
 

 

 

 

 

 

Plan og praksis  

– blir det mer og bedre 

kultur av planer? 
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Program 

 

09:15 - 09:45 Registrering  

09:50 – 10:10 Hva slags betydning skal 
kulturmeldingen ha? 

Trine Skei Grande 

10:10 – 10:20 Velkommen Ole Marius Hylland & Heidi Stavrum 

10:20 – 10.40 Styring og autonomi i 
kulturskolen 

Ola Berge & Mari Torvik Heian 

10:40 – 11:00 Kommunal kulturpolitikk Bård Kleppe 

11:00 – 11:10 Eksemplet Lebesby Andreas Hoffmann 

11:10 – 11:25 Pause  

11:25 – 12.30 Panelsamtale I: Stavanger  Arnfinn Bjerkestrand, Annamaria 
Gutierrez, Siri Aavitsland, Mariann 
Bjørnelv, Natasja Askelund 
Ordstyrer: Heidi Stavrum 

12:30 – 13:30 Lunsj  

13:30 – 13:50 Nytt fylke: nytt planverk Randi Langøigjelten 

13:50 – 14:10 Lokalsamfunnets møte med 
planlegging fra fire nivåer 

Vicky Mikaelsen 

14:10 – 14:30 Er stortingsmeldinger en stor 
ting? Forventninger og 
konsekvenser 

Ruben Steinum 
Åse Kringstad 

14:30 – 14:45 Pause  

14:45 – 15:45 Panelsamtale II: Plan og 
praksis 

TBA 

   
15:45 – 16:00 Avslutning Ole Marius Hylland & Heidi Stavrum 

 

 

 
 
 
 



En gang i året inviterer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge til 
gjennomgang av kulturrikets tilstand. Vi samler forskere og andre fagfolk for å 
presentere korte og poengterte evalueringer av situasjonen på ulike kulturfelt. Til 
sammen skal innlegg og paneldebatt gi en kunnskapsbasert oversikt over sentrale 
kulturpolitiske spørsmål i Norge.  
 
 

Omtale av innledere og paneldeltagere 

Heidi Stavrum er førsteamanuensis og kulturforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stavrum har 

publisert en rekke artikler og rapporter om kulturpolitiske og kultursosiologiske tema, blant annet 

om musikkpolitikk og kulturpolitikk for barn og unge. 

Ole Marius Hylland er kulturhistoriker og seniorforsker ved Telemarksforsking. Han har lang 

erfaring med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning både som 

kulturbyråkrat og som forsker. 

Ola K. Berge er seniorforsker ved Telemarksforsking innen kulturpolitikk med særlig interesse for 

kultursosiologi og internasjonal kulturpolitikk. Berge har omfattende erfaring fra ulike forskings- 

og utviklingsprosjekt, hovedsakelig fra kulturfeltet. 

Mari T. Heian er seniorforsker/sosiolog ph.d ved Telemarksforsking. Hun arbeider med 

kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger knyttet til kunstneres inntekter og 

arbeidsliv, kjønnsulikhet blant kunstnere og kunst og kultur for barn og unge. 

Bård Kleppe er seniorforsker ved Telemarksforsking og gjennomført og ledet en rekke 

forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, 

scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge. 

Andreas Hoffmann er kultursjef i Lebesby kommune. Lebesby er den nordligste kommunen på 

Norges fastland og satser mye på kultur, blant annet gjennom systematisk kulturplanarbeid. 

Arnfinn Berkestrand er kultursjef i Stavanger 

Annamaria Gutierrez er bystyrerepresentant for Stavanger Venstre og leder av Kommunalstyre 

for kultur og idrett i Stavanger kommune. 

Siri Aavitsland er administerende direktør for Museum Stavanger (MUST) 

Mariann Bjørnelv er daglig leder for Folken 

Natasja Askelund er kunstner, samfunnsdebattant og kunstskribent basert i Stavanger. 

Randi Langøigjelten er fylkessjef for Kultur, bibliotek og kompetanseenheten i Hedmark 

fylkeskommune og skal bli kultursjef i den nye fylkeskommunen Innlandet. 

Vicky K. Mikalsen er verdensarvkoordinator i Notodden kommune, som er en del av 

verdensarvområdet Rjukan-Notodden. 

Ruben Steinum er styreleder i Norske Billedkunstnere. Steinum har gjort seg bemerket som en 

tydelig stemme som taler kunstnernes sak, blant annet gjennom vervet som styreleder for Unge 

Kunstneres Samfund. 

Åse Kringstad er leder for Virke Produsentforeningen. Hun har tidligere vært fagansvarlig for 

spill- og filmfeltet i Kulturdepartementet. Hun har lang erfaring innen film- og mediepolitikk, og 

har jobbet tett på produsentbransjens fagfelt i hele sin yrkeskarriere 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturrikets tilstand 2019 er støttet av Fritt Ord 

 

 


