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O.  BYSTYRETS VEDTAK AV 14. JUNI 2006. 
 
Bystyret behandlet kommunedelplanen for kultur i møte den 14. juni 2006 der 
følgende vedtak ble fattet; 
 

1. Profesjonelle frilanser skuespillere og regissører innenfor teater og film 
har bosatt seg i Haugesund og blitt en del av byens kulturbilde. Gjennom 
lokale og regionale støtteordninger skal det være mulig for denne 
yrkesgruppen å søke økonomiske midler/ bidrag for å gjennomføre 
kunstneriske prosjekter med hjemmel i haugesund. Dette for å skape et 
profesjonelt og allsidig kulturmiljø. Dette kan utvikle seg over tid og gjøre 
Haugesund til et utgangspunkt for nyskaping og kreativitet som skaper 
samarbeids prosjekter i distriktet, utenbys og internasjonalt. 

 
2. Kommunen må ha egne reglementer for kunstnerisk utsmykking av 

offentlige bygg (egen sak 2006). Etableringa av regelverk forenkler 
prosessen i den enkelte utsmykkingssak, sikrer kommunen kvalitet og 
kvantitet kunst som inngår i kommunens eiendommer – og brukes av 
byens befolkning. De fleste kommuner som vedtar bindende 
utsmykkingsordninger avsetter 1- 2 prosent avhengig av byggets bruk og 
representativitet. 

 
3. Allmenningene og havnegangene som stadig står i fare for å forsvinne fra 

bybildet bør vernes og ikke utsettes for tilfeldige tiltak. 
 

4. Haugesund Billedgalleri må tas inn i tiltakstabellen med styrking av 
driften – 1.2. mill 

 
I kommunedelplan kultur vil bystyret prioritere oppføring av øvingssal 
/konsertsal/utescene på Breidablikkhøyden i tilknytning til Haugesund 
kulturskole som nr.3 i tiltaksplan for investeringer. 
 
Ordningen med kommunalt ansatte skolekorpsdirigenter evalueres og fremmes 
som egen politisk sak. 
 
Skåre kulturkirke som er støttet økonomisk av kulturby Stavanger tas med på 
uprioritert liste pkt. 18.2 : Tiltaksplan / Drift. 
 
Etableringen av Skåre kirke som kulturkirke vil kreve ressurser også fra 
Haugesund kommune . Dette blir å vurdere ifbm. Budsjett  - 07 og økonomiplan 
og må sees i sammenheng med KUFs midler til kulturarrangementer. 
 
Det tas kontakt med de nærliggende nabokommuner med tanke på få nedsatt en 
interkommunal arbeidsgruppe som kan utrede grunnlaget for et evt. regionalt 
konserthus/ kulturbygg . Evt. bør større aktører innen næringsliv også inviteres 
til å delta i en slik arbeidsgruppe. 
 
Haugesund bystyre understreker viktigheten av at subkulturen og det 
uorganiserte kulturlivet skal ha gode vilkår i Haugesund. Bystyret er opptatt av å 
ha en dialog slik at kommunens kulturpolitikk derfor er i stand til å fornye seg 
gradvis, fremfor å ha for mye fokus på det allerede etablerte. Haugesund skal 
være positiv til frie og uorganiserte kulturytringer. 
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Haugesund bystyre viser til det gode utdanningstilbudet på videregående 
skolenivå i Haugesund og vil ta initiativ ovenfor HSH om å starte tilsvarende 
utdanninger på høgskolenivå, f. eks film, dans, drama og kulturutvikling. 
 
 
Oversendelser:  
 
Haugesund bystyre ber administrasjonen sikre eierforhold til de deler av 
kommunedelplan kultur som ligger utenfor KuF KF. 

 
Kommunedelplan kultur 2006 – 2020 legges på nettet og oppdateres jevnlig for 
eksempel hver 6 – 12 mnd, slik at vi til enhver tid kan ta ut en oppdatert plan som kan 
speile kulturlivet i byen. 
 
Ved neste oppdatering av kommuneplanen, tas den bevaringsverdige arkitekturen med 
som en del av planen.  
 
Haugesund bystyre ønsker en økt satsning på barnefamilier i sentrum. Kommunen er 
positiv til et spleiselag i samarbeid med Haugesund sentrum og eventuelle private 
aktører om utvikling av et korttidstilbud til barnefamiliene. Vi trenger et sted som barn 
kan oppholde seg inne og ute, og hvor foreldre kan levere barna for en kortere periode 
mens de er i sentrum. Man kan se for seg en modell der private driver et korttidstilbud 
med opparbeidet uteområde og godkjent inneområde, med avskjermet område. 
Finansieringen kan skje ved at; 
 

- kommunen stiller egnet eiendom til disposisjon 
- handelsstanden kan gå inn med driftsmidler 
- foreldrebetaling  
- salg i butikk av diverse varer samt servering 
 

Haugesund bystyre mener byparken må vitaliseres. Det inngås kontakt med 
opprinnelig giver og det vurderes å få laget en park som skal fremme trivsel, aktivitet, 
skateplass, flerbruk og ulike arrangementer. 
 

 
Vedtaket er innarbeidet i revidert plan, oversendelsene sendes ut til de berørte 
enhetslederne og andre berørte instanser. 
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SAMMENDRAG 
 
I foreliggende forslag til kommunedelplan for 
kultur, legges det til grunn at Haugesund 
kommunes innsats på kulturområdet blir 
stadig viktigere, dersom Haugesund skal 
leve opp til sin rolle som et livskraftig 
regionsenter. Gode kulturtilbud har en 
genuin egenverdi for alle mennesker i et 
moderne bysamfunn. Gode og mangfoldige 
kulturtilbud blir derfor også et stadig tyngre 
element i konkurransen om arbeidskraft og 
arbeidsplasser. Byen og regionen blir satt 
på kartet, synliggjort og profilert. De siste 
tjue års innsats på dette området har i tillegg 
vist at en rekke tiltak og arrangementer 
tilfører byen og regionen betydelige midler. 
Mange arbeidsplasser er avhengige av at 
aktiviteter opprettholdes og videreutvikles. 
Derfor er den overordnede visjonen for 
Haugesund kommune formulert slik: 
 
Haugesund er en attraktiv by med gode 
levekår og med en levende bykultur. 
Byen er den ledende kraft i utviklingen av 
regionen med vekt på kunnskap, 
kompetanse, kommunikasjon, kultur, 
nyskapende næringsliv og maritim 
virksomhet. 
 
Ut fra denne visjonen er det formulert en 
rekke mål for kulturpolitikken i Haugesund. 
På de enkelte innsatsområdene er det laget 
konkrete delmål som man ønsker å følge 
opp i planperioden: 

 
 
BARN OG UNGDOM 
 
Haugesund skal ha et godt oppvekstmiljø. 
Kultur- og fritidstilbudene for barn og unge 
må styrkes som ledd i et offensivt 
forebyggende arbeid. Kulturhusene i 

bydelene skal spille en sentral rolle og må 
sikres gode arbeidsvilkår. Utvikling av nye 
ungdomstiltak med høy grad av selvstyre, skal 
gis prioritet. Den kulturelle skolesekken skal 
videreutvikles, slik at alle grunnskole- elevene 
får mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy 
kvalitet. Det er behov for en stilling med kultur- 
og fritidsformål som spesialfelt. 

   Kulturskolen skal følges opp med etablering 
av nytt tilbud innen dans og ballett. 
Undervisningstilbudene skal trappes opp for å 
nå det nasjonale målet om at tredjedelen av 
grunnskoleelevene skal få et tilbud. 
Kulturskolen skal i planperioden vurdere å 
bygge en øvingssal på Breidablikhøyden. 
Skolekorpsene skal sikres bedre økonomiske 
betingelser og få en bedre kommunal 
tilrettelegging.  
 
KULTURBYGGENE 
 
Haugesund Folkebibliotek har et stort 
utviklingspotensiale. Bygget skal rehabiliteres 
og moderniseres og tjenestene automatiseres 
for å frigjøre arbeidskraft for å styrke 
formidlingsfunksjonene. Det skal innføres 
søndagsåpent bibliotek, bygge opp spesialisert 
jazz- og filmsamling i tillegg til at det skal 
opprettes kinotek. 
Haugesund Billedgalleri er ferdig utbygd og 
skal løftes opp på et nasjonalt nivå og skal i 
planperioden gis bedre anledning til å skjøtte 
sine museale oppgaver – bl.a. i samspill med 
Haugalandsmuseene AS.  
Edda kinosenter må i perioden 2006-2009 
innføre D- kino. Som hovedarena for Den 
norske filmfestivalen må kinosenteret tilføres 
en ny større sal og flere møterom, presserom 
og kontorer.  
Festiviteten vil stå bedre rustet for framtiden 
med den planlagte ombyggingen. En ny 
teatersal på nabotomten mot øst vil være en 
nødvendig tilvekst for Haugesund Teater. 
Utbyggingen skal skje i regi av 
Festivitetslokalet AS i samarbeid med 
Haugesund Tetaer AS  
Karmsund Folkemuseum har et stort 
utviklingspotensiale. Museumsentralen må i 
perioden rehabiliteres og utvides til hele det 
gamle meierikvartalet. Det maritime anlegget i 
Dokken må sikres utvidelsesmuligheter, og det 
bør vurderes å bygge et kystkultursenter i 
sjøfartsbyen Haugesund. 
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Bydelshusene har en viktig rolle i 
samspillet mellom lag, foreninger og 
nærmiljø. Det foreslås at gratis husleie for 
faste brukergrupper gjeninnføres. 
Gamle Slaktehuset skal styrkes som en 
internasjonal møteplass.  Kjelleren skal 
utvikles videre til en kreativ base for kunst, 
musikk, teater, mv.  
Hemmingstad Kultursenter skal styrke 
ungdomsarbeidet, investere i bedre 
løsninger i storsalen og igangsette 
hageprosjektet og bygge ny storsal. 
Bleikmyr bydelshus må oppgraderes ute 
og inne og tilføres nye arbeidsoppgaver 
samt evaluere organisasjonsstrukturen. 
Havnaberg Eldresenter skal gis bedre 
muligheter for å satse på lokal 
kulturformidling. 
Fartein Valen- arbeidet og Europeisk 
Kunstbiennale er to av flere lanserte 
prosjekter i forbindelse med Stavanger2008. 
Ungdommens hus må vurderes i 
planperioden i tillegg må det vurderes å 
reise et 
stort regionalt Konserthus på Storasunds 
skjærene. 
  
ANDRE KULTURAKTIVITETER 
 
Kunstnerisk utsmykking skal følges opp 
med en egen utsmykkingsplan for byen. 
Formidlingsarbeidet skal styrkes og 
kommunen skal innføre en 
utsmykkingspolitikk for sine nybygg. 
Skapende og utøvende kunstnere er viktig 
for byen. Forholdene skal derfor legges til 
rette for de kunstnere som er etablert i byen 
– og for å rekruttere nye. Det skal utredes 
mulighetene for å etablere et kunstner og 
kulturkvartal i Apotekersmauet. Nye 
stipendordninger skal etableres. 
Forfattere / skribenter skal følges opp bl.a. 
ved etablering av eget forfatterfestival og 
stipendordninger knyttet opp mot Kolbein 
Falkeids forfatterskap. 
Dans som uttrykksform har fått en stadig 
sterkere posisjon de siste årene. Denne 
interessen skal videreutvikles. Det foreslås 
etablert et talentutviklingsprosjekt og flere 
tilrettelagte arenaer for dans. 
Profesjonelle musikere skal følges opp 
målbevisst i planperioden. 
Omorganiseringen av MiRo- ensemblet vil 
stå sentralt i arbeidet med å få et bedre 
samarbeid mellom regionens orkestre.  
Øvrig musikkliv skal stimuleres gjennom 
bedre støtteordninger og økt kommunal 

tilrettelegging. Bl.a. bør lokalt jazzmiljø vies 
oppmerksomhet. 
Haugesund Teater får støtte for sitt forslag om 
å etablere en teaterfestival for ny, internasjonal 
dramatikk. Kommunen vil bidra aktivt for å sikre 
teateret bedre økonomiske rammer fra staten 
og realiserer bygging av et teaterlokale ”Black 
Box” tilknyttet Festiviteten. 
Festivaler I kommunedelplanen foretas det en 
gjennomgang av alle igangværende tiltak. 
Følgende nye festivaler skal det satses på: 

• Litteraturfestival 
• Internasjonal Teaterfestival 
• Europeisk Kunstbiennale 

Stavanger2008 – ”Kunst i bevegelse”. 
 
Kulturvern/kystkultur Planen legger stor vekt 
på å sikre byens maritime historie og ta vare på 
viktige tradisjoner. Det foreslås å få en samlet 
plan for bruken av denne kulturarven. Sentrale 
aktører er Karmsund Folkemuseum, Stiftelsen 
Haugesjøen og Indre Kai, Havnedagene samt 
en rekke ildsjeler. Det nye 
Haraldshaugprosjektet skal følges opp i 
planperioden. Herunder etablere kulturstier 
mellom museet og Haraldshaugen samt 
vurdere muligheten for å tilrettelegge 
sjøkulturstier fra Norvegen Historiesenter 
gjennom Karmsundet og Smedasundet fram til 
Haraldshaugen. Det skal videre utarbeides en 
strategisk plan for ivaretakelsen av historiske 
bilder og filmer. Det skal lages en 
kulturminneplan for Haugesund. Den skal sikre 
at kulturminner er registrert og bidra til at 
kulturminner sikres. 
Film Satsingen på Filmkraft Rogaland skal 
følges opp med produksjon av en spillefilm fra 
Rogaland som ledd i Stavanger2008. Ulike 
virkemidler skal tas i bruk for å gjøre 
Haugesund til en aktiv og synlig filmregion i 
Norden. Konkrete produksjonsplaner foreligger. 
Frivillige lag og organisasjoner spiller en 
vesentlig rolle i byens kultur og oppvekstmiljø. 
Driftsstøtteordningene skal videreutvikles og 
informasjon/veiledning forbedres. Det foreslås 
også at dagens ordning med betaling av leie 
for kommunale lokaler for voksne lag og 
foreninger skal avvikles. 
Regional og nasjon roll Kulturlivet i 
haugesund har viktige regionale, nasjonale og 
internasjonale kulturfunkjsoner. 
 
