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Kunstneren 
 
I.      
 
Gjør kunsten nytte? Kan den fremme 
nasjonens liv på noe sett? 
Det svarer straks en myndig stemme, 
en baryton av næringsvett: 
”Om kunst gjør nytte? Spør De meg 
som går den brede næringsvei, 
vil svaret bli et avgjort nei. 
 
Hva nytte har man sosialt 
Av maleri, skulptur og sang? 
Er ikke kunst, oppriktig talt, 
et annet navn på lediggang? 
Hva gjør en kunstner? Jo, han gir 
en såkalt form til leireklatter, 
noterer lyder på papir, 
og maler ting som ingen fatter. 
Han gjøgler, danser, går omkring 
Og gjør – ja, kort sagt: ingenting! 
 
Nei, kunsten har, så vidt jeg skjønner, 
aldeles  ingenting å si 
for vår import av soyabønner 
og vår kalosjeindustri. 
Hva gagner fløyter og gitarer 
vår produksjon av fødevarer? 
Kan denne ”kunst” på noen måte 
få gitt vårt landbruk bedre kår, 
få gjenoppbygd vår handelsflåte, 
og nyttet fossekraften vår? 
Å sette slike hjul i sving, 
det er – det er å gjøre ting. 
 
En kunstner er jo medfødt doven, 
en slags forfinet lasaron 
som gjør det til en profesjon 
å omgå lediggjengerloven, 
som ikke spinner, ikke vever, 
men simpelthen går rundt og lever, 
(hva man aldeles ikke bør!) 
som ikke samler korn i lade, 
og samfunnsmessig sett gjør skade, 
for så vidt som han intet gjør. 
En tung belastning, rett og slett, 
på landets nasjonalbudsjett! 
Nei, la det sies uærbødig: 
All kunst er luksus – overflødig 
 
 

 
som nertz og perler, som sigar 
og vin og russisk kaviar…” 
 
Akk, hård er dommen, streng er tonen; 
men la oss svare denne mann: 
Hva følgen ble såfremt nasjonen 
Var lykkelig kvitt sin kunstnerstand. 
 
II. 
 
I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, 
er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer. 
 
Hvis kunsten ble tatt fra et folk, ble det som å rane 
dets øyne og ører, dets hud, dets nese og gane. 
 
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke, 
og blind vil den kave omkring som en robot i mørke. 
 
For kunsten er mer enn et fag, den er mer enn kallet 
for utvalgte få – den er formende kraft i oss alle. 
 
Den er alt som er fruktbar uro, en fjær i vårt indre, 
en drift som vil skape et større av det som er mindre. 
 
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse, 
er virksom i barnet som leker med sand i en kasse. 
 
Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det, 
og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade, 
 
Og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge, 
og broer og byer og skib vil det ingengang bygge! 
 
Driv kunstneren ut: all lek vil du dermed fordrive, 
og mister du evnen til lek, da mister du livet, 
 
Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige ”nytter” 
er formen som føler, er bildet som ser, er tonen  

som lytter… 
 
 
 
Andre Bjerke 
 
 
 
Prolog til Kunstnerforeningens 90-årsjubileum 8/12 1950. 
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SAMMENDRAG 
 
Narvik skal være god å bo i for alle - uansett alder, livsfase, kulturbakgrunn og funksjonalitet. 
Alle skal ha muligheter til å utfolde seg i forhold til egne forutsetninger og behov. Samfunnet 
må være inkluderende og ingen skal diskrimineres.  
 
Den eksisterende kommuneplan har følgende visjon: ”Til topps med Narvik”. Unge i regionen 
må ha Narvik som sitt førstevalg med tanke på hvor de vil etablere seg, og samtidig er det 
viktig at kommunen har tiltrekningskraft i forhold til unge mennesker – som både ønsker 
interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og en aktiv fritid der engasjement og sterke 
opplevelser er viktig. En satsing på kunst, kultur og kulturnæringer vil bidra til 
befolkningsvekst og utvikling i lokalsamfunnet. Kultur skaper trivsel, gir mening i tilværelsen 
og rom for refleksjon, frembringer følelser og gir identitet. Et slikt grunnlag utruster 
enkeltmennesker til å ta aktivt del i samfunnet, og er en trygg og solid basis for kontakt med 
fremmede kulturuttrykk og internasjonale miljøer.  
 
