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KOMITEENS FORORD 

 

Hamar kommune har et kulturperspektiv som går langt utover egen kommunegrense. Hamar er en 
regional aktør som tiltrekker seg utøvere og publikum fra fjern og nær. Kulturlivet er med på å forsterke 
Hamar som Innlandets hovedstad. Kulturens egenverdi er svært viktig for å kunne gi gode opplevelser 
for byens innbyggere. 

Kulturlivet bidrar til å gjøre kommunen attraktiv. Kommunens kulturaktiviteter og investeringer er ikke 
lovpålagte, med unntak av kulturskolen og bibliotektjenestene. Et kulturbudsjett som legger til rette for 
et rikt kulturliv utover det lovpålagte, er nødvendig for at vi skal kunne være en attraktiv 
kulturkommune. 

Hamar har som mål å være Innlandets beste boområde med befolkningsvekst. Gode kulturtilbud 
underbygger dette målet og vil bidra til å tiltrekke seg nye innbyggere. Aktiv deltagelse i kulturlivet er 
med å utvikle mennesket. Hamar skal være en trygg og inkluderende kommune med rom for alle – en 
kommune som satser på fysisk aktivitet, kulturformidling og kulturopplevelser.  

Næringslivet og kulturlivet har gjensidig nytte av hverandre og kan sammen bidra til å skape et rikt 
mangfold av kulturtilbud. Kulturlivet er også en viktig arena for fysisk aktivitet, integrering og god 
folkehelse.   

Hamar kommune har de senere årene investert betydelig i anlegg for fysisk aktivitet og sosiale 
møteplasser. Det nye Hamar kulturhus ble offisielt åpnet i 2014 og ga kommunens kulturliv et 
formidabelt løft. Nå er det tid for å skape morgendagens kultur i tråd med den vedtatte 
kommuneplanen for 2018–2030. 

En god kulturkommune samhandler med innbyggerne og de ulike aktørene på feltet. Vi har hatt flere 
medvirkningsmøter med sentrale aktører for å få til denne samhandlingen. Vi har fått mange nyttige 
innspill, og innspillene har vi tatt med i det videre arbeidet. I planen henviser og lenker vi til mange 
grunnlagsdokumenter, blant annet kommuneplan og kunnskapsgrunnlag. Vi anbefaler deg å lese også 
disse for å få full forståelse av planen.   

Komité for kultur og oppvekst har bestått av: 

Karset, Helge Hafsahl (leder)  By- og bygdelista (BBL)  
Bråten, Gro Elisabeth (nestleder)  Høyre (H)  
Busterud, Jostein  By- og bygdelista (BBL)  
Bækkel, Eva  Arbeiderpartiet (AP) 
Behrens, Erling Fremskrittspartiet (FRP) 
Kawkabishad, Osman  Arbeiderpartiet (AP)  
Mageli, Nora Lundanes (permisjon underveis)  Arbeiderpartiet (AP)  
Ovesen, Geir Ove  Arbeiderpartiet (AP)  
Wold, Tittin  By- og bygdelista (BBL)  
Hoven, Charlotte Veland (fast møtende vara for Mageli)  Kristelig folkeparti (KRF)  
Midtlien, Morten (kommunalsjef for kultur)         administrasjonen, Hamar kommune 
Kongsli, Randi (rådgiver)           administrasjonen, Hamar kommune 
 
Illustratør: Kari Bjertingstad, Hamar 
 

 Helge Hafsahl Karset  
 leder   

 Erling Behrens  
 saksordfører  
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INNLEDNING OG BAKGRUNN 

 
Hamar kommune legger med dette fram en ny kulturplan som også inkluderer kulturskolen, idrettslivet 
og friluftslivet. Hamar skal være en trygg og inkluderende kommune med rom for alle – en kommune 
som satser på fysisk aktivitet, kulturformidling og kulturopplevelser.  

Planen skal være et styringsdokument for kommunens kulturpolitikk for perioden 2019–2025. 
Kulturplanen er forankret i kommuneplanen, og danner samtidig grunnlag for årlige vurderinger og 
prioriteringer i kommunens handlings- og økonomiplan.  

Kulturplanen har tett kobling til følgende planer: 

 kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Byens kulturlandskap. 

 kommunedelplan for miljø og klima  

 strategisk næringsplan for Hamar  

 frivillighetsmelding 

 
Integrering og mangfold, grønt skifte og folkehelse er gjennomgående tema i planen. Kulturplanen har i 
tillegg kommunikasjon og digitalisering som sentrale virkemidler for å oppnå kulturpolitiske mål. 

De valgte satsingene har utgangpunkt i kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet tidlig i prosessen. 
Dokumentet gir blant annet informasjon om roller og oppgaver, hovedtall, nasjonale og kommunale 
rammebetingelser, utviklingstrekk og hovedutfordringer på flere områder. 