TILTAKSPLANER 
Avslutningsvis under punkt 19 er det laget en 
alfabestisk oppsummering av foreslåtte tiltak 
både på investerings og driftssiden. 
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1. INNLEDNING. 
 

Kulturens egenverdi er udiskutabel. Kunst 
og kultur utfordrer, stimulerer, underholder 
og utvikler menneskene og byen.   
 
Kulturlivet i Haugesund ønsker å kunne tilby 
et utfordrende, stimulerende og kvalitativt 
godt kulturtilbud til alle innbyggerne. Et 
kulturtilbud som skal medføre at 
enkeltindivider og grupper gis mulighet til et 
rikere og mer meningsfylt liv. 
 
Byen trenger møteplasser hvor mennesker 
kan dele opplevelser, tanker, meninger og 
erfaringer, arbeid og skole. Vi vokser både 
som individer og som fellesskap når vi 
møter andres tanker, holdninger og uttrykk.  
 
Skal Haugesund kunne leve opp til sin 
viktige regionale rolle som Byen på 
Haugalandet midt på Sør - Vestlandet - vil 
kulturlivet måtte spille en sentral rolle.  
 
Kulturlivet er byens puls og ”føde” – åndelig, 
materielt og sosialt.  

2. KULTURENS NYTTEVERDI / 
BETYDNING FOR BYEN OG 
REGIONEN. 

 
Samspillet mellom kultur- og næringsliv vil i 
årene som kommer medvirke til utvikling og 
vekst. Det finnes gode eksempler på at 
kulturlivet kan medvirke til omstilling og 
innovasjon i næringslivet. Motivasjonen til 
samarbeid er først og fremst knyttet til et 
større behov for inntekter, men samarbeid 
kan også medvirke til publikumsutvikling, 
nye formidlingsarenaer og profesjonell 
kompetanse i forbindelse med 
kultursektorens næringsaspekt. 
 
Økonomisk betyr kulturlivet mye for 
Haugesund som by. Arbeidsplasser er 
avhengig av et aktivt kultur- og festivalliv. 
Noen er direkte sysselsatt innenfor 
kulturlivets mange aktiviteter - mange 
indirekte. 
 
Regnemodeller bekrefter at aktiviteter rundt 
de store festivalene og byens sentrale 
kulturbygg genererer store pengestrømmer 
innenfor næring- og reiseliv. I tillegg kommer 
verdien av profilering og markedsføring av 
byen. 

 
Målet for en dynamisk bypolitikk er også å 
tiltrekke seg arbeidstakere som arbeider 
innenfor kreative yrker og kunnskapsbaserte 
næringer.  
 
En attraktiv by med en levende bykultur er helt 
sentral i dette arbeidet. Høyt utdannet 
arbeidskraft vektlegger kulturtilbud og 
oppvekstmiljø når de skal bestemme seg for å 
bo i Haugesund. Kultur er m.a.o. et viktig 
virkemiddel i å ” bygge den urbane byen i 
sentrum av Vestlandet”. 

3. BYENS VISJON 
 
Haugesund 2020 -Byen i sentrum 
 
Haugesund er en attraktiv by med gode 
levekår og en levende bykultur. Byen er den 
ledende kraft i utviklingen av regionen med 
vekt på kunnskap, kompetanse, 
kommunikasjon, kultur, nyskapende 
næringsliv og maritim virksomhet. 
 
Byens visjon gir uttrykk for ønske om å være 
en moderne og attraktiv by og konstaterer at de 
aller fleste av oss vil ha vårt virke innen flere av 
de felt som er beskrevet i visjonen, der kulturen 
er helt sentral. ( Visjonen er i skrivende stund 
ikke endelig behandlet kommuneplanutvalget).  

4. KULTURLIVETS VISJON 
 
Haugesund er en attraktiv by med et 
utfordrende kulturliv og en levende 
bykultur.  

4.1. MÅL FOR KULTUR-POLITIKKEN I 
HAUGESUND 

 
FRA HAUGESUND I AUGUST TIL 
KULTURBY HELE ÅRET. 
 

• Haugesund skal oppleves som en 
attraktiv by for de som bor her og som 
ønsker å etablere seg på Haugalandet.  
Unge mennesker skal ønske å flytte til 
byen etter endt utdanning. 

  
• Haugesund kommune skal i kraft av sin 

rolle som regionsenter samarbeide med 
nabokommuner for å utvikle det totale 
kulturtilbudet på Haugalandet. 

 



KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2006 - 2020  
 

 
Side 9 av 35 

• Haugesund skal videreutvikle 
kulturlivets regionale, nasjonale og 
internasjonale rolle. 

 
• Haugesund har som ambisjon å gi 

ungdom muligheter og nye 
utfordringer fordi denne 
aldersgruppen er en viktig ressurs for 
samfunnet – nettopp i kraft av å 
være ungdom. 

 
• Kultur skal ligge i bunn for 

utviklingen av byen, fordi en attraktiv 
region og en urban by er 
forutsetningen for vekst i 
næringslivet og utvikling av et godt 
bo- og oppvekstmiljø og en levende 
bykultur 

 
• Barn og unge skal ha møteplasser 

og muligheter for egenaktivisering, 
kreativ utfoldelse, samspill og 
samarbeid med andre. 

 
• Alle i Haugesund skal ha tilgang til 

kulturopplevelser over et bredt 
spekter og med høy kvalitet. 

 
• Haugesund skal være byen som 

setter innbyggerne i sentrum, som 
har gode byrom, et godt bomiljø, 
inspirerende møteplasser, 
oppdragende, trygge og utfordrende 
kultur- og skoletilbud.  

 
• Byens møteplasser og kulturbygg 

skal gis rimelige vilkår for vedlikehold 
og utbygging i tråd med nye 
publikumsbehov og den 
tekniske/teknologiske utvikling.  

 
• Kulturarven skal gi byen og regionen 

identitet, og være en spennende 
arena i det flerkulturelle samfunnet. 

 
• Kulturlivet skal ha en sentral plass i 

den nye kommuneplanen og være 
en del av byens visjon og 
forretningsidé. 

 
• Kulturlivet skal bidra til å dyrke frem 

den kreative og innovative byen på 
Haugalandet og i Vestlandsregionen. 

 
• Alle kulturarenaer skal være 

tilrettelagte for funksjonshemmede. 

 
• Kulturen skal ha en sentral plass i 

strategisk næringsplan for Haugesund. 
 

• Byen skal utfordre høgskolen til å 
utvikle nye studieprogram innen 
innovative og kulturfaglige disipliner.  

 
• Det skal legges til rette for gode 

arbeidsvilkår for utøvende kunstnere. 
 

• Kulturlivet skal bidra til å styrke byens 
rolle som sentrum for handel, reiseliv, 
næring, skole, oppvekst og opplevelser. 

 
• Innvandrere og andre med særskilte 

behov skal sikres mulighet for aktiv 
deltagelse i kulturlivet gjennom klare 
føringer og målbevisst innsats fra de 
ulike kulturaktørene.  

 
• Festivalprofilen skal videreutvikles. 

5.  BARN OG UNGDOM  
 
I den kommende kommune-planperioden skal 
det være høyt fokus på et godt kultur- og 
fritidstilbud for barn og unge. Mange 
ungdommer slutter i organiserte aktiviteter tidlig 
i tenårene, og det er av den grunn spesielt 
viktig å få etablert tiltak som kan motvirke 
denne utviklingen. 
 
Kulturskolen, Hemmingstad Kultursenter, 
Gamle Slaktehuset og Bleikemyr Bydelshus, 
museet, Den kulturelle skolesekken, folke-
biblioteket, Edda, Barnefilm-festivalen, 
Festiviteten og billedgalleriet sammen med de 
forskjellige andre av byens institusjoner/ 
frivillige lag og organisasjoner skal inneha en 
viktig rolle for barn og unge.  
 
Kommunen har tilskuddsordninger som 
prioriterer barne- og ungdomsarbeidet, men i 
omorganiseringen av kommunen har 
fagkompetansen på dette feltet blitt borte. En 
stilling med kultur-/ fritidsfeltet som spesialfelt, 
gjerne knyttet opp mot et av kulturhusene kan 
gi en styrkning av dette feltet. 
 
På 80 tallet ble det utarbeidet retningslinjer og 
normer for drift av kommunale fritidsklubber i 
Norge. I dag blir ikke disse normene lagt til 
grunn for driften. Dette må endres i 
planperioden.  
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Det er nødvendig å styrke de generelle 
kultur- og fritidstilbudene for barn og unge i 
bydelene, dette kan bidra til at de yngste 
barna og ungdommene ikke trekker til 
sentrum på kvelds- og nattetid. Samtidig må 
det skapes attraktive tilbud for unge over 16 
år i sentrum 
  
MÅL: 

• Det skal utarbeides generelle regler 
for åpne tilbud til barn og unge med 
utgangspunkt i tidligere utarbeidede 
retningslinjer for drift av kommunale 
fritidsklubber. 

 
• Det innføres krav om voksentetthet 

på 1/25 ved åpne aktiviteter for 
ungdom (diskotek og lignende). 
 

• Kulturhusene i bydelene må sikres 
tilfredsstillende økonomiske 
driftsrammer. 

 
• Tiltak for eldre ungdom (16+) med 

større grad av selvstyre etableres 
(Ungdommens hus), gjerne med 
utgangspunkt i Gamle Slaktehuset 
j.fr eget punkt  
 

• Det opprettes en stilling med kultur- 
fritidsfeltet som spesialfelt gjerne 
knyttet opp mot et av kulturhusene. 

 
5.1. DEN KULTURELLE SKOLE-SEKKEN 

(DKS) 
 

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal 
satsing på kunst og kultur i skolen med krav 
om lokal forankring.  Satsingen skal 
medvirke til at alle elever i grunneskolen får 
et profesjonelt kunst og kulturtilbud og 
Haugesund har sin egen kulturelle 
skolesekk. Vår lokale satsing fylles med 
tilbud fra lokale aktører, rikskonsertene og 
Rogaland fylke gjennom sin formidlings-
ordning for Den kulturelle skolesekken. 
Aktivitetene foregår på den enkelte skole og 
elevene gis i tillegg mulighet til å oppsøke 
byens kunst og kulturinstitusjoner.   
  
MÅL: 

• For hvert skoleår skal det lages en 
lokal plan som sikrer alle skolebarn i 
Haugesund tilgang til kunst og 
kulturopplevelser.  

  

• Tilbudene innen DKS skal være av 
variert karakter, representere ulike 
kunstneriske uttrykk og være av 
gjennomgående høg kvalitet.  

  
• Den kulturelle skolesekken i Haugesund 

skal, gjennom samarbeid med lokale 
kulturinstitusjoner og aktører, sikre at 
alle skolebarn får særlig kjennskap til 
byens eget kunst og kulturliv.     

  
• Hver skole skal ha en kulturkontakt som 

sikrer at DKS satsingen forankres på 
skolen og integreres i skolehverdagen.  

  
• DKS Haugesund skal ha til mål å 

benytte lokale aktører og institusjoner 

6.  HAUGESUND KULTURSKOLE 
 

Fra høsten 2000 ble tilbudene utvidet med 
billedkunst og senere drama og film. Skolen 
har nå lokaler i den gamle skolen på Breidablik 
og mesteparten av undervisning og samspill 
foregår der. Skolen har 480 elever og gir tilbud 
til ulike aldersgrupper. I tillegg til undervisning 
gir skolen en rekke konserter og musikkinnslag 
i løpet av året. 
 
Breidablikhøyden som i tillegg til Haugesund 
Kulturskole gir rom til MiRo- ensemblet og 
Haugaland Storband, bør utvides med en 
øvingssal/scene mot Grytå.   
 
MÅL: 

• Fullføre overgangen fra musikkskole til 
kulturskole ved å etablere et tilbud i 
dans/ballett 

 
• Gradvis opptrapping av 

undervisningstilbudene for å nå den 
nasjonale målsettingen om tilbud til 30 
% av grunnskoleelevene i kommunen 

 
• Bygge en konsertsal/øvingssal for 

orkestre der nordre uværsskur ligger i 
dag 
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• Rehabilitere den gamle gymsalen og 

skifte ut og male ødelagte vinduer 

6.1 SKOLEKORPSENE 
 

 
 
Skolekorpsene har lange tradisjoner i byen 
vår. Korpsene inkludert Haugesund 
drillkorps fyller en viktig oppgave både som 
fritidstilbud til barn og unge, og som viktig 
aktør under feiringen av nasjonaldagen og 
mange andre begivenheter. Vi har seks 
skolekorps ved de største skolene. 
Korpsene har god tilgang på nye aspiranter, 
men har problemer med at mange 
årsklasser går sammen.  
 