Kunst og kultur er en vekstnæring i Norge. Dette fremkommer i en rapport fra 
Østlandsforskning (ØF-Rapport nr.: 10/2004). Stadig flere arbeidsplasser vil etableres innen 
kulturnæringene, alt fra utøvere, arrangører og til industridesign.  
 
Lokalt har det for Narvik vært bred politisk enighet om at kultur er et viktig satsingsområde. 
Denne kulturplanen er et styringsredskap for bystyret og en utviklingsplan for kulturlivet i 
Narvik. I planen er det beskrevet en ønsket utvikling for Narviksamfunnet og kulturområdet i 
kommunen. Kulturplanen skal vedtas av bystyret i Narvik kommune. Planen gjelder for en 4-
årsperiode; fra 2005 til 2009. Med kulturplanen styrkes kunst- og kulturaktivitetene i Narvik, 
Ofoten, Nordland, Sør-Troms og Indre Sør-Troms, og fører til et levende, kreativt og 
mangfoldig kulturliv.  
 
 
Kulturvisjon for Narvik 
 

Narvik – der det umulige er mulig 
 
 
Hovedmål for kultur 
 
Kulturutviklingen i Narvik skal være: 
 

- Nyskapende og gi sterke opplevelser for alle 
- Engasjerende for barn, unge og eldre 
- Identitetskapende  
- Drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål 
- Bygd på samarbeid 
- Internasjonalt orientert og flerkulturell 
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DELMÅL 
 

1) Øke deltakelsen i kulturtilbud, gi befolkningen en aktiv fritid, få flere 
kulturaktiviteter av høy kvalitet og skape kunst- og kulturuttrykk som er 
nyskapende i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.  

2) Øke kvaliteten på eksisterende tilbud, og skape flere kulturtilbud for barn, 
ungdom og eldre. 

3) Ta vare på kulturminner og styrke formidlingen av disse. 
4) Etablere flere kultur- og opplevelsestilbud som er attraktive i 

reiselivssammenheng. 
5) Styrke kontakt og samhandling ved å etablere møteplasser mellom 

kulturaktører, flerkulturelle miljøer, næringsliv og det offentlige. 
6) Etablere kulturelle møteplasser for de internasjonale miljøer, få flere 

internasjonale kulturtilbud og videreutvikle kontakten med Narviks 
vennskapsbyer.  

 
 
Strategier 
 

STRATEGIER 
Engasjement Kvalitet Nyskaping Samarbeid Regionalisering Internasjonalisering 
♦ Frivillige org. 
♦ Barn, ungdom 

og eldre 
♦ Idrett 
♦ Friluftsliv 
♦ Folkehelse 
♦ Samisk kultur 
♦ Kulturminner 
♦ Vinterfestuka 

i Narvik 
 

♦ Kunst og 
kultur 

♦ Bibliotek 
♦ Kulturskole
♦ Kino 
♦ Den 

kulturelle 
skolesekken

♦ Kunstnere og 
kulturarbeidere 

♦ Kulturoppfølgings
- program 

♦ Byutvikling 
♦ Skulpturlandskap 

Nordland 
♦ Narvik Superstars 
♦ Kulturnæringer 
♦ Reiseliv 
♦ Lokaler 
♦ Musikk i 

Nordland 
 

♦ I lokal-
samfunnet 

♦ Informasjon 
og kontakt 

♦ Skoler og 
barnehager 

♦ Institusjoner 
♦ Ofoten 

Friluftsråd 

♦ Kultursenter i 
Nordland 

♦ Nabokommunen
e 

♦ Nordland 
fylkeskommune 

♦ Flerkulturelt samfunn 
♦ Næringsutvikling 
♦ Vennskapsbyer 
♦ Studenter og høgskolen
♦ Internasjonalt møtested 

 
 