For å skape engasjement og eierskap har vi hatt medvirkningsmøter med en rekke sentrale aktører:  

 profesjonelle aktører  

 festivaler  

 opplæringsinstitusjoner 

 frivillige organisasjoner og paraplyorganisasjoner 

 næringsliv  

 frivillige organisasjoner innenfor idrett/friluftsliv 

 kommunale foretak i Hamar kommune 

 ungdomsrådet 

 eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
På møtene tok vi utgangspunkt i hovedmålene i kommuneplanen og stilte disse spørsmålene: 

 Hvilken retning bør vi jobbe mot? Hvilke potensielle veier til målet finnes?  
 

Referater fra møtene er tilgjengelig i kunnskapsgrunnlaget (se lenke ovenfor). 

  

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13460561-1566820386/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Kunnskapsgrunnlag%20-%20%20oppdater%2021.08.19.pdf
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NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER 

Kulturloven 
Loven er kortfattet og generell, men gir likevel god retning og klare føringer for kulturutvikling og 
tilrettelegging. Hovedbudskapet er at alle skal kunne delta i kulturaktivitetene de er interessert i, og alle 
skal kunne oppleve mangfold og få de kulturopplevelsene de ønsker. Det skal være rom for kultur som 
både hobby og levevei. Vi skal prioritere både bredde, kvalitet og profesjonalitet. 

Andre relevante lover, planer og strategier  

 kulturloven 

 Meld. St. 8 Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida  

 lov om folkebibliotek 

 opplæringsloven § 13-6 om kulturskolen 

 rammeplan «Mangfold og fordypning» for kulturskolen   
 oppvekstplan for Hamar kommune 2018–2025 

 folkehelseloven  

 Hamar kommunes oversikt over folkehelsen – 2019 

 Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen 

 Fritidserklæringen (Bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter) 

 kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018–2020 
 

Kulturplanen forholder seg i tillegg til en rekke kommunale planer, regionale planer og statlige føringer. 
Kunnskapsgrunnlaget kapitel 5 gir en oversikt over disse. 

Nasjonale satsingsområder 

 Den kulturelle skolesekken (DKS) skal gi skoleelever enkel tilgang til ulike typer profesjonelle 
kunst- og kulturuttrykk. Gjennom DKS kan barn og ungdom tidlig få et positivt forhold til forskjellige 
kulturelle uttrykk. 

 Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal sørge for å formidle profesjonell kunst og kultur av høy 
kvalitet til eldre. Kultursektoren og omsorgssektoren skal samarbeide om å legge til rette for at 
eldre får oppleve gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  

 Ung Kultur Møtes (UKM) er et nettverk av små lokale festivaler der ungdom kan delta med alle 
slags kulturuttrykk. UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, 
regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement, åpent for all ungdom.  

 
Kommuneplanens visjoner og mål 
Kulturplanen tar utgangspunkt i kommuneplanen og målene som er vedtatt der. 
 
Visjon: HAMAR – Innlandets urbane hjerte 
Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en bærekraftig mjøsby som satser på å utvikle mennesker 
og næringsliv. 
 

Hovedmål: I 2030 er Hamar:  

 den viktigste byen i og for Innlandet.  

 en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft.  

 en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig.   

 en av landets beste kommuner for barn og ungdom.  

 en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
https://www.regjeringen.no/contentassets/9778c28ab1014b789bbb3de0e25e0d85/nn-no/pdfs/stm201820190008000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotek
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#KAPITTEL_15
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13435941-1544616371/Bilder/OPPVEKTSPLAN%202018%202025.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13460560-1566819889/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Oversikt%20over%20folkehelsen%202019_til%20kommunestyret%20250919.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aaf9142d54e344608cc20d4e5fa752e0/no/pdfs/stm201120120026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/kultur/dokumenter/planer/kulturstrategi-for-hfk-2018-2020.pdf
http://kulturplanen.stavanger.kommune.no/7-plangrunnlag/
https://www.denkulturelleskolesekken.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_kulturelle_spaserstokken
https://ukm.no/
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13424008-1528282404/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/R%C3%A5dmann%20og%20staber/Kommuneplan-2018-2030-trykk.pdf
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SAMARBEID – DRIVKRAFTEN FOR Å NÅ FELLES MÅL  

 

For å opprettholde og videreutvikle et rikt og mangfoldig kulturliv i Hamar er vi avhengige av flere 
aktører som fungerer både alene og i samarbeid med andre. Frivillige organisasjoner står for mye av 
idretts- og kulturproduksjonen, sammen med profesjonelle aktører og institusjoner.  

Hamar kommune skal ha en aktiv rolle i å støtte og sikre både smale og brede produksjoner, i tillegg til 
ren tilrettelegging og støtteordninger. Fritidstilbud, idrettstilbud, kulturskole, tilrettelagte tiltak og 
bibliotek er svært viktige formidlingsarenaer. Samarbeid om store og små arrangement er viktig for å 
kunne gi et bredt og sammensatt kulturtilbud til Hamars innbyggere. 

