


Del 1: Eigunn Stav-Sætre om utarbeidelse av kulturdelplan for  Kristiansund kommune

Kommunedelplanen for kultur skal svare ut visjonen i kommuneplanens samfunnsdel.

Bærekraftsmålene ligger til grunn for samfunnsplanen. Aktivt arbeid med bærekraftsmålene har politisk 
forankring.

Kommunedelplanen har synliggjort at kulturfeltet griper inn i alle de 4 byperspektivene som kommunen har 
vedtatt.

Gjennomgående fokus på klima og miljø, folkehelse og offentlige anskaffelser.

Sentral problemstilling: Hvilke prinsipp skal ligge til grunn ved kommunens anbud? Bidra til at kulturfeltet kan 
ta sirkulære grep på sin arenaer.

Kulturetaten ble veldig relevante inn i kommunens arbeid med kommuneplanen fordi kulturfeltet svarer ut 
byperspektivene og prinsippene på en veldig konkret og aktiv måte. 

Kommunedelplan for kultur i Kristiansund (er ute til høring pr d.d.): 
https://opengov.360online.com/Meetings/kristiansund/File/Details/636907.PDF?fileName=Kommunedelpl
an%20for%20kultur%202022%20-%202032%20-%20planutkast%20til%201.%20gangs%20h%C3%B8ring%2004.05.2
2&fileSize=436669 

Workshop NOKU-konferansen 2022: Bærekraftsmål og tiltak på kommune-nivå
Fasilitator: Klimakultur v Erlend Eggen og Julie Forchhammer 

https://opengov.360online.com/Meetings/kristiansund/File/Details/636907.PDF?fileName=Kommunedelplan%20for%20kultur%202022%20-%202032%20-%20planutkast%20til%201.%20gangs%20h%C3%B8ring%2004.05.22&fileSize=436669
https://opengov.360online.com/Meetings/kristiansund/File/Details/636907.PDF?fileName=Kommunedelplan%20for%20kultur%202022%20-%202032%20-%20planutkast%20til%201.%20gangs%20h%C3%B8ring%2004.05.22&fileSize=436669
https://opengov.360online.com/Meetings/kristiansund/File/Details/636907.PDF?fileName=Kommunedelplan%20for%20kultur%202022%20-%202032%20-%20planutkast%20til%201.%20gangs%20h%C3%B8ring%2004.05.22&fileSize=436669


Bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og 
produksjonsmønstre

12.3 Innen 2030 halvere matsvinn.

12.5 Redusere avfall og forbruk (legge om til sirkulær økonomi).

12.7 Fremme bærekraftige offentlige anskaffelser.

12.8 Sikre at alle mennesker har informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i 
harmoni med naturen.

Eksempler

Sjekk ut Stavanger kommune sitt nye prøveprosjekt for utleie av flergangsservice. 

Sjekk ut Nordregio sin infoside om offentlige anskaffelser med konkrete eksempler fra Gladsaxe i Danmark.

Del 2: Drøfte hva det offentlige kan etterspørre og stille krav om ved tildeling av 
kulturmidler og forslag til egne klimatiltak. (Med bærekrafts 12 som utgangspunkt): 

https://www.stavanger.kommune.no/klimastavanger/nytt-om-klima-og-miljo/utleie-av-flergangsservise/?fbclid=IwAR07ETR2jWug5XDgBvOPg0p0Kjg5kq_p2zgwbue9szTgBBxy7U1Ir_zkJlA
http://pub.nordregio.org/pb-2022-3-the-missing-multiplier/index.html


2. Hvilke klimatiltak kan kulturseksjonen initiere/støtte i 
kommunens egne virksomheter og drift?

● Bergen: 1. Tilrettelegging for strøm, 2. Scenekunstlager for 
flerbruk – arrangører og film.

● Stord: 1. Miljøfyrtårnsertifisering og resertifisering, 2. Bruke 
veileder for gode klima- og miljøvalg i innkjøpsprosessen. 

● Rakkestad: Senke innetemperaturen og strømstyring
● Larvik: Kollektive transportløsninger for økt deltagelse i 

kulturlivet.
● Differensiert prising for å få folk til å velge bort take away.
● Rogaland fylkeskommune, nullpunktsanalyse for kulturlivet
● Asker: 1. Gjenbruk av materialer, 2. Arrangerer 

ombruksfestivaler, 3. Benytte lokale matprodusenter, 4. Gir 
økonomisk støtte til å reise kollektivt, 5, Et grønnere kulturhus 
med sosiale og oppmuntrende aktiviteter.

● Vinje: 1. Gratis leie av alle lokaler til frivilligheten, 2. 
Frivilligsentralen tilbyr reparasjonsverksted og symaskiner.

● Ullensaker: 1. Avdeling for kulturminnevern tilbyr veiledere for 
ivaretakelse av bygg, 2. Arkitekturpris som belønner 
istandsetting og gjenbruk.

● Ålesund: 1. Bærekraftslab for ungdom, 2. Vil utarbeide et 
rammeverk for bedre å måle kommunenes innsats for 
bærekraftsmål og kultur.

● Narvik: Har etablert et bærekraftssenter for ungdom.

1. Hva slags klimainformasjon og tiltak kan man 
etterspørre/kreve i søknader, rapporter og tildelingsbrev 
på kulturmidler?

● Kristiansund: forespørre informasjon om bruk av 
lokal/ regional kompetanse.

● Larvik: forespørre informasjon om hva slags utstyr 
kulturfeltet bruker.

● Bergen: 1. Støtte Klimahonorar for å stimulere til 
lavere transportutslipp, 2. Økonomisk støtte til 
klimakoordinator.

● Narvik: Forespørre informasjon om strømbruk 
● Asker: Forespørre kulturfeltet hvilken kompetanse 

de trenger.
● Innlandet: 1. Nettverk for kunnskapsdeling, 2. Ber om 

informasjon om  bærekraftsmål ved søknader (men 
ikke om konkrete tiltak).

● Viken: Har utviklet Bærekraftssjekken som et mulig 
hjelpemiddel for alle som søker om støtte.

● Rakkestad: 1. Forespørre informasjon om 
utstyrsparken til kulturaktører og muligheter for 
deling, 2. Spørre om innetemperatur.

DAGENS SPØRSMÅL / SVAR

https://www.gronfestival.no/ressurs/transport
https://viken.no/barekraft/barekraftsjekk/

