommunens handlingsprogram om 
internasjonalt arbeid 
 
Hole ble med i Ringerike Næringsforum (RNF) i 1998. Dette har ytterligere ført til at 
samarbeidet mot Ringerike har blitt styrket i forhold til næringsutvikling i bred 
forstand. 
I tillegg til et godt og konstruktivt samarbeid med Ringerike og Jevnaker i regionrådet, er det 
også naturlig for Hole, ut i fra sin geografiske beliggenhet, å bygge videre på de gode 
relasjonene vi har til andre nærliggende alliansepartnere. Dette gjelder i første rekke 
kommunene Bærum og Lier men også de andre to Hadelandskommunene – Gran og 
Lunner.  
 
Det er ikke uvanlig at mindre kommuner med sentral beliggenhet, som Hole, blir arena for 
kunstneriske og musikalske “boligflyktninger” fra Oslo. Det er en utfordring for oss å benytte 
oss av dette i f.eks den kulturelle skolesekken m.v. 
 
Mål:  
Legge  til rette for økt verdiskaping innenfor kulturnæringene. Med verdiskaping mener vi i 
første rekke økonomisk verdiskaping. Det er også et mål å legge til rette for bedre samarbeid 
mellom kultur og øvrig næringsliv. 
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Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Kulturnæringene – øke lønnsomheten til 
næringsvirksomheter 

I samarbeid med regionale parter: 

Finne tiltak som kan styrke 
kulturnæringsbedrifter slik at de kan oppnå 
større stabilitet og overlevelsesevne. Det kan 
være snakk om kapital til ulike 
samarbeidsprosjekter, veiledning i forhold til 
forretningsdrift, etablering og drift av 
strategiske nettverk, kobling mot øvrig 
næringsliv eller tilbud om 
kompetansehevende 

tiltak innen for eksempel formidling, 
markedsføring, salgsstrategi, økonomi og IKT. 

Kulturbasert virksomhet – bidra til økt 
produktutvikling og markedsorientering 

(Dette er virksomheter preget av 
”blandingsøkonomi”, for eksempel museer, 
(kulturarv) og kulturbaserte opplevelser) 

I samarbeid med regionale parter: 

Virksomhetene ønsker utvikling, men har ofte 
marginale midler. Krefter og kapital slukes av 
drift. Det offentlige har heller ikke midler til å 
dekke dette gapet. Målet er derfor å finne 
virkemidler som setter de kulturbaserte 
virksomhetene i stand til å øke sin 
lønnsomhet. Dette kan for eksempel handle 
om kompetanse og inspirasjon til 
produktutvikling i tråd med etterspørsel i 
markedet.  
Det kan også være snakk om etablering av 
nye nettverk og samarbeidsrelasjoner 
som fører til større inntektsbringende 
aktivitet. Innenfor dette feltet kan 
tilrettelegging for erfaringsutveksling være 
fruktbart. 

Samarbeide tett med  aktører utenfor egen 
kommune for å løse lokale utfordringer 

Innta en veilederrolle i slike samarbeid,  
politisk og administrativt 
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4. Administrasjon, arenaer og regionalt samarbeid 

  
Administrasjon 

Mål:  En Inspirert ,  effektiv og kunnskapsrik kulturadministrasjon 

Strategier (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Administrasjonen skal være tilpasset de 
oppgaver og mengde arbeid som sektoren 
samlet står overfor. 

Utvide kulturkonsulentstillingen med 40 %  fra  
60 til 100%. 
Arbeidsfeltet på kultur er svært omfangsrikt 
og som følge av  sterkere fokus på idrett (bl.a 
spillemidler) og bibliotek i avdelingen, må det 
administrative utvides. 