Fra 1996 har skolekorpsene fått 
dirigenttjenester og anledning til å kjøpe 
instruksjonstimer fra kulturskolen. 
Kulturskolen har ca. 60 undervisningstimer i 
året til dirigent- og instruksjonstimer. Det er 
imidlertid ikke nok til å dekke korpsenes 
behov for undervisning.  
 
Korpsdirigentene er ansatt i kulturskolen på 
vanlige kommunale vilkår. Korpsene slipper 
derfor å ha arbeidsgiveransvar for sine 
dirigenter og de instruktørene som kjøpes i 
kulturskolen. Dette er gunstig for korpsene 
som dermed slipper mye administrativt 
arbeid.  
 
MÅL:  

• Skolekorpsene må sikres bedre 
økonomiske betingelser til innkjøp av 
instrumenter og utstyr. 

 
• Kulturskolen må tilføres mer 

ressurser slik at korpsene kan få 
kjøpe nødvendig undervisning. 

 
• Det må tilrettelegges for å beholde 

musikantene spesielt i overgangen 
fra barne- til ungdomsskolen. I den 
sammenheng bør andre alternativer 

for organisering av skolekorpsene 
vurderes. 

 
• Vurdere etablering ”Skolekorpsenes 

festival” – i stedet for den årlige 
skolekorpsenes dag 

 
• Betaling for å leie bydelshusene til 

konserter bør avskaffes. 
 

• Skolene må legge forholdene til rette for 
at korpsene kan få disponere både 
øvingslokaler og lagerplass ved den 
enkelte skole. 

 
• Drillkorpset må få egnede øvingslokaler 

samt lagerplass til sine effekter 
 

• Samarbeide mellom korps og skolene 
må styrkes 

 
• Ordningen med kommunalt ansatte 

skolekorpsdirigenter evalueres og 
fremmes som egen politisk sak. 
 

7.  KULTUR OG KUNNSKAPS 
INSTITUSJONER. (ABM) 

 
Begrepet ABM er hentet fra den statlige 
institusjonen ABM-utvikling - statens senter 
for arkiv, bibliotek og museum, opprettet 1. 
januar 2003. I Haugesund hører disse 
institusjonene inn under kategorien ABM: 
Haugesund byarkiv, folkebiblioteket, 
Haugesund billedgalleri og Karmsund 
folkemuseum.  

 
ABM-utvikling bygger på følgende verdier 
som også ABM-institusjonene i Haugesund 
slutter seg til: 

 
• Toleranse, ytringsfrihet og demokrati 
• Kulturens sin egenverdi 
• Rett til tilgang til informasjon 
• Kulturelt mangfold 
• Sosial inkludering 
• Universell utforming 
• Effektiv bruk av samfunnet sine 

ressurser 
 
På samme måten blir sentrale mål også mål for 
de lokale institusjonene: 
 
MÅL: 

• Fokus på brukarene 
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• Stimulere og initiere utvikling og 

omstilling i og på tvers av de enkelte 
sektorene 

 
• Åpen dialog med fagmiljøa 

 
• Utvikle og styrke samarbeid mellom 

arkiv, bibliotek og museum og andre 
institusjoner, organisasjoner og 
verksemder 

 
• Fremme kunnskap om arkiv, 

bibliotek og museum løfte fram gode 
forbilde 

 
• Være pådriver overfor offentlige 

myndigheter" 

8. HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK 
 

 
 
Haugesund Folkebibliotek har en lang og 
stolt tradisjon som kulturinstitusjon i 
Haugesund og er, etter kinoen, den mest 
besøkte kulturarenaen i byen.  Biblioteket er 
viktig både som møteplass og som 
kunnskaps- og kulturformidler. De siste 
årene har det foregått en gradvis og årviss 
reduksjon av bibliotekbudsjettet. Resultatet 
er lavere bemanning, kortere åpningstider, 
mindre penger til kjøp av media og økende 
ventelister.  Tross dette er utlåns- og 
besøkstall relativt stabile, ikke minst fordi 
dataalderen har gjort det mulig å 
automatisere og forenkle en del rutiner 
samtidig som automatiseringen har ført til et 
høyere servicenivå. 
  
Biblioteket har et stort utviklings potensiale. 
Ytterligere automatisering kan frigjøre 
arbeidskraft slik at biblioteket kan stå 
sentralt bl.a som kulturarena for 
litteraturrelaterte arrangement og 
kunstutstillinger og som 

dokumentasjonssenter for andre sentrale 
kulturarrangement, for eksempel for de store 
festivalene.  Flere bibliotek har også utviklet 
egne kinotek som viser norske digitaliserte 
filmer i samarbeid med Norsk Filminstitutt - et 
naturlig satsingsområde i filmbyen Haugesund. 
  
MÅL: 

• Haugesund folkebibliotek skal gi alle fri 
tilgang til informasjon, kunnskap, kultur 
og rekreasjon.  

 
• Bygget skal rehabiliteres /moderniseres 

 
• Selvbetjent utlån/innlevering skal 

innføres 
 

• Sortering av innlevert materiale skal 
automatiseres 

 
• Mediebudsjettet skal styrkes 

 
• Søndags(ettermiddags)åpent bibliotek (i 

vinterhalvåret) innføres. 
 

• Biblioteket skal utvikle spesialiserte 
jazz- og filmsamlinger som 
dokumentasjon av og informasjon om 
de viktigste festivalene i byen.  

 
• Biblioteket skal opprette kinotek. 

 
• Biblioteket skal være sentral i 

utviklingen av litteraturdager 

9. BYENS KULTURBYGG  

9.1 GENERELT 
Haugesund har mange typer kulturhus som 
drives i kommunal regi. Byen har også en 
rekke private aktører som driver kultur-, fritids- 
og underholdningstilbud. som for eksempel 
Høvleriet, Byscenen, Staalehuset og Maritim 
Hall m/utescene. I tillegg driver en rekke 
frivillige organisasjoner og foreninger sine egne 
hus (eksempelvis IOGT og Haugesund mållag 
og ungdomslag). 
 
Mange av de kommunale kulturbyggene bærer 
preg av manglende vedlikehold og dette bør 
være et prioritert område i årene som kommer. 

9.2. HAUGESUND BILLEDGALLERI, EDDA 
OG FESTIVITETEN (KUF-BYGGENE). 
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Kultur og festivalutvikling KF (KUF) driver 
disse tre viktige kulturbyggene. Da KUF ble 
et kommunalt foretak, og overtok drifts – og 
vedlikeholdsansvaret for byggene, fulgte det 
ikke med midler til større vedlikehold. 
Byggene er flere år gamle, og manglende 
midler til tungt vedlikehold vil føre til alvorlig 
forfall.  
 

9.2.1. HAUGESUND BILLEDGALLERI 
 

 
Haugesund Billedgalleri skal være en godt 
synlig institusjon ikke bare lokalt, men også 
nasjonalt. Skal billedgalleriet lykkes i dette, 
er en nødt til å være en aktiv og utadvendt 
institusjon med visninger av utstillinger med 
høy kvalitet både innenfor  
Tradisjonell kunst og samtidskunst. 
Utbyggingen i 2004 har vært svært positiv i 
denne sammenheng 
. 
MÅL: 

• Løfte Haugesund Billedgalleri opp på 
et nasjonalt nivå gjennom styrking av 
budsjett og utstillingsvirksomhet. 

 
• Styrke Billedgalleriet som 

tjenesteytende institusjon med 
publikumsvennlige åpningstider og 
undervisningstilbud til alle 
aldersgrupper.  

 
• Kunstmuseet Haugesund 

Billedgalleri må gis anledning til å 
skjøtte sine sentrale museale 
oppgaver (konservering, utstilling, 
formidling og forskning) gjennom 
styrket ressurstilgang og pedagogisk 
virksomhet 

9.2.2. EDDA KINO 

 
Digital teknologi tvinger seg frem i kinobransjen 
og vil kreve store investeringer i perioden 2007 
– 2009.  
Dersom noen av eiendommene rundt Edda 
kino å bli lagt ut for salg bør Haugesund 
kommune vurdere oppkjøp av eiendommer 
med tanke på en evt. fremtidig utvidelse av 
kinokomplekset. Alternativt bør en vurdere å 
bygge et helt nytt kinosenter plassert et annet 
sentralt sted i byen. 
 
MÅL:  

• Innføre ny kinoteknologi 
 

• Utvide Edda kinosenter med ny sal 
eventuelt å vurdere nytt kinobygg 

 
• Utvikle Edda i lys av at bygget er 

hovedarena for Den norske 
Filmfestivalen. 

9.2.3 FESTIVITETEN – HAUGESUND 
KONSERTHUS 

 

 
 
Med den planlagte ombyggingen som tilfører 
Festiviteten 95 nye sitteplasser (totalt 524 
plasser), og med oppgradering av sceneteknisk 
utstyr er Festiviteten godt rustet til fortsatt å 
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være regionens hovedscene de neste 
årene.  Det må imidlertid vurderes å styrke 
den tekniske bemanning. 
 
For at Festiviteten skal bli et fullverdig 
teaterhus og ivareta vertskapsrollen for 
Haugesund Teater må det bygges en ny 
teatersal på nabotomten i øst tilknyttet 
Festiviteten. 
 
En del lokale kulturutøvere mener det er dyrt 
å leie seg inn i Festiviteten. Festiviteten har i 
sine økonomiske rammer ikke rom for å 
subsidiere leietagere. Skal leieprisene 
senkes må det tilføres friske midler. 
 
MÅL:  

• Gi et kvalitativt og opplevelsesrikt 
program (musikk, dans, opera, teater 
og andre underholdnings-tilbud) til 
alle innbyggerne. 

 
• Opprette et fond der lokalt kulturliv 

kan søke om tilskudd til å bruke 
Festiviteten. 

 
• Styrke den tekniske bemanningen. 

 
• Etablere en teatersal tilpasset 

teaterets forestillingsbehov. 

9.3 BYDELSHUSENE/ 
ALLAKTIVITETSHUSENE 

 
Bydels- og allaktivitetshusene i Haugesund 
har vært en bærebjelke i samvirket mellom 
det offentlige og 3. sektor (lag og foreninger, 
nærmiljø o.s.v.). Mens store foreninger med 
egne lokaler mottar kommunal støtte til 
husleie og foreningssekretær, har mindre og 
små foreninger fått låne lokaler gratis i 
kommunens bydels- og allaktivitetshus. 
Dette har vært en viktig faktor i utviklingen 
av byens mangfoldige forenings- og 
kulturliv. 
 
Bydelshusene og Gamle Slaktehuset har 
alle ekspedisjoner med lang åpningstid.  
Disse ekspedisjonene bør tilføres oppgaver 
som i dag kun utføres av servicesenteret for 
å øke tilgjengeligheten til kommunale 
tjenester. 
 
MÅL  

• Gratis husleie til faste brukergrupper 
gjeninnføres. 
 

9.3.1. GAMLE SLAKTEHUSET 
 

 
 
Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus er et 
kulturelt og sosialt møtested for det brede lag 
av befolkningen. Huset har som mål å åpne for 
samspill og kontakt på tvers av alder, 
aktivitetsskiller og grupperinger. 
 
MÅL: 

• Gamle Slaktehuset skal styrke profilen 
som en internasjonal møteplass. 

 
• Kjelleren skal omskapes til en kreative 

base for ulike aktiviteter. 
 

• Gamle Slaktehuset skal bidra til at 
interesserte foreninger kan etablere 
eget foreningslandskap 
(kontorlandskap). 

 
• Gamle Slaktehuset må sikres tilknytning 

til en fremtidig Fartein Valen– scenen  

9.3.2. HEMMINGSTAD KULTURSENTER 

Hemmingstad Kultursenter er bydelens 
kulturhus og skal tilby barn, ungdom, voksne 
og eldre et variert tilbud av opplevelser og 
aktiviteter. Dette skal oppnås gjennom 
egenproduksjon, samarbeidsprosjekter og 
aktiviteter drevet av lag, foreninger og andre. 
Hemmingstad Kultursenter skal være best 
mulig tilpasset brukernes behov.  
 
Hemmingstad Kultursenter skal bidra aktivt til 
at barn og unge gis gode oppvekstvilkår i 
bydelen. For å oppnå dette må senteret bli en 
aktuell og attraktiv samarbeidspartner for de 
foresatte og skolen.  
 
På Hemmingstad Kultursenter kan du også 
besøket Boals Forumteater for Ungdom Her bli 
samfunnsaktuelle problemer belyst i en 
teaterform hvor publikum i større grad er med 
på å finne løsninger som er effektive i kampen 
mot undertrykkelse.  
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MÅL:  
• Styrking av ungdomsarbeidet med et 

0.5 årsverk. 
 

• Teleskopamfi til storsalen. 
 

• Igangsetting av hageprosjektet. 
 

• Dersom en får bygget ny storsal kan 
dagens storsal deles i to horisontalt. 

 
• Sikre at senteret er åpent i alle 

skoleferier.  
 

• Videreutvikle Boals Forumteater 

9.3.3 BLEIKEMYR BYDELSHUS 
 

 
Bleikemyr bydelshus gir fritidstilbud til barn 
og ungdom. Huset er møtested og 
kulturarena for bydelen. Bydelshuset driver i 
tillegg utleievirksomhet både til private og 
offentlige organisasjoner. En bydel i vekst 
betyr økt etterspørsel etter møtearenaer 
innenfor kultur og fritidstid.  
 