 
INNSATSOMRÅDER 
 
Følgende områder er viktigst for kulturutviklingen i Narvik: 
 

- Arenaer og lokaler 
- Barn 
- Ungdom 
- Kultur og næring 
- Byutvikling 
- Internasjonalisering 

 
Innsatsområdene gir en klar prioritering knyttet til kommunens ressursbruk, både økonomisk 
og personellmessig.  
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Tiltak 
Strategier utviklingstiltak 
Tiltak innenfor innsatsområdene 
 
Strategier 
E= Engasjement K= Kvalitet N= Nyskaping S= Samarbeid R= Regionalisering I= Internasjonalisering 
Utviklingstiltak prioritert 2005 2006 2007 2008 2009 STRATEGI 

Budsjett-tall i hele 1000 1000 5000 5000 5000 5000  

1 Ungdommens Hus X X    E 

2 Anleggsutvikling for fysisk aktivitet X X X X X E,S 

3 Aktivitetsmidler for eldre, ungdom, fysisk 
aktivitet, kulturskolen, biblioteket 

X X X X X E,K 

4 Narvik Superstar X X X X  N 

5 Ungdomskafe X     S,E 

6 Skulptur Rådhusplassen X     K 

7 Nye lokaler, biblioteket  X X X X K 

8 Sommerfestival med vann som tema  X X X X N 

9 Uteplasser for barn/unge  X X X X E 

10 Utvikle KulturSpor Nord  X X X X N,E,I 

11 Revidere kulturbyggplan  X    K 

12 Ferdigstille Skulpturlandskap Nordland i 
Elvedalen 

 X X X X K,N 

13 Utvikle kulturminneplan for Narvik  X X   E 

15 Utvikle en aktiv nettside for kultur   X   K 

14 Kulturskolen , nye lokaler    X X K 

16 Videreutvikling av Den kulturelle skolesekken    X X K 

17 Allbrukshus    X X K 

18 Kystkultur Leve med kulturminnene   X   K 

19 Kvalitetssikre og videreutvikle Narvik bibliotek      K 

20 Kvalitetssikre og utvikle Narvik kulturskole      K 

21 Kvalitetssikre og videreutvikle 
ungdomsklubbene 

     K 
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Samarbeidsprosjekter  

      
 
 
Strategi 

Aktiv medspiller for utviklingen av teatersalen      R 

Aktiv medspiller for videreutviklingen av 
Vinterfestuka 

     E 

Utvikle samarbeidet med studentunionen/ HiN      I 

Aktiv medspiller for etableringen av Studentenes hus      S 

Videreutvikle vennskapsby samarbeidet      I,S 

Aktiv medspiller i satsningen med Masterplan      N 

Stimulere til etablering av kulturnæringer      N 

Tett samarbeid med fylkeskommunen, regionen og 
kulturinstitusjoner 

     R 

Aktiv medspiller for å etablere møteplasser for kultur      E 

Finne samarbeidsfora for å få en helhetstenkning 
innenfor barn og unges kulturtilbud 

     S,E,R 

Bidra aktivt til et fellesråd for samisk kulturaktører i 
regionen 

     S 

Aktivt medspiller for å skape flerkulturelle 
møteplasser 

     E,I 

Aktiv medspiller til etablering av teknologi og 
geologisenter 

     K,I,E,N 

Aktivt støtte bygdelagene      S,E 

Aktiv medspiller i arbeidet med forvaltningsplaner      K,E 

Aktivt medvirke til filmfestival i samarbeid med 
Kiruna, Gällivarre, Rovaniemi 

     K 

Vurdere opprettelse av kulturråd       

Opprettelse av samarbeidsutvalg for samisk kultur       
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1. Innledning 
 
Det finnes mange beskrivelser av hva kultur er. Historisk, vitenskapelig og i vår offentlige 
forvaltningstradisjon omhandler kultur to hoveddimensjoner. For det første kan vi snakke om 
kulturer som dannes og videreutvikles i grupper av individer, mellom ulike grupper av 
enkeltmennesker, i og mellom organisasjoner, i lokalsamfunn, i regioner, i nasjoner og 
mellom nasjoner i det internasjonale samfunn. Den andre hoveddimensjonen omhandler ulike 
kunst- og kulturuttrykk, Fra tradisjonelle uttrykksformer til de mer moderne, samt 
kulturminner og det utvidede kulturbegrep som blant annet omhandler idrett og friluftsliv.  
 