Samle kommunens kulturkompetanse til 
samme etat 

Biblioteket flyttes fra Informasjon og 
publikumstjenesten til Kulturtjenesten 

Faglig oppdatert Etatens medarbeidere skal gis muligheter for 
faglig oppdatering gjennom seminarer etc. 
Styrke Idretts- og friluftslivskompetansen 

Godt arbeidsmiljø Årlige samlinger med alle ansatte.  
Laveste sykefravær i Hole kommune 

Vi-kultur Bygge arbeidet på Vi-kulturen og bidra til at vi 
sammen skal gjøre vårt ytterste for å gi 
kommunens innbyggere et best mulig 
tjenestetilbud innenfor gitte rammer. 

 
 

Kulturarenaer 

Mål: Hole kommune skal ha egnede arenaer for kulturaktiviteter og kulturformidling. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Sundvollstranda scene - Bruksfrekvensen må 
økes. 

Samarbeid med brukere:  Sundvolden hotell, 
lag og foreninger, frivilligsentralen, 
Krokskogfestivalen, skolen og andre 

Avklare fremtidig lokalisering av biblioteket 
dersom det blir bruksendring i dagens lokaler 

Være med i prosessen rundt lokalisering av 
nye omsorgsboliger på Vik 

Utrede ungdomshus/kulturhus Spille på lag med lokalsamfunnet 

Holes kirker – kulturhistorie – attraksjoner Bevisst bruk av kirkene som arena ved 
festivaler, arrangementer, jubiléer. 
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Arenaer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Mål: Hole kommune skal ha tilstrekkelige og egnede arenaer for idretts- og kulturaktiviteter 
og kulturformidling. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Idrett og friluftsliv skal ha tilrettelagte 
arenaer for fysisk utfoldelse.  

Jevnlig rullert kommmunedelplanen for Idrett 
og friluftsliv er nødvendig for en helhetlig 
planlegging og prioritering av aktiviteten 
innenfor idrett og friluftliv, og er nødvendig 
for å få tildelt spillemidler for ulike aktiviteter 

Optimal utnyttelse av Holehallen, Kleivhallen 
og Ringeriksbadet 

Tett samarbeid med idretten; Hallstyret  og 
Ringeriksbadet.  

Redusert Hall-leie Gradvis nedtrapping til 70% av dagens 
timepris. 

Sentralbaneanlegget på Svensrudmoen 
utvides 

Reguleringsplan for området utarbeides, det 
søkes spillemidler for prosjektet og det legges 
inn i økonomiplanen. 

 

 

Regionalt samarbeid 

Mål: Løse relevante kulturoppgaver gjennom samhandling  med eksterne aktører. 

Strategi (hva som skal gjøres) 
 

Tiltak (hvordan gjøre det) 

Samarbeide tett med  aktører utenfor egen 
kommune for å løse lokale kulturoppgaver 

Innta en aktiv rolle i slike samarbeid,  politisk 
og administrativt 

Relevante samarbeidspartnere prioriteres  Ringerike kultursenter, Hriangariki, 
Ringeriksbadet, Kunst rett vest, 
Pilegrimsleden, Ikon, Midt-fylket 
Teaterverksted,  Den kulturelle skolesekken, 
Den kulturelle spaserstokken, 
kulturskolesamarbeid, Statens bibliotektilsyn, 
Buskerud fylkeskommune, Idrettens organer 

Samarbeide med Ringeriksregionen om 
lærer-resurser i kulturskolen, tilbud, og 
arrangementer 
Jo mer aktivitet – et rikere kulturliv 

Samarbeide om å gi lærere med små stillinger 
tilbud på tvers av kommunene, slik at de kan 
oppnå større stillinger. Felles lærermøter. 
Utveksle elever i forhold til tilbud. 
Samarbeide om felles arrangementer; som 
for eksempel Krafttak for kultur på Ringerike 
kultursenter. 
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5 Oppfølging og evaluering 

Det er av avgjørende betydning at planen følges opp med hensyn til gjennomføring av 

planlagte tiltak. 

Det utarbeides statusrapport som legges fram for kommunestyret annethvert år, j.fr planens 

kapittel. 2. 

Hvert 4. år er det naturlig at det foretas en samlet evaluering i forhold til rullering av planen. 
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