 

 

 

Frivillige organisasjoner og andre aktører skal oppleve kommunen som en forutsigbar og kreativ 
samspiller. Kommunen skal samtidig stille krav til organisasjonene som får støtte. 

Kommunen yter støtte til både frivillige, private og kommersielle aktører innenfor kulturområder som er 
viktige for Hamar. De kommunale tilskuddene bidrar til at mange av aktørene også mottar statlige, 
fylkeskommunale og private tilskudd. Kommunens tilskudd bidrar til høyt aktivitetsnivå, økt kvalitet på 
produksjonene og bedre opplevelser for publikum. 
 
Hamar er vertskapskommune for fylkeskommunale, regionale og private kulturinstitusjoner.  
  

Hamar kommune, frivillige organisasjoner, profesjonelt kulturliv, engasjerte enkeltpersoner og næringsliv  

Bildetekst bilde  

 

B i l d e t e k s t  b i l d e t e k s t  b i l d e t e k s t  



7 
 

Temaplan Kultur 2019–2025 

KULTUR, NÆRING OG REISELIV  

Kultur og næring  
I tråd med nasjonale føringer vil Hamar vektlegge kultur som næring i større grad og styrke 
mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.  

Strategisk næringsplan (2018 – 2025) har som hovedmål at i 2025 har Hamar kommune et sterkt 
sentrum med et rikt mangfold av kompetansebedrifter, handelsvirksomhet og urbane tilbud. Mat, drikke 
og kultur står sentralt i bybildet.  Det betyr at vi må se på hvordan vi kan fortette sentrumskjernen og 
tilrettelegge for bolig, næring, utdanning, handel og kulturtilbud.  

Det er mange kulturnæringer som er sterkt representert i Hamar. I tillegg til kulturhuset med sitt 
allsidige tilbud, er Hamar hovedsete for regionale teatre, museer og festivaler som retter seg til 
publikum i alle aldre.  

Reiseliv  
Kulturturisme er et satsingsområde internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Hamar har potensiale til å utvikle 
en adskillig sterkere helhetlig kulturturisme. Turister som besøker regionen er sjelden bare interessert i 
én ting, og skal Hamar være et attraktivt reisemål, må det bygges opp langt sterkere satsinger der mat, 
natur og kultur i større grad ses i sammenheng. Et slikt samarbeid vil også kunne gi ringvirkninger for 
hotellbransjen, artistene og arrangørene.    

Regjeringen vil legge fram en strategi for kultur og reiseliv. Dette er en del av arbeidet med å styrke 
samarbeidet mellom reiseliv og andre næringer, og for å fremme lønnsomhet og verdiskaping i de 
involverte næringene. Hovedmålet for strategien er å utvikle Norge som kulturdestinasjon. 

Hamar kommune vil følge opp regjeringens strategi for kultur og reiseliv i samarbeid med sentrale 
aktører.  

Kommunen som arrangør  
 
Hamar ønsker en målrettet utvikling og bruk av sentrum i tråd med planene og strategiene som er lagt. 
Kommune har også et særskilt ansvar for å supplere det totale kulturtilbudet, alt fra det smale til det 
internasjonale. 

For å lykkes må kommunen bidra til å styrke kulturproduksjoner i samarbeid med sentrale aktører, 
både private og offentlige. 

  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gi-innspill-til-regjeringens-nye-strategi-for-kultur-og-reiseliv/id2598866/
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SATSINGSOMRÅDER  
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I 2025 ER DET KULTUROPPLEVELSER ÅRET RUNDT I HAMAR 

 
Hamar er sentrum i Hamar-regionen med rundt 90 000 innbyggere. Hamar er en sterk regional 
aktør for kulturliv og idrett og er godt tilrettelagt for små og store opplevelser.  

Hvor er vi i dag?   
Hamar er den største byen i Innlandet og har gode naturgitte og historiske kvaliteter. Hamar har blitt 
kjent som en kommune der det skjer mye spennende, og der det er et bredt tilbud innenfor 
fritidsaktiviteter og opplevelser, godt utbygde idrettsanlegg og et nytt regionalt kulturhus. Hamar har et 
mangfold av festivaler som trekker mange besøkende fra fjern og nær. 

Hamar sentrum er godt tilrettelagt for opplevelser. Å få på plass et nytt kulturhus var høyt prioritert i 
forrige kulturplan. Hamar kulturhus er en suksess som bidrar godt til opplevelsestilbudet i sentrum. En 
god forbindelse mellom Mjøsa og sentrum er også viktig for opplevelsen av byen.  

Kunst- og kulturtilbudene skal være katalysatorer for identitet og sosial inkludering og bidra til utvikling 
og vekst i byen. Vi bygger Hamars identitet av fellesskapet som oppstår når mange av innbyggerne 
benytter seg av kulturlivets muligheter, og når det frivillige kulturlivet engasjerer seg.  