Kultur skaper trivsel, gir mening i tilværelsen og rom for refleksjon, frembringer følelser og 
gir identitet. Et slikt grunnlag utruster enkeltmennesker til å ta aktivt del i samfunnet, og er en 
trygg og solid basis for kontakt med fremmede kulturuttrykk og internasjonale miljøer. Det er 
flere fremtredende trender innenfor nasjonal og internasjonal kultur. Globaliseringen er 
dominerende, og veien fra lokale kulturuttrykk til deltakelse på den internasjonale arena er 
kort. På samme tid fører globaliseringen til stor påvirkning av enkeltpersoners inntrykk og 
opplevelser. I tillegg skjer det en stadig sterkere individualisering. Gjennom et mangfold av 
tilbud - samtidig som den enkeltes kjøpekraft har økt - blir tilpassing til folks ulike preferanser 
stadig mer sentralt. Det foregår også en satsing på kreativitet og nyskapning, med 
sjangerkryssing - og en strøm av nye kunst- og kulturuttrykk og nye kulturarenaer. 
 
 
1.1 Kulturs betydning i samfunns- og næringsutvikling 
 
Kunst og kultur er en vekstnæring. Dette fremkommer i en rapport fra Østlandsforskning (ØF-
Rapport nr.: 10/2004. Kartlegging av kulturnæringene i Norge – økonomisk betydning, vekst- 
og utviklingspotensial).  
 
Kulturnæringene er nesten like stor som verkstedsindustrien, litt større enn nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien, over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger 
så stor som fiske målt i bruttoprodukt. Hovedtyngden av bedriftene er innovative og lærende, 
og de arbeider sammen i løst sammenbundne og fleksible nettverk. Internasjonalt har det blitt 
stadig større fokus på kulturnæringenes betydning. I Storbritannia snakkes det om kreative 
næringer, i Danmark om kultur- og opplevelsesøkonomien og i Sverige om 
opplevelsesindustrien. 
 
Eksempler på næringer som inngår i kartleggingen gjort av Østlandsforskning er utøvende 
kunst (musikk, dans, litteratur, poesi, drama og billedkunst), kino/film/video, design, medier 
og journalistikk, festivaler, arkitektur, moter, annonse- og reklamevirksomhet, foto og 
kunsthåndverk. I Østlandsforsknings definisjonen inngår ikke turisme og sport, selv om disse 
elementene ofte inngår i internasjonale definisjoner av kulturnæringer. 
 
 
1.2 Statlig kulturpolitikk 
 
Statens fremtidige kulturpolitikk har tre viktige dimensjoner. Kvalitet, nyskaping og det 
globale perspektiv. Regjeringens kulturmelding - St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk 
fram mot 2014 - har som hovedbudskap å fremheve den profesjonelle kunsten, og vise at den 
faglig forankrede kunsten har en viktig verdi i seg selv. Derfor er kvalitet et avgjørende 
kriterium for statlig prioritering av kulturtiltak. I tillegg er målsettingen å legge til rette for 
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mangfold i kulturlivet, både i form av skapende, utøvende, dokumenterende og formidlende 
karakter. Kultur er et delvis lovregulert område, og statens kulturaktiviteter er mangfoldige.  
 
Videre omhandler den nasjonale kulturpolitikken en målrettet satsing for å videreutvikle det 
potensialet som ligger i en kreativ og voksende kultursektor, også i næringsmessig 
sammenheng. Stimulering til internasjonal samhandling prioriteres, og denne målsettingen 
relateres både til likestilling og å inkludere ulike minoritetsuttrykk.  
 
