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Det profesjonelle kulturlivet og kulturnæringer 
Kulturarrangementer har ringvirkninger overfor kultur- og næringsliv. Når for eksempel det kan 

rapporteres om 1000 solgte billetter på arrangement i Galleri Nord-Norge teller det positivt når 

galleriet skal søke fylkeskommunal støtte. 

Prosjektbasert arbeid – arbeider med flere prosjekter samtidig over flere år. Søker midler og 

involverer ulike lokale aktører. Uten støtte blir man avhengig av salg – dette utgjør risiko. 

Samarbeidspartnerne synliggjøres gjennom aktiv formidling. 

Det er behov for et sted i kommunen hvor kulturaktører, særlig de utenfor institusjonene, kan 

henvende seg. En «kultursjef» med en fasiliterende rolle, med oversikt over andre aktører på feltet, 

kunnskap om prosjektorganisering, med anledning til å veilede, kople sammen krefter og skape nye 

konstellasjoner. Som oppsøker og oppfordrer til engasjement og videre skaperkraft. 

I dag vises kulturaktører som henvender seg til kommunen til næring. Her er fokus på 

næringsaspektet i prosjektet, noe som kan være en utfordring i kulturproduksjoner – man er prisgitt 

virkemiddelapparatet og publikums kjøpevilje. Det er behov for søkbare midler til kulturprosjekter og 

til kulturproduksjonsmiljøer. 

Festspillene utviklet seg til det de er i dag på grunn av ildsjeler i kulturlivet. For å lage en fremtid må 

man kjenne sin historie. 

Kommunen og næringsliv må kjøpe og betale det det koster for kulturen som produseres lokalt. 

Kommunen trenger et kultursekretariat. 

Finnes det et samarbeidsorgan mellom institusjonene – både nye og gamle? Hvordan kan vi skape et 

om det ikke finnes? 

Inkludering 
Kulturplanprosessen bør legge opp til å involvere ungdom og pensjonister. De må spørres hva de 

ønsker å skape i sin egen by.  

Vi har mange nasjonaliteter representert i Harstad. Hvordan kan vi nå frem til disse ressursene og 

erfaringene? Få nye synsvinkler og perspektiv. 

Vi trenger et multikulturelt aktivitetshus i Harstad. Kommunen bør ta ansvar for å legge til rette for 

dette. Et lavterskelslokale som hever den kulturelle kvaliteten.  

Frivillighet 
Behov for en instans, gjerne i kommunal regi, som kan organisere og formidle de ulike mulighetene 

som finnes i byen. Oversikt over støtteordninger og finansieringskilder. 



Slik det er i dag står og faller mye på kulturhuset, det trengs andre instanser – med muligheter for 

frivillige. 

Et underskuddsfond ville gjort det mulig å satse. 

Det er utfordringer i forhold til rekruttering i kormiljøet. Det må satses på sang i skolen. 

Det er få egnede lokaler for øvelser og for produksjoner. 

Utfordringer med lokaler særlig overfor korps: mangel på lagerplass, uforutsigbarhet når det kommer 

til leie – i konkurranse med skolenes egne aktiviteter. Vi trenger et musikkens hus. 

Det er høy etterspørsel etter dirigenter i kormiljøet. Kanskje et samarbeid med kulturskolen – om 

ansetning av fagfolk. 

Organisasjoner mangler ressurser: Midler, lokaler, lagringsplass. Det er grunnplansaktivitet – uten 

økonomi går det utover aktiviteten.  

Det er behov for møteplasser. Tilgjengelige lokaler for møtevirksomhet – grunnplansaktivitetens 

arbeidsforhold. 

Utfordring i forhold til rekruttering av frivillige. Særlig overfor Anna Rogde som er avhengig av bruk 

for å bevares. Kan det legges opp til mer samarbeid mellom foreninger og kulturlivet? Hvordan kan 

mulighetene formidles bedre? 

Arenaer 
Vi trenger en utendørs scene i Harstad sentrum. 

Harstad må utnytte havet også når det gjelder arenautvikling. En scene ved havet? 

Hva skjer med støyperiet kulturscene? 