Bleikemyr bydelshus er i dag organisert som 
en avdeling ved Austrheim skole som et 
forsøk, denne organisasjonsformen bør 
evalueres. 
  
MÅL: 

• Øke bemanningen. 
 

• Bydelshuset må videreutvikles og 
tilføres nye oppgaver samt at 
egenproduksjoner styrkes.  

 
• Opprette bydelskino. 

 
• Evaluere organisasjonsstrukturen 

ved bydelshuset. 
 

• Gjenoppta tidligere igangsatt 
sttedsutviklingsprosjekt. 

9.4. KARMSUND FOLKEMUSEUM 
 
Haugalandmuseene AS skal i årene som 
kommer samorganisere museene i 
regionen.  
 

 
 
Karmsund Folkemuseum skal være en godt 
synlig institusjon i haugesund. Museet skal 
formidle byens kulturhistorie til barn og unge og 
skape identitet. Alle har rett på en historie og 
gjennom utstillinger, dokumentasjon og 
forskning gir museet ny kunnskap som endrer 
holdninger. Museets bygningssamling 
dokumenterer og viser eldre bo- og 
arbeidsformer, og derfor er museet viktig som 
fellesskapets hukommelse. 

MÅL: 
• Større utstillingsplass, magasiner og 

bedre tilgjengelighet med universell 
utforming 

 
• Sikre utvidelsesmuligheter for museet i 

muesumssentralen og Dokken 
 

• Utvide åpningstidene  
 
• Gjennom Haugalandsmuseene AS 

utvikle nye samarbeidsstrukturer for 
museene. 

 
• Utrede og bygge et senter for maritim 

kultur og energi (Sjøfartsmuseum). 
 

• I samarbeid med aktuelle instanser 
tilrettelegge for vandreutstillinger i 
byens lokale kulturhus. 
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9. 5 HØVLERIET, BYSCENEN, 
STAALEHUSET OG MARITIM HALL 
MED UTESCENE. 

 
 

Byen har et variert kultur- og 
underholdningstilbud utenom den ” 
kommunale virksomheten”. Her finnes 
intimrestauranter som ivaretar 
jazzkonserter. En stor scene (Byscenen) 
som gir et rikt tilbud til byens rocke- og 
populærmusikkpublikum. I tillegg finnes 
kulturhus med dype historiske røtter tilbake 
til Sildabyen bl.a. Høvleriet og Staalehuset..  

9.6 KM – HUSET 
 

 
 
Haugesund KFUK-KFUM har siden 1892 
hatt en sentral plass i foreningslivet. KM- 
huset tilbyr: Speiderarbeid, idrettsarbeid, 
kor, drama, dans, klubbarbeid, 
ungdomskafe og åpen barnehage. 
Medlemmer har unike muligheter for 
personlig vekst gjennom lederoppgaver og 
egne ledertreningskurs: Ungt ansvar – 
Voksent nærvær. 
 
 
 
 

MÅL: 
• KM - HUSET skal i framtiden skape 

gode møteplasser for dagens barn og 
unge. 

 
• KM- Huset skal være en levende 

forening med et attraktivt tilbud til alle 
generasjoner. 

 
• KM- Huset skal være en åpen, kristen 

organisasjon som jobber for å utvikle 
kristne, modige og kreative mennesker.  

 
 
9.7 KIRKEN SOM KULTURBÆRER OG 

UTVIKLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirken har en lang tradisjon som kulturbærer i 
byen.  Ikke minst satses det store ressurser på 
barne- og ungdomsarbeidet. Innenfor den 
enkelte menighet finnes det planer for barn og 
unge. For å gjennomføre planene er kirken 
avhengig av en fortsatt god balanse mellom 
lønnede og ulønnede medarbeidere.  
 
Vår Frelsers kirke har gjennom en årrekke vært 
en svært viktig kulturaktør og 
samarbeidspartner innenfor kulturlivet.  
 
Satsingen på Skåre kirke som kulturkirke er 
også et svært spennende prosjekt som handler 
om kunst og kulturformidling i en kirke med lav 
terskel og stor takhøyde.  
 
MÅL: 
 

• Utvide og utvikle bruken av 
kirkerommene som kulturarena. 
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• Forsterke kirkens kulturelle arbeid 

mot barn og unge 
 

• Videreutvikle samarbeidet mellom 
kirkens eget kulturarbeid og byens 
øvrige kulturliv 

 
• Utvikle Skåre kirke som kulturkirke i 

Haugesund 
 

• Pipeorgel Udland Kirke 
 

• Skåre kulturkirke som er støttet 
økonomisk av kulturby Stavanger tas 
med på uprioritert liste - tiltaksplan / 
drift. 

 
• Etableringen av Skåre kirke som 

kulturkirke vil kreve ressurser også 
fra Haugesund kommune. Dette blir 
å vurdere ifbm. Budsjett - 07 og 
økonomiplan og må sees i 
sammenheng med KUF`s midler til 
kulturarrangementer. 

 

9.8 HAVNABERG ELDRESENTER 
 
Havnaberg Eldresenter er en arena for 
kulturutfoldelse.  Eldrerådets kulturgruppe 
som er etablert på Havnaberg, arbeider mot 
byens eldreinstitusjoner og tilbyr 
regelmessige kulturinnslag for beboerne 
under mottoet: "Livsglede i eldre år". 
Havnaberg er også hovedarena for de årlige 
Eldredagene. I tillegg er Havnaberg basen 
for Eldrerådets virksomhet. 
  
MÅL:  

• Satse på lokal kulturformidling i 
samarbeid med byens egne krefter 
og senterets brukere. 

 
• Tilby eldreinstitusjonene 

oppsøkende kulturtilbud. 

9.9 NYE FORESLÅTTE KULTURBYGG/ 
ARENAER 

 
9.9.1 TEATERSAL I TILKNYTNING TIL 
FESTIVITETEN. 
 
For at Festiviteten skal bli et fullverdig 
teaterhus trenger Haugesund Teater en 

større sal (Black Box) som skal benyttes som 
prøvesal for hovedoppsetninger og til 
forestillinger tilpasset teaterets ressurser. 
 

9.9.2 UTBYGGING BREIDABLIKHØYDEN  – 
SCENE 

 
Kulturskolen har fra høsten 2000 hatt gode 
øvingsrom på gamle Breidablik skole, men 
mangler et større konsert/ øvingsrom til:  
Kulturskolens juniororkester, kultur-
skoleorkesterog ungdomssymfoniorkester. 
Breidablik Big Band, Nord-Rogaland 
Symfoniorkester og Haugaland Storband.  
 
Skolen og dens samarbeidspartnere har et 
sterkt ønske om å bygge en konsert-
og/øvingssal der nordre uværsskur ligger i dag 
(skisse for prosjektet er utarbeidet). Salen vil 
foruten å dekke skolens behov også dekke 
behovet for et mellomstort konsertlokale for en 
rekke aktører innenfor musikklivet.  

9.9.3 FARTEIN VALEN- SCENEN 
(Stavanger2008) 

 
Fartein Valen-scenen (ved Smedasundet på 
tomten mellom Høvleriet og Rica Maritim) er 
tenkt som et kulturelt fyrtårn i forbindelse med 
Norwegian Wood Programmet - 
Stavanger2008. Scenen skal vekke 
nysgjerrighet og skal være lett tilgjengelig også 
for sjøfarende (”Open Port”). Bygget skal være 
et signalbygg med hensyn til arkitektur og 
funksjon, en markant trekonstruksjon med en 
utforming som tillater høykvalitets uteareal på 
tomten. Bygget skal kunne åpnes mot sjøen – 
sammen med tilknyttede utearealer må bygget 
kunne brukes som et amfi ved større 
framførelser. Realisering av bygget forutsetter 
privat finansiering. 

9.9.4 UNGDOMMENS HUS 
 
Det er tatt til ordet for at kommunen må vurdere 
muligheten for å etablere et alternativt 
møtested for byens ungdommer og tilreisende 
elever/studenter.  Hvorvidt dette skal være et 
hus drevet av ungdom eller det skal knyttes 
opp mot et eksisterende kulturhus i sentrum må 
vurderes. 
 
MÅL: 

• Haugesund bystyre understreker 
viktigheten av at subkulturen og det 
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uorganiserte kulturlivet skal ha gode 
vilkår i Haugesund. Bystyret er 
opptatt av å ha en dialog slik at 
kommunens kulturpolitikk derfor er i 
stand til å fornye seg gradvis, fremfor 
å ha for mye fokus på det allerede 
etablerte. Haugesund skal være 
positiv til frie og uorganiserte 
kulturytringer. 

9.9.5 NYTT REGIONALT KULTURHUS   
 
I forbindelse med at Storasund-
skjærene skal få bro, er det foreslått å 
utvikle området som en bo- og fritidsbydel.  I 
den anledning er det antydet mulighet for å 
få realisert et større moderne konserthus for 
ulike kulturutrykk. Et slikt bygg skal være et 
signalbygg midt i Karmsundet med utsikt til 
byen, den gamle kongevegen og 
Karmsundet. Plasseringen vil ligge midt i 
regionen og kunne samle Haugalandet om 
et felles stort konsertbygg av nasjonal 
størrelse og standard. 
 
MÅL: 

• Det tas kontakt med de nærliggende 
nabokommuner med tanke på få 
nedsatt en interkommunal 
arbeidsgruppe som kan utrede 
grunnlaget for et evt. regionalt 
konserthus/ kulturbygg . Evt. bør 
større aktører innen næringsliv også 
inviteres til å delta i en slik 
arbeidsgruppe. 

 
 
9.9.6 AKTIVITETER PÅ 

RÅDHUSPLASSEN. 
 
Da behandlingen av sentrumsplanen ble 
vedtatt var et av punktene at det skal 
skapes økt aktivitet på Rådhusplassen. 
Dersom dette skal bli en realitet i årene som 
kommer er det helt avgjørende at det blir 
bevilget midler til disse aktivitetetene. 
 

10. KUNSTNERISK UTSMYKKING 
 

 
 
Skulpturer, billedkunst og annen utsmykking gir 
mennesker kunstopplevelser og bidrar til å 
berike de offentlige rom, inkludert gater og 
plasser. Samtidig har slik utsmykking mye å 
fortelle oss, både om hvilke verdier og kunstsyn 
som har rådet og som råder. 
 
Det er god kulturpolitikk å holde fast ved et 
kulturbegrep med utspring i kunsten. I denne 
forbindelse vil også den daglige kunsten – 
byens mange skulpturer – være av stor 
betydning. 
 
Kommunen må ha egne reglementer for 
kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg 
(egen sak 2006). Etableringa av regelverk 
forenkler prosessen i den enkelte 
utsmykkingssak, sikrer kommunen kvalitet og 
kvantitet kunst som inngår i kommunens 
eiendommer – og brukes av byens befolkning. 
De fleste kommuner som vedtar bindende 
utsmykkingsordninger avsetter 1- 2 prosent 
avhengig av byggets bruk og representativitet. 
 
MÅL:  

• Det skal utarbeides en 
utsmykkingsplan.  

 
• Det skal utarbeides en oversikt/katalog 

over byens skulpturer. Katalogen skal 
inneholde geografisk beliggenhet, 
historie og kunstneriske opplysninger. 

 
• Kommunen skal ha en offensiv 

utsmykkingspolitikk der lokale 
kunstnere blir brukt - 2 % av 
byggekostnader skal gå til utsmykking. 

 
• Påbegynt skulpturbok fra byjubileet skal 

sluttføres. 
 

• Det skal etableres en egen ” Skulptursti” 
inkludert kart for byens skulpturer og 
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minnesmerker. 
 

• Samarbeid med DKS å utvikle eget 
program som sikrer barn og unge 
kunnskap om byens mange 
skulpturer. 

  

11. UTØVENDE KUNSTNERE / 
AKTØRER 

 
 
Haugalandet og Haugesund har et rikt 
kunstnermiljø. Antallet høyt kvalifiserte 
kunstnere innenfor en rekke sjangere har 
økt kraftig de siste årene. Det vil i 
planperioden være viktig å tilrettelegge 
forholdene for våre kunstnere slik at de som 
bor her blir værende og ikke minst at andre 
velger å flytte til byen for å arbeide her.  

11.1. ETABLERING AV KUNSTNER-
KVARTAL 

 
Det har vært uttrykt et ønske om å etablere 
et kunstnerkvartal i byen. Et kvartal for 
kunstinteresserte – et kvartal med gallerier 
på gateplan – atelier og 
undervisningsmuligheter oppe i bygningene, 
kafeer m m.  

11.2. BILDENDE KUNSTNERE  
 
Byen og regionen har ca. 20 utøvende 
bildende kunstnere som delvis lever av 
kunsten. Noen arbeider i fellesskap andre 
individuelt. Miljøet er preget av høy kvalitet 
og god aldersspredning samt 
kjønnsfordeling. Rekrutteringen er også god.  
 
MÅL:  

• Vurdere mulighetene for å etablere 
et kunstnerkvartal for kjøp og salg av 
kunst, utstillinger, kulturopplevelser 
og kaféliv som også skal være med 
på vitalisere sentrum på kveldstid.  

 
• Legge forholdene til rette for et 

grafisk verksted gjerne i tilknytning til 
et gjestegalleri. 

 

• Etablere stipendordning – ordinære 
stipend/etableringsstipend/ 
reisestipend/prosjektstøtte/gode 
tilskuddsordninger.  