Hamar har mange frivillige, og de er en svært viktig ressurs. Det frivillige kulturlivet produserer et 
mangfold av konserter, forestillinger i alle sjangre og store festivaler. Uten den formidable frivillige 
innsatsen og samarbeidet med kultur- og næringslivet hadde det ikke vært mulig å gi Hamars 
befolkning så mange og ulike opplevelser som vi ønsker.  

Tilbakemeldingene fra frivilligheten peker på at vi kan bli flinkere til å bruke felles verktøy for å 
koordinere tilbudene og kommunikasjonen bedre. Det frivillige kulturlivet ønsker også mer forutsigbare 
rammer og struktur og dessuten hjelp til å posisjonere seg og bli synlig.  
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Hvor vil vi? 
Vi skal styrke Hamars identitet som Innlandets 
urbane hjerte. Hamar kommune skal være et 
attraktivt sted å bo og en levende kulturkommune 
med variert kunst- og kulturtilbud, moderne urbane 
kvaliteter og inkluderende møteplasser.  

Hamar skal ta posisjon og markedsføre den 
geografiske beliggenheten og mangfoldet. Hamar 
skal være en kommune som ser muligheter og 
utnytter dem, slik kommuneplanen sier. Vi skal 
utforme tiltak som gjør at vi skiller oss fra andre, og 
synliggjøre det unike for Hamar.  

Hamar ønsker en målrettet utvikling og bruk av 
sentrum i tråd med planene og strategiene som er 
lagt. For å lykkes må kommunen bidra til å styrke 
kulturproduksjoner i samarbeid med sentrale aktører. 

Hamar skal være i forkant og delta i en raskt 
utviklende digital verden. Digitalisering av kultur 
endrer ikke grunnleggende menneskelige behov, 
men innhold, organisering og finansiering kan ta nye 
former.  

Hamar skal styrke og stimulere til kulturproduksjoner 
i det offentlige rom. Kunst og kultur skaper livsglede 
og bidrar til refleksjon og dannelse. Ved å gi gode 
rammevilkår for kulturlivet kan vi få tilbud av høy 
kvalitet. Tverrfaglig samarbeid og koordinering skal 
bidra til å fremme dette.   

Hamar ønsker at kunstnere skal bo og virke i Hamar. 
Kunst i offentlige rom er et eksempel på en ordning 
som skaper arbeidsoppdrag. Spennende kulturmiljø 
med kulturklynger kan tiltrekke seg yngre kunstnere 
og frilansere som ønsker å etablere seg i Hamar. Et 
mangfoldig kulturliv gjenspeiler en mangfoldig 
befolkning. 

Hamar vil støtte frivilligheten som gir viktige bidrag til 
lokalsamfunnet. Tilskuddsordningene er viktige 
virkemidler for å sikre et mangfold av kunst- og 
kulturuttrykk.  

Hvor er vi i 2025? 

 Store idretts- og kulturarrangement gir Hamar en 
nasjonal posisjon og skaper en levende kommune med 
trivsel og glede. 

 Unike natur- og friluftsopplevelser gjør Hamar til en 
attraktiv kommune.  

 Hamar har et rikt og aktivt frivillig kultur-, idretts- og 
friluftsliv året rundt.  

 Kulturarbeidere, kunstnere og kulturinstitusjoner har 
etablert seg og ønsker å være aktive i Hamar. 

 Kulturaktører i Hamar samarbeider nært med hverandre i 
Hamar og Innlandet. 

 Kulturhuset i Hamar inkluderer det brede, det smale og 
det nye for å sikre både god kvalitet og stort publikum. 

 

  

Hvordan kommer vi dit? 

 Arrangement og aktiviteter skal koordineres 
mellom private, frivillige og offentlige 
tilretteleggere.  

 Vi skal synliggjøre det unike i og for Hamar  

 Vi skal styrke og stimulere til 
kulturproduksjoner i det offentlige rom gjennom 
virkemidler som tilskudd. 

 Vi skal videreutvikle samarbeidet mellom 
kommunale virksomheter som arbeider med 
arrangement, utsmykking og bruk av offentlige 
arealer. 

 Vi skal lage en handlingsplan for kunst i 
offentlige rom. 

 Vi skal bidra til å etablere kulturklynger og 
residensordninger. 

 Vi skal utvikle gode visningsarenaer og 
produksjonslokaler for både profesjonelle og 
amatører. 

 Vi skal utvikle attraktive besøks- og 
kompetansesenter for kunstnere. 

 

 

«Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme 

hva du gjorde. Men folk vil aldri glemme hva 
du fikk dem til å føle!» 
 
Arild Halvorsens favorittordtak  

Offentlig kunst kan 

 styrke byens identitet og gjøre byen levende ved 
å tilføre variasjon i opplevelsene 

 skape debatt om kunst, kultur og identitet  

 legge til rette for kunst- og kulturidentitet med 
røtter i byens historie og tradisjon 

 legge til rette for ung, nyskapende og urban 
kunst- og kulturaktivitet  

 bidra til et større mangfold i regionens kulturliv 
og tiltrekke seg kreative folk 
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I 2025 ER KULTUREN I HAMAR TILGJENGELIG FOR ALLE 

 

Evnen og muligheten til å tilegne seg ny kunnskap er avgjørende for både enkeltmennesket og 
samfunnet. 