Ny kino – gir mulighet for å bygge en ny scene i den gamle kinoen. Bevarer det unike bygget. 

Biblioteket kan bli et litteraturhus. 

Vi trenger en arena for å utveksle ideer og samarbeide.  Kanskje kinoen.  

Vi mangler møteplasser – Grav i bygningsmassen og se hva vi kan få til for en billig penge. 

Kulturarv 
Harstad er en kulturopplevelse. Kulturminner i sentrum forteller byens historie. Vi må ta ansvar for at 

byen er vakker. 

Det trengs en mikrofilmleser på biblioteket. 

Det er behov for en person i kommunen, for eksempel en kultursjef, som vi kan henvende oss til med 

våre prosjekter, som forstår hva vi holder på med. 

Behov for et sted å henvende seg til for råd og støtteordninger. 

Kommunen må gjøre mer for å formidle historien – Adolfkanonen som attraksjon. 



Nasjonaljubileet for Stiklestad – Harstad må være med.  

Finnmark ble gjenreist fra Harstad. Finnmarkskontoret lå her. Flyktningene har ikke en markering. Vi 

vedkjenner oss ikke denne delen av historien. 

Finnmarksleiren må formidles – oppbygges. Tidsvitner er ressurser som bør benyttes før det er for 

sent. 

Nordnorske historiske kvinner – en historie med potensial i næringssammenheng. Mulighet for et 

unikt reiselivsprodukt som sette Harstad på kartet.  

Man må kjenne sin historie for å bygge en fremtid.  

Harstad har en stor visekunsttradisjon som er en del av vår identitet. Visjonen til kultursatsningen i 

Harstad må bygge på vår identitet. Det som gjør oss unike. 

Kultur og utvikling av sentrum 
Finnes det kommunale bygg som ikke brukes? Det er behov for en møteplass hvor tanker, ideer og 

erfaringer kan utveksles. Kanskje en litteraturkafé? Man kan benytte menneskelige ressurser som 

finnes i byen. 

Det trengs en scene på torget beregnet for alle værforbehold. 

Harstad er rik på hus som forfaller. Verftsindustrien. Kaarbøverkstedets verksteder – må gjøres noe 

med før de forfaller slik at det ikke lønner seg. Kommunen bør forhandle om disse gjennom 

samarbeid med kreftene som styrer den nye verftsindustrien. Det kan bli scener, handelsnæring, 

serveringssteder. 

Profesjonalisering, kulturutdanning og kunst og kultur i opplæringen 
For å lykkes med rekruttering trengs gode miljøer. Det må starte tidlig – kulturfag i barnehage. 

Kulturskolen vokser på dans, men de andre delene blir mindre. Kan utvides med SFO-samarbeid. Vi 

har mange ressurser som kan benyttes inn i skolen. Også overfor voksne, for eksempel for det 

frivillige kulturlivet – et dirigentpool. 

Sang i skolen – Kan vi få tiltak som sier noe om at barna får påfyllet de trenger innen alle 

kunstneriske uttrykk. 

Den kulturelle skolesekken har et godt samarbeid med Trondenes Historiske Senter. 

Vi har et godt miljø for å utvikle talenter – et sammensatt og bredt tilbud som gjør at mange unge 

som vokser opp her har muligheter til å utvikle talentene sine og kanskje komme på et 

elite/profesjonelt nivå. 

Kommunen bør fortsette å satse på sang, for eksempel som en del av Krafttak for sang-prosjektet. 

Samspill i kulturskolen – med små midler kan man utvide effekten av Harstad kulturskole og bidra til 

at flere kan spille sammen.  



Fargespill – kommunen bør vurdere å ta initiativ. Hærens musikkorps kan være en 

samarbeidspartner. 

Annet: 
Kommunesammenslåing: Blir planen relevant også etter en eventuell sammenslåing? 

Formen på planen. Er den overordnet strategisk eller skal den inneholde konkrete tiltak? 

Vi bør ha en vinterfestival som spiller på vår kulturarv med barnefamilier som publikumsgruppe. 

Planen må være matnyttig og det bør legges til rette for innspill fra de ulike skolekretsene fra sør til 

nord. 

Kulturplanen må bygge på Harstads historie og identitet. 

 