 
• Etablere et fleksibelt rom for 

teater/dans/visning - gjerne i tilknytning 
til Fartein Valen-scenen 

 

11.3. SCENISK DANS 
Den sceniske dansen har i de siste årene hatt 
en oppblomstring i Haugesund både når det 
gjelder utøvelse, forestillinger og dansetrening 
ikke minst takket være Kick dansestudio og 
danselinjen på Skeisvang Videregående skole.  
Det vil i årene som kommer være av stor 
betydning å ta vare på og å videreutvikle 
interessen for scenisk dans. Kulturlivet i byen 
tjener på danseinteressen. Den genererer 
publikum til lokale og gjestende kompanier 
både innen dans, teater, musikk og billedkunst.  
 
MÅL:  

• Opprette en koordinator/ 
produsentstilling (40%) med lokal 
tilknytning i forbindelse med lokale 
oppsettinger innenfor dans. Det 
vurderes å legge denne til Kulturskolen. 

 
• Etablere et talentutviklingsprosjekt 

innenfor dans med hovedvekt på barn 
og ungdom. 

 
• Tilrettelegge for at det arrangeres en 

årlig danseforestilling med dans og 
levende musikk i førjulstiden av og med 
dansere og musikere med lokal 
tilknytning. 

 
• Kulturlivet i Haugesund må bestrebe 

seg til å bruke dansere med lokal 
tilknytning i forbindelse med større 
arrangementer i byen; som for 
eksempel under utdelingen av 
Amandaprisen, Filmfestivalen, 
Sildajazzen og i Rockfest. 

 
• Det må etableres flere tilrettelagte 

arenaer for dans/scenisk kunst. 

11.4 PROFESJONELL FRILANSERE, 
SKUESPILLERE OG REGISSØRER. 

innenfor teater og film har bosatt seg i 
Haugesund og blitt en del av byens kulturbilde. 
Gjennom lokale og regionale støtteordninger 
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skal det være mulig for denne yrkesgruppen 
å søke økonomiske midler/ bidrag for å 
gjennomføre kunstneriske prosjekter med 
hjemmel i Haugesund. Dette for å skape et 
profesjonelt og allsidig kulturmiljø. Dette kan 
utvikle seg over tid og gjøre Haugesund til et 
utgangspunkt for nyskaping og kreativitet 
som skaper samarbeids prosjekter i 
distriktet, utenbys og internasjonalt. 

MÅL: 

Gjennom lokale og regionale støtteordninger 
skal det være mulig for disse yrkesgruppene 
å søke økonomiske midler/ bidrag for å 
gjennomføre kunstneriske prosjekter med 
hjemmel i Haugesund. 

11.5 PROFESJONELLE MUSIKERE 
 
Haugesund har flere profesjonelle musikere 
som har valgt å bosette seg i byen. Det er 
viktig i planperioden å legge til rette for at de 
gis tilfredsstillende arbeidsforhold slik at de 
fortsatt kan bo i byen.  

11.5.1 HARALD HÅRFAGRE 
KAMMERORKESTER 

 
Orkesteret er et prosjektbasert, profesjonelt 
kammerorkester med medlemmer 
hovedsaklig fra Haugalandet. Siden 
oppstarten i 1999 har orkesteret vært 
kunstnerisk ledet av fiolinist Nils Økland og 
blir administrert av et styre i samarbeid med 
KUF KF. Orkesteret legger stor vekt på høy 
kvalitet og på å kunne presentere 
utradisjonelle konserter med mange 
forskjellige samarbeidspartnere. Det kan 
nevnes Haugesund Teater, Sildajazzen, 
Filmfestivalen, Haugesund Rederiforening, 
Fartein Valen-festivalen og Norvegen 
historiesenter. Orkesteret prøver også å 
taaa utgangspunkt i forskjellige sjangere, 
spesielt har man tatt for seg 
sammenhengen mellom kunstmusikk og 
barokk. 
 
MÅL: 

• Sikre HHK sin eksistens og dets 
spesielle kunstneriske profil 
(kunstmusikk / folkemusikk) 

 

11.5.2.  NORD–ROGALAND 
SYMFONIORKESTER 

 
Orkesteret er en videreføring av Haugesund 
Byorkester. Orkesteret har både profesjonelle 
musikere og amatørmusikere som medlemmer 
og holder årlig 3 - 6 konserter i byen og 
distriktet. 
Fra høsten 2004 er orkesteret administrativt 
underlagt Kulturskolen og framstår med en ny 
organisasjonsmodell. Lærere fra kulturskolene 
på Haugalandet er nå fast med som 
gruppeledere og støttespillere i orkesteret, noe 
som har medført mer stabil drift av orkesteret. 
 
Orkesteret har i de senere årene vist godt igjen 
i musikklivet og vil kunne spille en sentral rolle i 
musikklivet.  Haugesund kommune og 
Rogaland Fylkeskommune må imidlertid 
vurdere en styrket overføring av midler til 
orkesteret. 
 
MÅL: 

• NRSO skal være et stabilt 
symfoniorkester på rundt 50 
medlemmer hvor stammen av musikere 
har tjeneste i orkesteret som del av sin 
faste jobb i kulturskolene og MiRo. 
Tilskuddene fra Rogaland 
fylkeskommune og kommunene økes 
 

11.5.3. MiRo-ENSEMBLET (tidligere Fylkes-
musikerne i Nord-Rogaland) 

 
MiRo vil fra 2006/2007 bli omorganisert til et 
AS. ”Nye” MiRo skal fortsette som ensemble, 
men skal i tillegg være sentral i samspillet med 
regionens øvrige musikere som Nord Rogaland 
Symfoniorkester og Harald Hårfagre 
kammerorkester.  
 
Ensemblet består i dag 5 stillingshjemler. 
Ensemblet samarbeider både med 
profesjonelle musikere, kor og orkestre så vel 
som amatører. 
 
MÅL: 

• MiRo skal etableres som et AS og det 
bør vurderes å innføre åremålsstillinger/ 
deltidsstillinger.  I tillegg bør tilskuddene 
fra Rogaland fylkeskommune og 
kommunene økes. 

• Samordning av musikerstillinger mellom 
MiRo, Harald Hårfagre kammerorkester, 
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Nord-Rogaland Symfoniorkester 
(NRSO) og kulturskolene 

11.5.4 FARTEIN VALEN-STIFTELSEN 
 
Fartein Valen-stiftelsen har som formål å 
fremme kunnskap om mennesket og 
komponisten Fartein Valen, hans liv og 
musikk. Videre er stiftelsen opptatt av å 
stimulere musikere til å framføre og ta 
initiativ til utgivelse av Farten Valens 
musikk. Stiftelsen arrangerer den årlige 
Fartein Valen-festivalen og samarbeider 
med familien Valen-Sendstad og Sveio 
kommune om å utvikle Farten Valen-heimen 
i Valevåg. 
 
Fartein Valen-stiftelsen har overtatt arbeidet 
til det tidligere Farten Valen-selskapet og 
KUF er sekretariat for stiftelsen. 
 
FELLES MÅL FOR MUSIKERNE 
 

• De profesjonelle musikerne må ved 
oppdrag fra kommunens side gis 
honorar etter tariff 

. 
• Etablere støtteordninger til 

egenproduserte produksjoner 

11.6. NYE PROSJEKTER – 
STAVANGER2008. 
 

11.6.1 FARTEIN VALEN TREKANTEN – ” 
ODE TIL STAVANGER” 

 
Prosjektet går ut på å utvikle et samarbeid 
mellom Farten Valen–heimen - 
komponisthjemmet i Sveio, Haugesund med 
Fartein Valen- stiftelsen og Fartein Valen- 
festivalen i tillegg til Institutt for musikk ved 
Universitetet i Stavanger  

11.6.2 LANDGANG – STAVANGER2008 
 
Målet med prosjektet er gjennom 
Stavanger2008 å gi musikklivet på 
Haugalandet et varig løft, samtidig som en 
gjennom 7 konserter tilfører Stavanger2008 
en blanding av originale konserter med stor 
publikumsappell og kunstnerisk utfordrende 
smale konserter. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Nord- 
Rogaland Symfoniorkester, Harald Hårfagre 
kammerorkester og Festiviteten. Prosjektet 

er støttet av Haugesund og Tysvær kommuner. 

11.6. 3 KONSERTFORESTILLINGEN ”Ne 
Plus Ultra” 

 
Er en multimedial konsertforestilling for og med 
målgruppe store barn og ungdom. Mål for 
forestillingen er å vise hvordan andre uttrykk og 
medier blir brukt i samspill både for å forsterke 
et budskap og for å bevisstgjøre at en 
konsertframføring alltid involverer også andre 
uttrykk og fag.  
Lokale aktører, profesjonelle og amatører, skal 
være sentrale, og forestillingen skal 
fargelegges av andre uttrykk og medier.  
Ungdom inviteres til levere moduler til 
produksjonen. MiRo-ensemblet er initiativtaker 
og har kontakt med den nyopprettede 
medielinjen ved Vardafjell videregående skole 
og multimediaprodusent Terje Rudi. 
 
11.6.4 KUNST I BEVEGELSE – EUROPEISK 

KUNSTBIENNALE  
 
Skal være internasjonalt kunstprosjekt med 
regional forankring. Temaet skal være ENERGI 
i begrepets videste forstand. Biennalen har 
som mål å skape et grenseoverskridende 
kunstprosjekt som åpner opp for nye 
forståelser av regionens historie, egenart og 
identitet. 
Prosjektet må også sees i sammenheng med 
Fartein Valen Scenen. 
 
11.6.5 FESTIVALER 2008. 
 
Stavanger2008 har signalisert at de ønsker et 
samarbeid med festivalene ( fartein Valen-
festivalen, Rockfest, Sildajazzen og 
Filmfestivalen) i kulturby året 
 

11.7 DET ØVRIGE MUSIKKLIVET 
 
Det finnes en rekke kor, korps og 
musikkgrupper i byen. Mange har en lang og 
tradisjonsrik historie. Disse fyller viktige 
oppgaver i byens kulturliv og fortjener støtte og 
anerkjennelse fra kommunenes side. 
Kommunens viktigste bidrag i forhold til disse 
vil være økonomisk støtte til driften i tillegg til å 
bidra til at de har gode øvings og 
konsertforhold.  
 
MÅL 

• Bedre støtte til drift og 
instrumentinnkjøp for voksen korpsene. 
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• Kommunal tilrettelegging av gode 

øvings- og konsertforhold 
 

11.8. FORFATTERE / SKRIBENTER  
 
Skrivende kunstnere hører hjemme i et rikt 
kunstnermiljø der kunstnere på ulike felt kan 
inspirere og utfylle hverandre.  Det er viktig 
at det finnes et "mottaksapparat" for 
litteratur. Forfattere trenger dyktige 
konsulenter og forlag som vil gi ut bøker der 
de gis mulighet for å presentere tekstene 
sine. 
 
MÅL: 

• Etablere forfatterkurs i regi av lokale 
studieorganisasjoner, Vestnorsk 
forfattersentrum og eller HSH. 

 
• Etablering av gjestebolig for 

forfattere. 
 

• Opprette et forfatterstipend tilknyttet 
Kolbein Falkeids navn.   

 
• Gjøre aktiv bruk av forfattere i 

scenekunst, forfatterkvelder og 
bokpresentasjoner.  

 
• Følge opp utfordringen som er gitt til 

høgskolen om å etablere et 
kulturfaglig studium. 
 

11.9 HAUGESUND TEATER 
 

 
Haugesund Teater har som mål å inspirere 
og provosere. Teatret ønsker å tilby et 
jevnlig og variert teatertilbud på høyt 
kunstnerisk plan til regionens barn, ungdom, 
voksne og eldre. For å kunne utvikle teatret 
videre er det nødvendig med et kombinert 
prøvelokale og black box. 
 
Haugesund Teater ønsker også å utvikle en 
teaterfestival for ny internasjonal dramatikk. 
For et teater som ligger på vestkysten av 
Norge med åpne horisonter ut mot resten av 
verden, er det naturlig å se langt utover 
landegrensene når en søker inspirasjon og 

utvikling. En internasjonal teaterfestival i 
Haugesund vil sette byen vår på kartet for nye 
målgrupper, samtidig som det vil gi regionens 
innbyggere en unik mulighet til å følge med på 
det som skjer på teaterfronten ute i verden.  
 
MÅL:  

• Etablere Haugesund internasjonale 
teaterfestival med hovedfokus på ny 
europeisk dramatikk. 

 
• Realisere bygging av prøvelokale/ Black 

Box fortrinnsvis i tilknytning til 
Festiviteten. 

 
• Teateret vil bygge opp tillit hos publikum 

ved å skape teater av nasjonal og 
internasjonal interesse.  

 
• Haugesund teater skal ha som mål å 

være inngangsporten til den 
profesjonelle verden for nye 
scenekunstnere. 

 
• Haugesund teater har som mål å kunne 

ansette en kjerne av scenekunstnere på 
åremålsstillinger. 

 
 

• Haugesund kommune som eier må 
forplikte seg til å samarbeide mot stat 
og fylke for å øke teaterets økonomiske 
rammer. 

12. FESTIVALER 
 

 
Haugesund er en ledende festivalby. 
Festivalene plasserer Haugesund på kartet og 
er med på å skape et kulturelt løft og styrker 
identiteten. Dessuten stimulerer festivalene 
kulturlivet også utenom festivalsesongen. I 
tillegg gir festivalene utfordringer og oppdrag til 
utøvende kunstnere. Festivalene er dessuten 
viktige for reiselivet og byens omdømme.  
   