Kultur omhandler også nasjonal næringspolitikk, og knyttes til det offentlige 
virkemiddelapparatet for næring – Innovasjon Norge – og deres satsing. Kultur gir nemlig 
økonomiske og mentale synergieffekter. Innovasjon Norge har tradisjonelt fokusert på 
turisme, men både friluftsliv, kultur og opplevelser er nye viktige områder for det offentlige 
virkemiddelapparatet knyttet til næringsutvikling.   
 
 
1.3 Fylkeskommunal kulturpolitikk 
 
Nordland fylkeskommune har som mål å bli et ledende kulturfylke i Europa. De satser på å 
bygge opp kulturaktiviteter gjennom et nært samarbeid mellom kommunene og 
fylkeskommunen, og i tillegg ønsker de å utvikle et offentlig kulturelt tjenestetilbud som 
dekker hele fylket. Den regionale politikken er dermed motsatt av de nasjonale tendenser som 
går i retning av sentraliserte kulturinstitusjoner.  
 
En av Nordlands største utfordringer er å styrke bosettingen i fylket. I fylkesplanen for 
Nordland satses det på utvikling av sterke bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregioner (såkalte 
BAS-regioner). Disse skal ha et variert arbeidsmarked, et mangfoldig privat og offentlig 
servicetilbud og et klart definert senter. Narvik er et slikt regionsenter, og fordi byene har en 
viktig utviklingsrolle i Nordland har Narvik kommune fått en egen partnerskapsavtale med 
Nordland fylkeskommune i arbeidet med oppfølging av Utviklingsprogram Nordland.  
 
Fylkesplanen trekker også opp samarbeid som en viktig utviklingsstrategi mellom offentlige 
aktører, og mellom private og offentlige aktører. Spesielt viktig for kommunene i dette 
perspektivet blir fylkeskommunens utviklingsrolle og rollen som 
planmyndighet/arealforvalter.  
 
De nye kulturstrategiene for Nordland innebærer klarere prioriteringer for fylkeskommunens 
ressursbruk, og ønsket er et løft for kunst og kultur i fylket, med særlig vekt på nyskaping. 
Det vil i fremtiden bli stilt krav til de institusjoner og aktører som får økonomisk støtte fra 
fylkeskommunen. De skal gjøre en jobb for det offentlige, og de som ikke fyller en slik 
funksjon mister/får ikke tilskudd. Internasjonal satsing er også en viktig målsetting. Dette 
fordi de største økonomiske kulturressurser finnes i dag innen EU-systemet, og disse kan 
utnyttes hvis regionale aktører får internasjonale samarbeidspartnere.  
 
Nordland fylkeskommune har - som staten - mange forskjellige kulturaktiviteter, institusjoner 
og tilbud, samt planer for utvikling av ulike deler innen kulturfeltet.  
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1.4 Lokal kulturpolitikk 
 
Narvik har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene. Spesielt med tanke på 
omforming fra et ensidig industrisamfunn til å bli en by med bredere næringsgrunnlag. Byen 
er regionsenter i Ofoten og har et mangfold av handels-, service-, kultur- og 
opplevelsestilbud. Logistikk, teknologi og turisme har blitt stadig viktigere, og 
kulturaktivitetene i offentlig og privat regi har understøttet denne utviklingen. I prosesser 
knyttet til byutvikling, næringsutvikling, aktive skoler og barnehager, et bredt ungdomstilbud, 
befolkningens helsetilbud og en aktiv hverdag for eldre har kultur vært et sentralt element. 
Lokalt har det for Narvik vært bred politisk enighet om at kultur er et viktig satsingsområde.  
 
KOSTRA-tallene (økonomidata for kommunesektoren) viser et noe forvirrende inntrykk av 
Narvik kommunes økonomiske ressursbruk i forhold til kultur. Bibliotekets andel er lav, 
kunstformidling har driftsutgifter som er høye, idrett ligger høyt, i kategorien musikkskoler 
ligger Narvik meget lavt på samlet andel av kulturutgifter og utgiftene til barn og unge er lave 
i forhold til statistikken. Narvik er vertskommune for Musikk i Nordland (MIN), og det er 
forklaringen på at man ligger høyt på kunstformidling (Musikk i Nordland inngår i 
kommunens rapportering av økonomidata). Kommunen har etablert en egen referansegruppe 
av kommuner, og innenfor denne ressursbruken større, mens det brukes mindre enn 
sammenlignbare kommuner innenfor KOSTRA-systemet. I sum viser økonomidataene at 
Narvik kommunes driftsutgifter til kultur er lave.  
 