Hvor er vi i dag?  
Hamar kommune skal være en aktiv samarbeidspartner og et tydelig vertskap for regionale kultur- og 
idrettsinstitusjoner. Kommunen er også vertskap for flere skoler med kulturell profil. Ansatte og elever 
er aktive instruktører i det frivillige kulturlivet i kommunen. 

Hamar har sterke kompetansemiljøer innenfor blant annet spill, VR-teknologi og media. Samfunnets 
glidning mot mer bruk av digitale og sosiale medier setter preg på publikums forventninger til 
forskjellige kulturuttrykk. I dag er det en utfordring for det etablerte kulturlivet å holde seg informert om 
de nye mulighetene den teknologiske utviklingen fører med seg. Samtidig ligger det store muligheter i 
å skape nytt innenfor digital kommunikasjon. 

Vi må ha kunnskap om vår felles kulturarv og evne til å omgås andre kulturer. Hamars kulturhistorie er 
en sentral del av kommunens historie og identitet. Statsarkivet, Hamar bibliotek, Anno museum og 
kirkene utgjør hoveddelen av vårt kollektive samfunnsminne. Kirkene og menighetene representerer 
både ulike arkitektoniske bygg, kulturarbeidere og en rekke ulike kulturaktiviteter. 

Hamar skal ta vare på og utvikle Hamars kulturhistoriske miljøer og institusjoner. Museene i Norge 
opplever økende interesse fra publikum og brukes i stadig større grad som møteplass og arena for 
konserter og lignende. Museene er også en viktig ressurs for reiselivsnæringen og har et potensial for 
flere besøkende. 

Biblioteket i Hamar har i flere år ligget på landstoppen når det gjelder både besøk og utlån. Folk i alle 
aldre og samfunnslag er aktive brukere. Meråpent bibliotek er en suksess som vi kan videreutvikle.  
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Hvor vil vi?  
Framtidens samfunn er digitalt. Det er derfor 
avgjørende å utvikle og ta i bruk den digitale 
kompetansen i Hamar-samfunnet og i 
kommuneorganisasjonen i tillegg til tradisjonell 
formidling. 

Vi skal videreutvikle gode formidlings- og 
kommunikasjons-kanaler. Det er mange aktører og 
institusjoner som har behov for å nå forskjellige 
publikumsgrupper med informasjon om egne 
aktiviteter. Vi har i dag mange separate 
informasjonskanaler som gir hver sine fragmenter av 
det totale tilbudet.   

Hamar skal ta vare på og formidle kommunens 
kulturarv og samarbeide tett med forvaltere av den 
lokale kulturhistorien. Vi må utvikle nye arenaer og 
kanaler for formidling for å ta vare på kulturhistorien 
på en helhetlig måte. Kulturhistorien er viktig for å 
forstå hvordan kommunen har blitt slik den er, og den 
er viktig for følelsen vår av identitet og tilhørighet. Ved 
å ta i bruk digital teknologi kan vi gjøre den felles 
kulturarven tilgjengelig for flere.  

Teknologien gjør det mulig å spre kunst og kultur av 
god kvalitet til folk på stadig nye måter. Samspill 
mellom kunstnere og designere, kunnskapsmiljø, 
næringsliv, kapital og politikk er en viktig faktor. En ny 
verden kan åpne seg for mange, og det ligger en 
demokratisk kraft i dette dersom teknologien blir brukt 
rett. Satsingen på teknologi bidrar også til å utvikle 
nye fritidstilbud for ungdom. 

Hamar bibliotek skal styrke de interaktive tjenestene 
og være en viktig kulturarena for utdanning, 
informasjonstilgang, litteratur og kulturformidling. 
Mange besøkende benytter seg av bibliotekets tilgang 
til gratis bruk av PC. Det er stor etterspørsel etter hjelp 
siden brukerne har svært varierende IT-kunnskaper. 
Det er et økende demokratisk problem at mange ikke 
klarer å ta del i den digitale utviklingen.  

Hamar skal støtte opp under institusjoner og aktører 
som gjør en særskilt innsats for integrering, og som 
ønsker å gjennomføre tiltak for å øke det kulturelle 
mangfoldet og nå ut til nye grupper. 

Hvor er vi i 2025? 

 Digitalisering gjør kulturlivet i Hamar kjent og 
tilgjengelig for flere.  

 Frivillig kultur- og idrettsliv har gode og koordinerte 
kommunikasjonskanaler.  

 Kulturarven er til stede i hverdagen og inspirerer unge 
og eldre.  

 Hamar har posisjon som en ledende by innenfor 
spillteknologi. 

 Biblioteket har redusert det digitale skillet i 
befolkningen. 

 Lese- og lærelysten til befolkningen er styrket. 