I planperioden bør det vurderes om det skal 
komme et politisk initiativ som lanserer 
Haugesund som et nasjonalt knutepunkt for 
film og jazz med utgangspunkt i Stiftelsen 
Sildajazz og Den norske filmfestivalen AS. 
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12.1. LOKALE FESTIVALER I 
HAUGESUND 

 
Barn er Bra-festivalen  
Barn er Bra-festivalen er barnas egen årlige 
festival og er et samarbeid mellom 
haugesund kommune og byens tre 
menigheter (Skåre, Rossabø og Vår 
Frelsers). Festivalen har sitt utgangspunkt i 
norde bydel, men omfatter nå hele byen. 
Festivalen gir barna både kulturelle 
opplevelser og internasjonale erfaringer 
gjennom viktige u- landsprosjekter. 
 
Barnefilmfesten  
Som en del av Den norske filmfestivalen 
arrangeres hvert år Barnefilmfesten som 
også henvender seg til barn i byens 
barnehager og barneskoler. Barnefilmfesten 
engasjerer ca. 5.000 barn og unge. 
 
Eldredagene  
Eldredagene er byens ukelange festival 
for byens seniorer. Festivalen inneholder 
mange kulturelle og sosiale aktiviteter og 
har vakt interesse og oppmerksomhet langt 
utover Haugalandet. 
 
Kulturnatt  
Kulturnatt i Haugesund ble etablert som 
Norges første kulturnattarrangement etter 
ide fra København. Kulturnatt samler 
regionale og lokale aktører og etter 
hvert nasjonale gjester og henvender seg til 
tusenvis av kulturinteresserte publikummere 
på Haugalandet gjennom 2 hektiske ”netter”. 
De aller fleste kulturarenaene i Haugesund 
inklusive byens rådhus tas i bruk. Kulturnatt 
favner hele kulturlivet i byen.  
 
Ola Flytt. dagene  
Ola Flytt dagene hedrer Ola Flytts minne og 
arbeider også innenfor kystkulturen med 
vekt på Risøy og indre havn.  Arrangør er 
Ola Flytt- fondet. 
 
Verdens lengste sildebord  
Verdens lengste sildebord arrangeres i 
tilknytning til Havnedagene og Filmfestivalen 
hvor Kokkenes Mesterlaug serverer sild til 
hele Haugalandet i Haraldsgaten. Verdens 
lengste sildebord kan danne grunnlag for en 
maritim matfestival.  
 
Trubadurfestivalen 
Trubadurfestivalen står for lokal kjente 
musikere og profilerte norske musikere av 

høy kvalitet på en intimscene. Teltet gjør at 
intimiteten og atmosfæren rundt arrangementet 
blir helt spesiell. ” En mann- en gitar” 
 
Haugalandsmesterskapet i Pop/Rock  
Er et lokalt rockemesterskap der det spilles alt 
fra hard rock til ren pop. Arrangeres årlig  
�

Ungdommens Kulturmønstring  
Dette er et landsomfattende tiltak, der 
Fylkeskommunen har et ansvar. Lokalt er det 
Gamle Slaktehuset som står som arrangør. 
Arrangeres årlig. 

12.2. REGIONALE FESTIVALER 

 
 
Havnedagene er en fargerik mønstring av vår 
gamle kystkultur og våre tradisjoner knyttet til 
sjøen.  Dagene starter med en flott 
båtdefilering hvor jekter, skøyter og kuttere er 
med. På Indre kai foregår det ulike aktiviteter. 
Demonstrasjoner av gammelt håndverk, gamle 
motorer, forskjellige utstillinger og salgsboder 
med mange forskjellige tilbud. Havnedagene 
arrangerer også spesialutstilling med skiftende 
tema hvert år. Underholdning og gøy for store 
og små. 
 
Tangofestivalen 
Tangofestivalen arrangeres for første gang i 
perioden 25. mai – 27. mai 2006. Da settes 
den Argentinske tangoen i høysetet i tillegg til 
den norske tangotradisjonen. Det vil bli 
arrangert tangokurs, konkurranser, 
oppvisninger, dansekvelder, sosialt samvær, 
gratis kino, konserter m. m. 

12.3 NASJONALE/ INTERNASJONALE 
FESTIVALER 

 
Fartein Valen-festivalen  
Fartein Valen-festivalen er en nasjonal festival 
som med utgangspunkt i Fartein Valens liv og 
komposisjoner fokuserer på musikk og ny 
musikk. Den arrangeres av Fartein Valen-
stiftelsen, Haugesund og Sveio kommuner med 
støtte fra Rogaland og Hordaland 
fylkeskommuner i tillegg til  Norsk kulturråd.  
 
Den norske filmfestivalen AS – The 
Norwegian International Film Festival.  
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Den norske filmfestivalen samler film- og 
kinobransjen i Norge og Norden og 
presenterer film fra hele verden. I dag er 
Filmfestivalen i Haugesund en av de norske 
festivalene som er mest profilert i utlandet. 
Filmfestivalen har som mål å åpne seg mer 
mot lokalt og regionalt publikum og har i 
tillegg til filmprogrammet et konsertprogram 
og en høythengende årlig nasjonal 
kunstutstilling i Haugesund Billedgalleri.  
 
New Nordic Films 
Det nordiske filmmarkedet New Nordic Films 
blir arrangert som en egen seksjon under 
Den norske filmfestivalen. New Nordisk Film 
er et europeisk filmmarked som har som mål 
å skape et økt fokus på nordisk film, samt 
være en møteplass for den nordiske 
filmbransjen. New Nordic Films varer i fire 
dager og er satt sammen av et tett 
filmprogram, faglige seminarer og sosiale 
tilstelninger. 
 

Den norske filmprisen Amanda  
 

 
 
Amanda utdeles hvert år i tilknytning til Den 
norske filmfestivalen. Utdelingen sendes 
direkte på fjernsyn direkte på TV. Den 
norske filmfestivalen v/ Amandakomiteen 
administrerer prisutdelingen.  
 
Safe as Milk  
Safe as Milk er en samtidsfestival for ”ungt 
uttrykk”. Festivalen har fått nasjonal 
oppmerksomhet og støttes av Norsk 
Kulturråd og Haugesund kommune. 
 
Sildajazz – The Norwegian International 
Jazz Festival  
 

 
 
Sildajazz er Norges største jazzfestival og 
samler musikere fra hele verden og rekrutterer 
publikum fra hele landet. Jazzfestivalen startet 
som en gladjazzfestival, men har utviklet seg til 
å bli en festival som i dag favner hele 
jazzuttrykket. Festivalen utspilles i første rekke 
i konsertsalene, men har også en bred folkelig 
profil hvor byens mange serveringssteder og 
uterom, inklusive havnen tas i bruk. 

Den årlige kunstutstillingen i forbindelse med 
festivalen er en av de best besøkte i byen i 
løpet av året. Videre satser festivalen sterkt på 
barn og unge med barnehageopplegg der ca. 
1200 barn deltar årlig. I samarbeid med 
Kulturskolen arrangeres hvert år kurs for unge 
musikere med avsluttende konsert av 
kursdeltakerne. Festivalen er og sentral i 
jazzsatsing gjennom året ved å delfinansiere 
gratis lørdagsjazz på Høvleriet, og ved å gi 
økonomisk støtte til onsdagsjazzen på To 
Glass. 

Rockfest Haugesund  
Rockfest Haugesund ble etablert i 
jubileumsåret 2004 og er i ferd med å bli en 
viktig rockefestival for ung musikk. 

12.4. PLANLAGTE NYE FESTIVALER  
 
Litteraturfestival.  
Det bør opprettes årlige litteraturdager på 
Haugalandet, med fokus på det skrevne ord i 
mange varianter. Aktuelle tema er forfattertreff, 
bokbad, lyrikkpresentasjoner, teater og film 
basert på bøker m.m. Viktige 
samarbeidspartnere er bibliotek, bokhandlere, 
Norsk forfattersentrum, utesteder, 
teater(grupper), kinoen m. fl. Det vil være 
naturlig at festivalen knyttes opp mot Kolbein 
Falkeids forfatterskap. 
 
Teaterfestival.  
Haugesund Teater ønsker å utvikle en 
teaterfestival for ny internasjonal dramatikk.  En 
internasjonal teaterfestival i Haugesund vil 
sette byen vår på kartet for nye målgrupper, 
samtidig som det vil gi regionens innbyggere 
en unik mulighet til å følge med på det som 
skjer på teaterfronten ute i verden. 
 
Kunstbiennale – Stavanger2008 – ” Kunst i 
bevegelse ” 



KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2006 - 2020  
 

 
Side 25 av 35 

Skal være internasjonalt kunstprosjekt med 
regional forankring. Temaet skal være 
ENERGI i begrepets videste forstand. 
Biennalen har som mål å skape et 
grenseoverskridende kunstprosjekt som 
åpner opp for nye forståelser av regionens 
historie, egenart og identitet. 
Prosjektet må også sees i sammenheng 
med Fartein Valen Scenen. 
  
 
 
MÅL FOR FESTIVALENE 

• Det er et mål å videreutvikle 
eksisterende festivaler og gi 
nyetablerte festivaler vekstmulighet.  

 
• Filmfestivalen og Sildajazzen skal 

fortsatt være de to viktigste 
satsingsområdene for Haugesund. 
Dette skal bidra til at de to 
festivalene befester stillingen som 
viktige nasjonale og internasjonale 
kulturinstitusjoner.  

 
• Det er et mål at festivalene også skal 

være inspirasjonskilde for aktiviteter 
utover festivalperiodene med 
konsertvirksomhet, jazzskole, 
filmproduksjon m.v.  

 
• Haugesund Folkebibliotek skal 

utvikle årlige litteratur- og 
bokrelaterte kulturopplevelser inkl. 
det å stå sentralt i et samarbeid om å 
utvikle årlige 
litteraturdager/litteraturfestival på 
Haugalandet og Sunnhordaland. 

 
• Verdens lengste sildebord 

kan danne grunnlag for en utvidet 
maritim matfestival.  

 
• Europeisk kunstbiennale ” Kunst i 

bevegelse” skal utvikles i samarbeid 
med byens kunstnere. 

13. KULTURVERN 
Haugesund ligger sentralt plassert i en 
region som har preget rikshistorien og 
sagalitteraturen med framveksten av 
kongeriket Norge. Mens Karmsundet byr på 
lange historiske linjer gjennom en rekke 
kulturminner, er Haugesund en moderne by 
preget av maritimt næringsliv, service, 
handel og kultur.  

 
Haugesund har i 150 år bygget et 
kvadratursentrum på begge sider av 
Smedasundet. Lokal byggeskikk og arkitektur 
gjennom 150 år preger kvartalene, og gir 
Haugesund et unikt uttrykk med gammelt og 
nytt side om side. Indre kai og Krossen med 
Kronå, Dokken, Kortanes og Vibrandsøy med 
Tonjer fyr er en viktig del av kulturarven.  
 
Byens historie er preget av skiftende 
konjunkturer. Oppturene har gitt Haugesund et 
mangfoldig uttrykk, med byggverk i 
klassisistisk, sveitser, jugend, romantisk og 
funksjonalistisk stil. Haugesund sentrum og 
villaområdene har mange fine arkitektoniske 
byggverk, og sammen med andre kulturuttrykk 
gir det byen en egenart. Det er derfor viktig å 
ha fokus på Haugesunds historie og kulturarv i 
årene framover. 

13.1. KULTURMINNER – KULTURMILJØ 
 

 

I Lov om kulturminne heter det  bla.a:  

”Kulturminner og kulturmiljøer med 
deres egenart og variasjon skal vernes 
både som del av vår kulturarv og 
identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning Med kultur-
minner menes alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes 
områder hvor kulturminner inngår som 
del av en større helhet eller 
sammenheng”.  

Etter loven er alle kulturminner (boplasser, 
bygninger eller rester etter disse, 
arbeidsplasser, veier, forsvarsverk, tingsteder, 
kultsteder, graver m.m.), eldre enn fra år 1537, 
automatisk fredet. Også alle "erklært stående 
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byggverk med erklært opprinnelse fra tiden 
fram til 1649" er automatisk fredet. For 
såkalte løse kulturminner gjelder egne 
fredningsbestemmelser, det samme gjelder 
for skipsfunn m.m. I tillegg kan enkelte 
anlegg/bygg, båter/skip fredes ved 
enkeltvedtak. Områder/bygg m.m. kan også 
formelt vernes gjennom reguleringsplaner. 
Det er viktig å skille mellom formell 
fredning/vern og om for eksempel en 
bygning eller et bygningsmiljø er 
verneverdig. 

Det vil i planperioden være viktig å legge 
opp til en bevissthet rundt våre kulturminner 
og prioritere kulturminnearbeid høyt. 
Kulturminneplaner er blitt et viktig 
styringsredskap for kommunene i forhold til 
å ta vare på lokale kulturminner, og sikre lett 
tilgjengelige, prioriterte og godt 
systematiserte registre over hvilke verdier 
som finnes i den enkelte kommune.  
 
MÅL: 

• Utarbeide kulturminneplan samt 
revidere kulturminneplakaten. 

 
• Haugesund Kommune skal aktivt 

påse at byens bygningsarv blir 
ivaretatt, og at bebyggelse som 
reguleres for bevaring ikke forfaller, 
men tas vare på etter antikvariske 
prinsipp. 