Med kulturplanen får alle aktører et verdifullt styringsredskap i det videre utviklingsarbeid, og 
dermed styrkes kunst- og kulturaktivitetene i Narvik, Ofoten, Nordland, Sør-Troms og Indre 
Sør-Troms. 
 
 
1.5 Kulturplanens funksjon 
 
Denne kulturplanen er et styringsredskap for bystyret og en utviklingsplan for kulturlivet i 
Narvik. I planen er det beskrevet en ønsket utvikling for Narviksamfunnet og kulturområdet i 
kommunen. Visjoner og mål defineres, og det brukes strategier og handlingsrekker som i sum 
er egnet for å nærme seg kulturvisjonen, og nå mål og delmål innen kulturfeltet.  
 
 
1.6 Planperiode og rullering av kulturplanen 
 
Kulturplanen skal vedtas av bystyret i Narvik kommune. Planen gjelder for en 4-årsperiode; 
fra 2005 til 2009. En plan skal ikke være statisk – vedtatt på ett tidspunkt – og ikke bli tatt i 
bruk før ved utarbeidelse av neste plan. Tvert imot, så skal kulturplanen for Narvik kommune 
være et dynamisk arbeidsredskap for en målrettet satsing i et handlingsprogram, der hvert 
enkelt tiltak bidrar til måloppnåelse. Samtidig som kulturplanen utarbeides pågår det arbeid 
med kommuneplan og strategisk næringsplan. Kommuneplanen fastlegger Narvik kommunes 
overordnede politikk for samfunnsutvikling, og koblingene mellom næringspolitikk og kultur 
er sterke. Derfor må kulturplanen med handlingsdel revideres når kommuneplan og strategisk 
næringsplan er ferdig (det vil si etter ett år), og deretter rulleres planen annet hvert år. 
Overordnede mål og strategier vurderes hvert fjerde år, og samordnes med kommunens øvrige 
planverk – inkludert økonomiplan.  
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1.7 Prosessen med utarbeidelse av kulturplanen 
 
Mange aktører har deltatt i utviklingen av Narvik kommunes kulturplan. Prosessen har 
inneholdt brukerundersøkelser, åpne folkemøter, innspill fra frivillige organisasjoner, ungdom 
i Narvik, samiske miljøer, internasjonale studenter, flerkulturelle miljøer, møter med 
kulturaktører, innspill fra politikere, administrative ledere og andre kommunale områder, 
næringslivet, innspill fra andre kommuner og deltakelse på Nordland fylkeskommunes møte 
om kulturstrategier.  
 
Både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, kulturaktører og representanter for 
kulturinstitusjoner/andre institusjoner har gitt viktige bidrag til planen. I tillegg er 
kulturplanen samordnet med forarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel og strategisk 
næringsplan for Ofoten. I forbindelse med presentasjon av høringsutkastet holdes det et 
kulturseminar for offentlige og private aktører. Planen sendes så ut på høring. Deretter 
behandles høringsinnspillene, og til slutt skal kulturplanen vedtas i Narvik bystyre. 
 
 
2. Bakgrunn 
 
I 2002 feiret Narvik 100 år. Byen ble etablert med bakgrunn i transport av svensk jernmalm, 
via Ofotbanen og over Narvik havn. Historisk har Narvik hatt en nær kontakt med Sverige, og 
byen har alltid vært internasjonalt orientert. Både mot det europeiske kontinent og i forhold til 
Nordkalotten. Fra tidligere tider har regionen hatt samiske bosettinger, noe som også 
eksisterer i dag, men gjennom fornorskningsprosesser er den samiske identitet blitt svekket. 
Like fullt finnes livskraftige samiske miljøer i kommunen og i regionen. Både før og etter år 
1900 har det vært drevet fiske, jakt, fangst og jordbruk i hele Ofoten, og kontakten gjennom 
kysten har vært viktig for befolkningen rundt Ofotfjorden. Krigshistorien er et sentralt 
element i byens fortid, og denne har gjort Narvik kjent i europeisk sammenheng.  
 