 Hamar har et bredt sammensatt utvalg av 
kulturinstitusjoner og kompetanseorganisasjoner 

 Hamar har status som en av landets ledende 
kommuner på integreringsmetodikk 
 

  

Hvordan kommer vi dit? 

 Vi skal videreutvikle gode digitale løsninger 
med god språklig tilgjengelighet. 

 Vi skal dokumentere og sikre lokal historie 
gjennom å utvikle nye arenaer og kanaler. 

 Vi skal følge opp vedtaket om å utrede nytt 
bymuseum. 

 Vi skal markere 175 år for Hamar  

 Vi skal synliggjøre Hamars kunst- og 
kulturhistorie for barn og ungdom gjennom 
Den kulturelle skolesekken.  

 Vi skal synliggjøre naturen, kulturminner og 
kulturmiljøer i og rundt Hamar gjennom å 
utvikle nye digitale løsninger (digitale 
guider, kart og liknende). 

 Vi skal styrke bibliotekets interaktive 
tjenester. 

 Vi skal inngå forpliktende samarbeid med 
kunnskapsorganisasjoner knyttet til 
integrering 
 

 

Digitale løsninger som er mulig i dag: 
 e-sport/spill 

 kulturkalender 

 kommunikasjonskanaler (sosiale medier, apper o.l) 

 Smartby-løsninger (kart, guider, info om 
badetemperatur og annet) 

 VR-/AR-løsninger 

 digitale kunstverk 

 selvbetjeningsløsninger 
Digitale verktøy gjør kulturaktiviteter tilgjengelige globalt. 

 

Hamars kulturhistorie 

Vikinghistorien rundt Åker gård og middelalder-
historien er sentrale historiske elementer i Hamar. 

Men også lokale tradisjoner, organisasjoners 
historie, by- og bygdehistorie er med på å lage et 

helhetlig bilde av kommunens kulturhistorie. 
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I 2025 GLEDER ALLE I HAMAR SEG OVER Å HA ET AKTIVT LIV  

Hamar skal være en bærekraftig kommune der det er lett å leve miljøvennlig, og der folk trives 
og engasjerer seg. Å legge til rette for fysisk aktivitet er en sentral del av arbeidet med 
folkehelse. 

Hvor er vi i dag?  
Befolkningen i Hamar har en svært god folkehelse, ifølge statistikken. Kommunens geografiske 
plassering og gunstige klima både vinter og sommer sikrer gode muligheter for aktivitet og rekreasjon. 
Hamar er en synlig idretts by. Få byer på Hamars størrelse kan skilte med lag på toppnivå i både 
ishockey, håndball, bandy og fotball. Treningsbransjen er også godt etablert og en viktig bidragsyter til 
god folkehelse. 

Hamar kan legge bedre til rette for syklister og gående slik at innbyggerne vil foretrekker å sykle, gå og 
bruke kollektive løsninger framfor privatbil. Vi har god tilgang på friluftslivs- og rekreasjonsområder. 

Hamar kommune har som mål å bidra til store kutt i klimagassutslippene. Det gjelder særlig utslipp fra 
store anleggsbygg, transport og avfall, og utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester.  

Innbyggerundersøkelsen viser at det totale antallet som driver fysisk aktivitet 3-4 ganger i uka har økt, 
men de yngste aldersgruppene har blitt noe mindre aktive. Dette er særlig viktig å følge med på fordi 
regelmessig fysisk aktivitet er viktig for vekst og utvikling, forebygger sykdom og gir overskudd og 
muligheter for sosialt samvær.   

Fysisk aktivitet har stor betydning for forebygging av sykdom også for de eldre aldersgruppene. Dette 
blir viktig i møte med den sterke økningen i antall eldre. 
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Hvor vil vi? 
Hamar vil legge til rette for at alle skal kunne 
oppleve og delta i kultur- og idrettsliv. For å klare 
det må vi legge til rette både praktisk og fysisk, 
og vi må stimulere til integrering. Det er viktig å 
ha ulike arenaer der vi møtes og deler 
opplevelser på tvers av kjønn, alder, kultur, 
livssyn og sosial bakgrunn. Vi skal arbeide 
sammen for å oppnå mangfold og gjøre tilbudene 
synlige.  

Mennesket må stå i sentrum når vi planlegger og 
utvikler lokalsamfunnet. Vi må utforme 
møteplassene slik at de inspirerer til aktivitet og 
utjevner forskjeller. Universell utforming er et 
viktig virkemiddel for å gi alle like muligheter til å 
delta.  

Et stort flertall av barn og unge er aktive i idretten 
i Hamar. Likevel slutter noen fordi de ikke finner 
seg til rette, og andre gir seg i løpet av 
puberteten. Noen av årsakene er at de får andre 
interesser, og at de ønsker mer tid til skole og 
venner. I Hamar vil vi at trenere og ledere ser 
egenverdien i barne- og ungdomsidretten, og at 
idretten ikke bare er en arena for å utvikle 
fremtidige toppidrettsutøvere. Både 
aktivitetsglede, sosiale relasjoner og 
mestringsopplevelse er verdier vi må ta vare på. 
Lagsmiljøene er arena for å rekruttere tillitsmenn, 
ledere, dommere, og trenerer. Øvrig kulturliv 
rekrutterer framtidige kunstnere, kulturaktører og 
kulturbrukere. 