 
• Haugesund Kommune skal gå foran 

med et god eksempel og ta godt 
vare på verneverdig bebyggelse i 
kommunal eie. Rådhusanlegget er 
fredet som et sentralt byggverk i 
Norges arkitekturhistorie. Grundig og 
riktig bevaring av dette anlegget er 
særlig viktig. 

 
• Haugesund Kommune vil kartlegge 

eksisterende finansierings- og 
tilskuddsordninger med sikte på å 
etablere effektive støtteordninger til 
restaureringsarbeid utført etter 
antikvariske prinsipp i byens 
verneverdige bebyggelse. 

 
• Haugesund opplever et stort press 

på byens sjøside. Dette er samtidig 
områdene der de eldste og historisk 
viktigste bygningsmiljøene i 
Haugesund er konsentrert. Innen 
2006 skal all verneverdig, sjørettet 

bebyggelse innenfor byens grenser 
være antikvarisk registrert. Samtlige 
gjenværende sjøhusbebyggelsen fra 
1800-tallets silefiskerier må sikres et 
varig vern. Samtidig må det avgjøres 
hvilke byggverk det ønskes skal 
representere byens industrihistorie.  

 
• Haugesund Kommune skal effektivt 

sikre den verneverdige bygningsarven 
på Vibrandsøy fra fortsatt forfall. I 
denne forbindelse er det viktig at 
kommunal eiendom på øyen tas vare 
på på en forbilledlig måte. Det må 
prioriteres høyt å undersøke 
mulighetene for å bevare 
kulturlandskapet på Vibrandsøy som en 
grønn lunge i byens innseiling til glede 
for fremtidige generasjoner.  

 
• Bebyggelsen langs indre havn skal tas 

vare på og utvikles.  

13.2. KYSTKULTUREN  
 

 
 
I mange miljøer er det stor interesse for å ta 
vare på viktige maritime kulturminner. 
Karmsund Folkemuseum har en stor samling 
bruksgjenstander og båter til utstillingsformål. I 
tillegg har en rekke andre aktører lagt ned en 
betydelig innsats med å restaurere og ta i bruk 
gamle fartøyer. Hovedtyngden av disse er 
privatpersoner. Mange av dem er sterkt 
representert under Havnedagene. Det er også 
private aktører som har hentet hjem 
fraktefartøyet Eckar, Prosjektet eies og drives 
av veteranbåtalaget Ekar- som er dannet med 
støtte fra Riksantikvaren. Neste prosjekt ut er 
Fjordabåten Svanøy. 
 
Stiftelsen Indre Kai holder vedlike livbåtene 
som benyttes til kapproingen 17. mai.  
Stiftelsen Ola Flytt har rehabilitert alle gamle 
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fløttmannsbåter og satt disse i drift i 
sommerhalvåret. Stiftelsen Haugesjøen har i 
løpet av de 25 årene den har eksistert, fått 
gjort omfattende rehabiliteringsjobber på 
hardangerjekten Johanne Karine, på 
hønerævskøyten Kaja (1854) og på 
Havnabåten (1927). Det pågår nå 
tilsvarende arbeid på killingen ”Embla 
(1952), på 6-meteren Fairline (1926) og på 
7-meteren Zephyr. 
 
Størstedelen av det arbeidet som her 
utføres, skjer i frivillig regi, på dugnadsbasis. 
Dette er en verdifull innsats som må 
berømmes og stimuleres. På enkelte av 
skipene er det snakk om betydelige og 
svært kostnadskrevende reparasjoner, og 
det er klare grenser for hva det er mulig å få 
til gjennom dugnadsinnsats aleine.  Det er 
derfor aktuelt å drøfte på hvilken måte det er 
mulig å få til en mer samordnt innsats på 
dette viktige kulturvernområdet for kystbyen 
Haugesund.  
 
Investeringsbehovet er en sak for seg selv. 
Like viktige er kostnadene knyttet til løpende 
drift og vedlikehold i etterkant av 
reparasjonene.  Skal de oppvoksende 
slektene kunne dra nytte av all den 
innsatsen som her er lagt ned, må de kunne 
få bruke båtene som en del av sin 
skolegang. Dette bør komme inn som et 
ledd i opplegget Gamle Haugesund/gamle 
husflids og håndverksteknikker”. En aktiv 
bruk er også til berikelse for havnemiljøet i 
Haugesund. Når det nå brukes mange 
millioner kroner på en nødvendig opprusting 
av Indre kai, må kommunen også ha fokus 
på hva som kan tilføre havnemiljøet liv og 
røre, sjel og identitet på helårsbasis.  
 
Det er ønskelig med en bedre dialog mellom 
alle aktører som arbeider med fartøyvern. 
Organiseres denne dialogen på en skikkelig 
måte, vil det være mulig å danne seg et 
helhetlig og mer konsist bilde av hva som er 
utfordringer og behov på dette 
innsatsområdet. Parallelt må det foretas en 
kartlegging av alle eksisterende offentlige 
finansieringsordninger og vurdere om det er 
et aktuelt virkemiddel for eksempel å initiere 
lokale/regionale fond som kan bidra til å 
finansiere tyngre rehabiliteringsjobber på 
eldre skip. 
 
MÅL 

• Innen utgangen av 2006 skal det tas 
initiativ til et eller flere dialogmøter med 
alle som er involvert i fartøyvern i 
Haugesund.  

 
• Sammen med en kartlegging av 

eksisterende finansieringsordninger, 
skal dialogen kunne ende opp i en 
arbeids- og handlingsplan for fartøyvern 
i Haugesund, der de ulike rollene er 
avklart og der man er enige om hvilke 
kurser som skal settes, også med 
hensyn til mer synlig og hyppigere bruk 
av skipene. 

 
• Understøtte viktige lokale 

kystkulturmarkeringer, som kapproingen 
17. mai og Havnedagene. 

• Styrke kommunens tilskudds-ordninger 
for de private stiftelsene som driver 
arbeid med fartøyvern.  

 
• Tilrettelegge areal ved sjøen for 

båtentusiaster som ønsker å ta vare på 
vår kulturarv innenfor det maritime 
miljøet. 

 
• Etablere et framtidig kystkultursenter 

 
• Allmenningene og havnegangene som 

stadig står i fare for å forsvinne fra 
bybildet bør vernes og ikke utsettes for 
tilfeldige tiltak. 
 

13.3 KULTURVERN – VEI OG 
KOMMUNIKASJON. 

 
Kulturvern må også omfatte 
samferdselshistorien. Rutebilhistorisk forening 
sitt lokallag Rogaland sitter på stor kompetanse 
innenfor denne delen av historien, en 
kompetanse som en må benytte seg av i årene 
som kommer. 
 
MÅL: 

• Utvikle et godt samarbeid med aktuelle 
aktører for å sike at 
samferdselshistorien også blir ivaretatt i 
årene som kommer. 

 
• Rutebilene bør få samme status som 

tekniske kulturminner  

13.4. BYHISTORIEN 
Haugesund kommune har gjennom de siste 
årene lagt ned store økonomiske midler for å få 
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dokumentert vår byhistorie. Til nå er det 
skrevet tre bøker. To av Reidar Østensjø 
(1854 – 1914) og en av Øyvind Bjørnsen 
(1914 – 1954). Nå gjenstår det å sluttføre 
siste del av Byhistorien innen 2010 (1954 – 
2004) MED Øyvind Bjørnsen som forfatter. 
 
MÅL: 

• Sluttføre Byhistorien. 
 

13.5. HAUGESUND I FILM OG BILDER 
Haugesund kommune har etter hvert 
ervervet en stor samling bilder og film fra 
Haugesund gjennom 150 år. Dette 
materialet må tas vare på og gjøres 
tilgjengelig for allmennheten. Det vil i løpet 
av 2006 bli fremmet en sak om hvordan 
dette skal gjøres. 
 
MÅL: 

• Utarbeide strategisk plan for å 
ivareta de historiske bildene og 
filmmaterialet som kommunen eier 
samt å gjøre dette tilgjengelig for 
publikum. 

13.6. HARALDSHAUGPROSJEKTET 
 

 
 
Det nye Haraldshaugprosjektet består av 
følgende 3 elementer: Bygge et 
Servicesenter ved Riksmonumentet, 
etablere informasjonsutstilling om Norges 
samling i Karmsund Folkemuseum med ” 
stråler ” mot Riksmonumentet  og Norvegen 
Historiesenter. Videre skal det opparbeides 
kulturhistoriske stier inkl. informasjonstavler 
/ steiner. Disse tre elementene skal fortelle 
befolkningen om kulturminnene på 
Haugalandet og Haraldshaugen. 1954 – 
2004   
 
I tillegg må en vurdere å tilrettelegge for 
sjøkulturstier tuftet på våre gamle 
ferdselsårer fra Norvegen Historiesenter 
gjennom Karmsundet og Smedasundet fram 
til Haraldshaugen.  
 
MÅL. 

• Gjennomføre nye Haraldshaug-
prosjektet. 

 
• Karmsund folkemuseum sammen med 

KUF skal lede arbeidet med å etablere 
en utstilling om riks-samlingen i 
Karmsund Folkemuseum, 
informasjonssenter på Haraldshaugen 
samt ulturhistoriske stier. 

14. FRIVILLIGE LAG OG 
ORGANISASJONER.  

Frivillighet er en bærebjelke i lokalsamfunnet 
som gir forhøyet livskvalitet til alle. Frivillig 
arbeid og dugnadsinnsats gir mening og 
fellesskap for involverte og i tillegg stor 
nytteverdi for samfunnet. Frivillighet er en del 
av organisasjoners og nærmiljøets naturlige liv, 
men ikke alltid like synlig for dem som nyter 
godt av den.  
 
Det finnes frivillige lag- og organisasjoner som 
har egne hus og egne ansatte, andre lag- og 
organisasjoner er basert kun på frivillig 
dugnadsinnsats. 
 
Aktiviteter knyttet til ulike frivillige 
organisasjoner er vesentlig for det totale 
kulturliv og oppvekstmiljø i byen vår.  For å 
ivareta det frivillige arbeidet må Haugesund 
kommune sikre både økonomisk støtte og 
andre tiltak som kan bidra til å styrke det 
frivillige kulturlivet.   
Det må vurderes om det i tillegg til driftstøtte 
skal innføres støtte til delfinansiering av (dyrt) 
utstyr som er nødvendig for å drive en 
organisasjon og støtte til lederkurs og annen 
opplæring, begge deler etter nærmere 
retningslinjer. 
 
Innføringen av kontingent / betaling for leie av 
lokaler til voksne lag og foreninger har hatt 
svært negative konsekvenser i tillegg til at 
regelverket praktiseres forskjellig. Ordingen 
skulle ha vært evaluert i 2004, men denne 
evalueringen er ikke blitt gjennomført. 
 
MÅL: 

• Haugesund kommune må gå aktivt inn 
for et godt, konstruktivt og praktisk 
samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner i byens kulturliv.  

 
• Innføringen av kontingent/betaling for 

leie av kommunale lokaler til voksne lag 
og foreninger må avskaffes 
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• Det bør tilrettelegges for kurs for 
ledere av styrer m. m. i kommunal 
regi.  

• Den etablerte Kulturbanken må 
oppdateres og videreutvikle.  

 
• Det frivillige kulturliv (foreningsliv og 

private aktører), skal tilbys gode 
forutsigbare økonomiske rammer og 
skal kunne få faglig veiledning om 
private, kommunale, 
fylkeskommunale og statlige 
ordninger 

14.1 AMATØRTEATRENE 

 

14.1.1. HAUGESUND BARNE- OG 
UNGDOMSTEATER 

 
Haugesund Barne og Ungdomsteater har 
gitt regionen mange gode teater opplevelser 
og er en viktig bidragsyter til byens kulturliv. 
Teatret er en frittstående organisasjon som 
har til formål å skape interesse for, og 
kunnskap om teater hos barn og ungdom.  I 
teaterets målsettinger heter det bl.a. at 
arbeidet skal være rettet mot personlig 
utfoldelse det enkelte barn.  

14.1.2. HAUGESUNDSCENEN 
 
Haugesundscenen ble stiftet i 1974 og er et 
lokalt amatørteater, hvor all virksomhet er 
basert på medlemmers og venners 
dugnadsinnsats. Haugesundscenen har 
gjennom de årene de har eksistert satt opp 
en rekke teaterforestillingen til stor glede for 
byens innbyggere.  Det er ingen tvil om at 
Haugesundscenen i årene som kommer vil 
spille en viktig rolle innenfor amatørteater 
virksomheten.  

14.1.3. BROSTEINSTEATERET 
 
Brosteinsteateret er et nytt supplement til 
teatertilbudet i byen og har tilholdssted på 
Hemmingstad Kultursenter. Der går de nye 
veier og arbeider både med samtidsdrama og 
tradisjonelle teaterstykker. Brosteinsteateret 
har både egne produksjoner i tillegg til at de 
samarbeider med andre eksisterende grupper i 
Haugesund.  
 
MÅL 

• Legge forholdene til rette for 
amatørteatrene. 

 
 
14.1. 4 KICK DANSESTUDIO 
 
gir tilbud til barn, unge og voksne i flere genre 
innenfor dans. Studioet har profesjonelle 
pedagoger knyttet til seg. Den sceniske dansen 
har i de senere årene hatt en oppblomstring på 
Haugalandet mye takket være en aktiv satsing 
fra Kick dansestudio. Det vil i årene som 
kommer være viktig å tilrettelegge for at danse 
interessen får gode rammevilkår. 
 