Alle i Hamar skal oppleve kultur- og idrettsglede. 
Barn og unge som lever i familier med 
vedvarende lav inntekt, står i fare for å falle 
utenfor og ikke få oppleve dette. Hamar 
kommune vil derfor gi barn i lavinntektsfamilier 
hjelp til fritidsaktiviteter og idrettstilbud.  

Anlegg og tiltak for idrett og fysisk aktivitet er 
innarbeidet i kommunens anleggsplan, som 
vedtas årlig. Idrettsrådet deltar i arbeidet med å 
vurdere behov og gjøre prioriteringer. Planen 
legger vekt på idrettsanlegg med gode 
løsninger for flerbruk og ansvarlige drifts- og 
vedlikeholdsplaner.  

Friluftslivet i Hamar er befolkningens største 
fritidsaktivitet og en viktig kilde til god folkehelse. 
Kommunen bidrar med å bevare natur- og kulturverdier 
for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv.  

Hvor er vi i 2025? 

 Å gå og sykle er et naturlig førstevalg. 

 Natur- og friluftsopplevelser i nærmiljøet gjør folk aktive og 
glade. 

 Anleggene i Hamar er bærekraftige og av god kvalitet. 

 Alle har mulighet til å delta i en fysisk aktivitet ut fra egne 
forutsetninger. 

 Trenere og ledere har kompetanse på barne- og 
ungdomsaktiviteter. 

 Innbyggerne i Hamar har et forhold til naturen, ønsker å ta 
vare på den og ta mer miljøvennlige valg. 
 

  

Hvordan kommer vi dit? 

 Vi skal synliggjøre og markedsføre mulighetene 
innenfor fysisk aktivitet. 

 Vi skal være en pådriver for å skape og utvikle 
nye aktiviteter. 

 Vi skal legge til rette for syklende og gående. 

 Vi skal ha en helhetlig og forutsigbar 
anleggspolitikk og prioritering. 

 Vi skal prioritere rehabilitering av eksisterende 
anlegg samtidig som vi utvikler nye prosjekter. 

 Vi skal sikre at vi har lokaler og utendørs 
arenaer for allsidig kulturaktivitet. 

 Vi skal sikre tilgjengelighet og universell 
utforming i egne bygg og møteplasser. 

 Vi skal ha støtteordninger som prioriterer 
arbeid med økt kompetanse innenfor barne- og 
ungdomsaktiviteter. 
 

 

Kultur for alle og med alle  

Utforming av bygninger og andre fysiske omgivelser skal være 
mest mulig tilgjengelig uavhengig funksjonsnivå. Gjelder også 

store befolkningsgrupper som småbarnsforeldre og eldre. 

Det skal legges til rette for dette i hele kjeden fra billettbestilling og 
informasjon, adkomst til arena, tilrettelagt parkering, skilting, 

adkomst i arenaene, toalettforhold og lydforhold. 

 

 Medlemskap 

Frivillighet Norge viser at det er ca. 400 
registrerte lag og foreninger i Hamar 

kommune og derfor er aktivitetsnivået høyt i 

forhold til andre kartlagte kommuner. 
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I 2025 ER DET ENGASJERENDE Å VÆRE BARN OG UNGDOM I 

HAMAR 

 

Hamar skal være en kommune som inkluderer og skaper tilhørighet ved å gi barn og unge like 
muligheter, uansett hvilken bakgrunn de har.  

Hvor er vi i dag?   
Kommunen har bygget og renovert skoler og barnehager, bygget nytt kulturhus, utviklet nye sosiale 
møteplasser og satset på å utvikle sentrum generelt. Vi har et bredt tilbud til barn og unge innenfor 
kultur og idrett, også takket være innsatsen til foreldre, ildsjeler og frivillige organisasjoner. De siste ti 
årene er Hamar blitt endret til en mer flerkulturell by med en større andel innbyggere med 
innvandrerbakgrunn.  

Andelen barn i alderen 0 til 17 år som bor i en husholdning med lav inntekt, er høyere i Hamar enn i 
landet som helhet, men lavere enn gjennomsnittet for fylket. Lav inntekt kan begrense barnas 
muligheter til å delta i idrett, kultur og sosiale sammenhenger. Ulike oppvekstsvilkår kan skape 
forskjeller som varer i generasjoner. Kulturelle aktiviteter kan bidra til å redusere forskjeller senere i 
livet. 

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et kulturskoletilbud til barn og 
unge (jf. opplæringsloven). Kulturskolens pedagogiske tilbud skal ha høy faglig kvalitet. Det er politisk 
vedtatt at vi skal gjøre kulturskolens tilbud tilgjengelig for flere barn og ungdommer enn i dag.  

Hamar har kommunale fritidsklubber på Ingeberg, Wiik og Presterud i tillegg til tilbud i samarbeid med 
andre aktører. Hamar kulturhus har en rekke organiserte ungdomsaktiviteter som musikkverksted, 
øvingsrom og konserter, og har mange arrangement der ungdom får anledning til å delta og opptre. 
Det er en utfordring å få ungdom til å delta innenfor rammene vi har i dag, og det er derfor viktig å se 
på hvordan vi kan tilpasse fritidstilbudene til samfunnsutviklingen. 
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Hvor vil vi? 
Hamar kommune vil at barn og unge skal delta i 
utviklingen av lokalsamfunnet. Noe av det viktigste vi 
gjør, er å høre på barna og gi dem rett til medvirkning. 
Slik skaper vi flere aktive samfunnsborgere over tid.   

Hamar kommune vil at alle barn skal ha mulighet til å 
delta i aktiviteter, oppleve mestring og utvikle sosiale 
ferdigheter. 

Levekår for barn og unge handler om et totalt ressurs- 
og utviklingsbilde. Det inkluderer både barnets 
rettigheter og hvordan livsvilkårene her og nå påvirker 
barnets utvikling og framtidsmuligheter.  

Dårlige levekår svekker den sosiale inkluderingen og 
forsterker risikoen for å falle utenfor i framtiden. Et 
virkemiddel for å motvirke dette er åpne og gratis 
arrangement for alle barn.  

Det er sosiale forskjeller i barns deltagelse i 
fritidstilbud. Kommunen, må sammen med frivillige 
organisasjoner og andre, legge til rette for at alle barn 
kan delta på sosiale arenaer samt videreutvikle 
kompetansemiljøer for utsatte grupper. 

Ungdom etterlyser sosiale arenaer i sentrum. Det er 
en utfordring som næringslivet og kommunen sammen 
bør se på hvordan vi kan imøtekomme.  

En samfunnstrend er at både voksne og ungdommer 
ønsker å være aktive, men i mindre grad forplikte seg 
til faste medlemskap og tidspunkter. Å legge til rette 
for ad hoc-baserte aktiviteter og gode møteplasser er 
en utfordring for både kommunen og frivilligheten.  

Ungdommer forbruker kultur og oppsøker informasjon 
på en annen måte enn tidligere, derfor må både 
kommunen og frivilligheten tilpasse seg det – for 
eksempel gjennom å bruke digitale løsninger.  

Kulturskolen skal ha en rolle som lokalt ressurssenter. 
Det innebærer forpliktende samarbeid med 
barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det 
lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- 
og kulturformidling. 

Kulturskolen skal utvikle tilbud til flere barn og unge 
og prioritere barn og unge i grunnskole- og 
videregående alder. Tilbudet skal gi opplæring av høy 
kvalitet. 

Hvor er vi i 2025? 

 Barn og unge opplever livsglede og sosial tilhørighet og 
har et allsidig og bredt aktivitetstilbud. 

 Barn og unge har gode lokale kulturarenaer og 
møteplasser der de bor. 

 Kulturskolen i Hamar er tilgjengelig for alle. 

 Biblioteket er en viktig demokratisk arena som bidrar til 
å utjevne forskjeller. 

 Barn og unge er skapende og mestrer ulike kulturelle 
uttrykk.  

 Barn og unge i grunnskole og videregående skole 
deltar i idrett. 

 Kulturaktiviteter er tilgjengelig for folk i alle aldre og 
samfunnslag. 

 

  

Hvordan kommer vi dit? 

 Vi skal utvikle et kommunalt fritidstilbud 
som er i tråd med samfunnsutviklingen. 

 Kulturhuset skal utvikle og koordinere et 
helhetlig ungdomstilbud. 

 Kulturskolen skal utvikle tilbud til 20 
prosent av alle barna i grunnskolealder. 

 Kulturskolen skal utvikle og benytte 
digitale løsninger i undervisning og 
kommunikasjon med hjemmet. 

 Vi skal følge opp handlingsplanen mot 
barnefattigdom ved å ha 

 tilgjengelige gratisplasser i 
kulturskolen  

 følge likhetsprinsippet ved tildeling av 
gratisplasser 

 Vi skal gi tilskudd til idretts- og 
kulturaktiviteter i nærmiljøer. 

 

 

Hva er kultur for deg? 
 

For meg betyr det familie og dansing. Fellesskap, liksom. 
(Semira, 13 år) 
 
Da tenker jeg på mat og kulturen til et land. Det handler 
liksom om hvor du kommer fra. (Carolina, 17 år) 
 
Det er forskjellige kulturer i forskjellige land. (Selma, 11 år) 
 
Vet ikke, eller jo, det er Kulturhuset, der er det  
pepperkakeutstilling, forestilling og konserter. (Linus, 8 år) 

 
 