MÅL: 
 

• Utvikle et talentutviklingsprosjekt 
 
• Dansekunstnere med lokal tilknytning 

må brukes 
 

• Kommunal bestilling av årlige 
danseforestillinger. 

 
• Flere tilrettelagte arenaer. 

 
 
15. FILMSATSNING 
 
Det er viktig å videreutvikle det kulturelle 
mangfoldet fordi de samfunnsmessige 
endringene går i retning av økt satsing på 
kultur og opplevelser generelt. Satsing på 
filmskaping og filmproduksjon er et eksempel 
på dette.  
 
Mål: 

• Videreutvikling av Rogaland Filmkraft 
hvor Haugesund kommune er medeier 
og bidragsyter.  
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• Bli en av Nordens ledende 
filmregioner sammen med 
samarbeidspartnere i Rogaland. 

 
• Bli en del av en attraktiv region for 

nasjonal og internasjonal film og TV 
– produksjon. 

 
• Samarbeide med Haugesund 

Folkebibliotek mht å tilby 
filmlitteratur. 

 
• Samarbeide med Kulturskolen mht å 

utvikle filmundervisningen. 
 

16.    FYLKESKOMMUNALE 
KULTURINSTITUSJONER. 

16.1. SKEISVANG VIDEREGÅENDE 
SKOLE.  

 
 
Musikk-, dans- og dramalinjen på Skeisvang 
(MDD)er et regionalt kraftsentrum på et 
bredt kulturområde og deltar ved siden av 
sine egne konserter/forestillinger/prosjekter 
ukentlig med innslag på konferanser, lokale 
arrangementer etc. Skolen ønsker å være 
en ressurs for regionen og vil også i 
framtiden, så langt det lar seg gjøre, legge til 
rette for at elever kan bidra med kulturelle 
innslag i forskjellige sammenhenger. 
 
 
16.2. HAUGALAND VIDEREGÅENDE 

SKOLE. 
 

 
 
Skolen har studieretning innen 
formgivingsfag. Avdelingen for design og 
håndverk tar sikte på å utvikle faglig 
dyktighet, forståelse og ansvar for fag, yrke 
og samfunn gjennom planmessig 
opplæring.  Med Vk2 i tegning, form og 
farge gis det også generell 
studiekompetanse i tillegg til erfaring i faget. 
 
16.3. VARDAFJELL VIDEREGÅENDE 
SKOLE 

 

 
Medie og kommunikasjonslinjen på 
Vardafjell ble etablert høsten 2005. Et 
spennende nytt tilbud i filmbyen. Elevene lærer: 
journalistikk, foto, web-design og film. Etter to 
år kan en gå i lære, tar en tredje året får eleven 
studiekompetanse. 
 
MÅL FOR DE VIDEREGÅENDE SKOLER: 

• Det er ønskelig fra kulturlivets side et 
enda bedre samarbeidet mellom lokale 
profesjonelle kunstnere og skolens 
musikkmiljø. 

 
• Det er fra det lokale kulturlivet ønskelig 

at konsertarenaen i større grad åpner 
seg mot publikummet utenfor skolen.  

 
• Utvikle samarbeidet mellom de 

videregående skolene og kulturlivet i 
byen.  

 
• Utvikle det nye emne Programfag til 

valg i grunnskolen i samarbeidet med 
den videregående skolen. 

 

17. HØGSKOLEN STORD /HAUGESUND 

 

HSH er en mellomstor og moderne høgskole 
med om lag 2200 studenter og 250 ansatte. 
HSH tilbyr framtidsrettete utdanninger på 
bachelor- og masternivå, spennende etter-og 
videreutdanninger og utfordrende 
forskingsprosjekt i aktive fagmiljø.  

MÅL 
• HSH  vil spille på lag med kommunen i 

utviklingen av byens kulturliv 
 
• Byen skal utfordre høgskolen til å 

utvikle nye studieprogram innen 
innovative og kulturfaglige disipliner.  
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• Haugesund bystyre viser til det gode 
utdanningstilbudet på videregående 
skolenivå i Haugesund og vil ta 
initiativ ovenfor HSH om å starte 
tilsvarende utdanninger på 
høgskolenivå, f. eks film, dans, 
drama og kulturutvikling. 

 

18. OPPSUMMERING/ KONKLUSJON/ 
LEVENDE BYKULTUR.   
 

I foreliggende forslag til kommunedelplan for 
kultur, legges til grunn at Haugesund  
kommunes innsats på dette området skal bli 
stadig viktigere, dersom byen skal leve opp 
til sin rolle som et livskraftig regionsenter 
samt å markere seg både nasjonalt og 
internasjonalt. Gode kulturtilbud har en 
genuin egenverdi for alle mennesker i et 
moderne bysamfunn, i tillegg til at det er et 

svært viktig element i oppvekstvilkårene til 
byens barn og unge. 
 
Gode og mangfoldige kulturtilbud blir derfor 
også et stadig tyngre element i konkurransen 
om arbeidskraft og arbeidsplasser. Byen og 
regionen blir satt på kartet, synliggjort og 
profilert. De siste tjue års innsats på dette 
området har vist at en rekke tiltak og 
arrangementer tilfører byen og regionen 
betydelige midler. Mange arbeidsplasser er 
avhengige av at aktiviteter opprettholdes og 
videreutvikles.  
 
Skal Haugesund nå sine visjoner og 
målsettinger i planperioden må Bystyret være 
villige til å prioritere både investeringer og 
drift/videreutvikling av kulturtiltak i 
planperioden.  
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19. TILTAKSPLANER INVESTERINGER/  DRIFT – 2007 – 2020 

 

19.1. TILTAKSPLAN INVESTERINGER 
 

Prio Tidsp 
 

Tiltak Investerings 
kostnader 

Finansiering Årlige 
drifts. 

kostnader 

Ansvarlig 

1. 2007 Rockeutstyr - 
bydelshusene 

100.000 Haugesund 
kommune / andre 
støtteordninger 

0 Enhetslederne  

2 2007-
2008 

Haraldshaugprosjektet 12. mill Stat kr. 7.2. mill, 
Andre inkl.  
Kommune kr. 4.8 
mill 

0 Kultur og festivalutvikling KF  

3. 2007-
2010 
 

Breidablikhøyden- 
Utbygging 
 

7.mill Haugesund 
kommunen samt 
statlig 
finansiering 

100.000 Kulturskolen 

4. 2008-
2009 

Teater rom (”Black 
Boks”) i tilknytning til 
Festiviteten. 

5,mill Festivitetslokalet 
AS / Haugesund 
teater AS/ Stat/ 
Fylkeskommune 

400.000 Kultur og festivalutvikling KF/ 
Haugesund Teater AS 

5. 2008-
2009 

Haugesund 
Folkebibliotek 
Rehabilitering/ 
tilrettelegging for 
selvbetjent utlån. 

2. mill Haugesund 
kommune 

0 Biblioteksjefen / Bygg og 
vedlikeholdsavdelingen 

6. 2007 Teleskop-amfi i 
storsalen 
Hemmingstad 

800.000 Haugesund 
kommune / statlig 
støtteordninger 

0 Enhetsleder 

7. 2009-
2010 

Haugesund 
Folkebibliotek 
Investering 
selvbetjeningsautomat
er og sorterings-
automat for innlevert 
materiale 

1.5 mill. Haugesund 
kommune 

25.000 Biblioteksjefen / IKT enheten 
Kan event. spare en stilling 
som alternativt kan brukes til 
lengre åpningstider, se 
tiltaksplan drift. 

8. 2008-
2013 

Hemmingstad 
Kultursenter- 
Hageprosjekt 

200.000 Haugesund 
kommune 

0 Enhetsleder 

9. 2012 Hemmingstad – storsal  2.5. mill Haugesund 
kommune/ 
stat/m.m. 

50.000 Enhetsleder 

10. 2010 Regionalt Konserthus/ 
forprosjekt 

250.000 Haugesund 
kommune/ 
stat/m.m. 

 Kultur og festivalutvikling KF 
m.fl. 

* 2008 Edda – nye stoler 
 

1.5. mill Festivitetslokalet 
AS/ Edda Kino 

0 Festivitetslokalet AS/ Edda 
Kino 

* 2006-
2007 

Edda Kino – innføring 
D- Kino 

1.mill Film&Kino/ 
Bystyret 

0 Kultur og festivalutvikling KF 

* 2010 Edda – Ny kinosal 10.mill Festivitetslokalet 
AS/ Edda Kino 

100.000 Kultur og festivalutvikling KF 

 
* Edda tiltakene finansieres via Festivitetslokalet AS / Edda Kino og Film&Kino 
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19.2.  TILTAKSPLAN DRIFT – IKKE PRIORITERT - ALFABETISK 

SATT OPP. 
 

Prio Tidsp Tiltak  Finansiering Årlige driftskostnader Ansvarlig 

2007-
2009 

Bydelshusene – 
bemanning 
Bleikemyr – 1stilling 
Hemingstad ½ stilling 
Slaktehuset 1 stilling 

Haugesund 
kommune 

11. mill Enhetslederne 

2007-
2009 

Byhistorien gjennom 
film / bilder (ABM) 

Haugesund 
kommune 400.000 

Byarkivet, Billedgalleriet, 
Karmsund Folkemuseum 

2007 
Bydelshusene - 
Kompensasjon for 
tapte leieinntekter 

Haugesund 
kommune 110.00 

Enhetslederne Bleikemyr og 
Hemmingstad 

2010  Byhistorien – sluttføre 
1954 - 2004 

Haugesund 
kommune 

750.000 Ordfører/ Kultur og 
festivalutvikling KF 

2012022010 Billedgalleriet Haugesund 
kommune 

1.2 mill KUF. 

2010 
Folkebiblioteket - 
innføring av 
selvbetjent utlån/ 
innlevering 

Haugesund 
kommune 

Biblioteket 

2007 
Folkebiblioteket - 
styrke 
mediebudsjettet. 

Haugesund 
kommune 100.000 

Biblioteket 

Folkebiblioteket - 
utvide åpningstidene 

Haugesund 
kommune 

Biblioteket 

2007-
2012 

Øke tilskuddene til 
frivillige lag og 
organisasjoner 

 
200.000 

Rådmannen 

2008- 
2014 

Fartøyvern - styrke 
kommunale 
støtteordninger  

Haugesund 
kommune 200.000 

Rådmannen  

2008 
Frivillige lag og 
organisasjoner – 
opprette stilling 

Haugesund 
kommune 450.000 

 Rådmannen  

2010 
Fartøyvern inkluderes 
i den Kulturelle 
Skolesekken (DKS) 

Haugesund 
kommune 50.000 

Pedagogisk senter 

2007-
2009 

Festiviteten - 
Bruksstøtte til frivillig 
kulturorganisasjoner  

Haugesund 
kommune 100.000 

Kultur og festivalutvikling KF 

2007-
2012 

Hgsd. Teater- styrke 
 rammebetingelser 

Stat/ 
fylkeskommune/ 
kommune 

200.000 
Kultur og festivalutvikling KF/ 
Haugesund Teater AS 

 
2008-
2012 

Kulturskolen - gradvis 
opptrapping av 
undervisningstilbudet 

Haugesund 
kommune  

250.000 

Kulturskolen 

2007  KUF/ Festiviteten - 
/info./ markedsføring 

Haugesund 
kommune 

450.000  Kultur og festivalutvikling KF 

2007-
2008 

Kunstner kvartal - 
utrede mulighetene 
for etablering.  

Haugesund 
kommune/  
private aktører 

0 
Kultur og festivalutvikling KF i 
samarbeid med andre aktører 

2008 
Litteraturfestival - 
utvikle/ etablere 

Haugesund 
kommune/ 
sponsorer 

150.000 
Biblioteket 

2008 
Litteraturstipend -  
Kolbein Falkeid 
Stipend 

Haugesund 
kommune / 
sponsorer 

75.000 
Biblioteket 
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2008 
Skolekorpsene - økt 
tilbud om 
undervisning  

Haugesund 
kommune 100.000 

Kulturskolen 

2007- 
2012 

Prof. musikere – 
etablere tilskudds 
ordning   

Haugesund 
kommune 300.000 

Kultur og festivalutvikling KF 

2007- 
2012 

Skåre Kulturkirke Haugesund 
kommune 

Skåre menighet 

2008 
Scenisk dans - 
støtteordninger 

Haugesund 
kommune 250.000 

Kultur og festivalutvikling KF / 
Kulturskolen 

2007 Skulpturplan - 
utarbeide 

Haugesund 
kommune 

100.000 Kultur og festivalutvikling KF  

2007 
Voksen korpsene, 
Janitsjaren 

Heimdal m/flere  

Haugesund 
kommune 100.000 

 
Rådmannen V / tilskudds- 
utvalget 

 
2007 

Vedlikehold / 
utbedring kulturskolen 
- bydelshusene 

Haugesund 
kommune Utarbeide vedlikehold og 

rehabiliteringsplan for 
Kulturhusene 

Bygg og 
vedlikeholdsavdelingen/ KUF, 
Bydelshusene 

2007 Ungdommens hus – 
vurdere etablering  

Haugesund 
kommune 

0 Gamle Slaktehuset 

 
 
Foto bl.a. Tor Andre` Johannessen og Steinar Iversen 
 
 
 
 