Rallarkulturen er en viktig del av Narviks historie, og den preger fremdeles byen – spesielt i 
Vinterfestuka, som er en av Norges eldste kulturfestivaler. Stiftelsen Vinterfestuka arrangerer 
folkefest i Rombaksbotn på sommerstid, og den er nært knyttet mot Svarta Bjørn-marsjen som 
ble initiert og arrangeres av Jernbanens Musikkorps Narvik (Jernbanemusikken). Ofotbanen 
og Rallarvegen har stor kulturhistorisk verdi - med sin historie, bygninger og spesielle 
infrastruktur. Innbyggernes identitet er bygd opp gjennom rollen som transportknutepunkt, 
rallarkulturen og internasjonale impulser. Rallarene var på mange måter svært moderne. De 
tok i bruk ny teknologi og arbeidet hardt for å nå målene de hadde satt seg. Nå er oppgaven å 
fornye rallarkulturen, og være like innovative som dem. Rallaren var hardt arbeidende, 
innovativ og en som behersket teknologi og metoder for å nå sine mål.  
 
De naturgitte omgivelsene gir befolkningen muligheter for naturopplevelser og dyrking av 
friluftsliv. Byen er kompakt med tanke på bebyggelse og infrastruktur, og det er kort vei til 
ulike opplevelser. Enten det dreier seg om høye fjell eller dype fjorder. Muligheter for sterke 
opplevelser i Narvik og Ofoten er noe som turister og andre besøkende verdsetter høyt.  
 
Dagens næringspolitikk omhandler satsing på logistikk/transport, teknologi, handel og 
reiseliv. I forhold til turistnæringen er det behov for å utvide opplevelsestilbudene, særlig med 
tanke på å gjøre dem mindre vær- og sesongavhengig.  
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Narvik er også en utdanningsby, med videregående skoler og høgskole. Dette har vært med på 
å styrke byens senterrolle i Nordland, og gjennom høgskolen har Narvik fått tilført et 
mangfoldig internasjonalt miljø. Narvik har idrettsgymnas, elever (i grunnskolen og på 
videregående skole) og studenter som er aktive på kulturarenaer, et kunstmiljø, forfattere med 
bakgrunn i kommunen og kommunen har fått frem kunstnere og kulturarbeidere av nasjonalt 
format.  
 
Narvik er en kulturby med lange tradisjoner. Landets første musikkskole ble etablert her, og 
dagens kulturskole har aktiviteter på flere steder. Narvik bibliotek ble åpnet i 1908. Byen 
hadde tidlig et bredt musikkmiljø med internasjonale impulser. Jazzen kom til byen i 20-
årene, og en rekke sangkor og korps har eksistert og mange er fremdeles aktive.  
 
Narvik har en stolt historie innen ulike idrettsaktiviteter, det finnes en rekke idrettsanlegg 
spredt rundt om i kommunen, og i Skjomen er det en god og mye besøkt golfbane. Mange 
idrettsanlegg har en regional funksjon. I tillegg ligger et av landets fremste alpinanlegg i 
Fagernesfjellet (midt i byen).  
 
Kommunen har et mangfold av lokale og regionale kulturbygg. Eksempelvis kirker, 
Sjømannskirka, Folkets Hus med Galleri Ofoten, ulike klubblokaler, Ofoten museum, 
Krigsminnemuseet og Verdensteatret (som skal bli Ungdommens Hus). Narvik har i tillegg en 
aktiv ungdomspolitikk, med et velfungerende ungdomsråd. Kulturinstitusjoner som Musikk i 
Nordland (MIN), en teaterinstruktør og Ofoten Friluftsråd er lokalisert i Narvik. Dette gjelder 
også en avdeling av fylkesbiblioteket, som er samlokalisert med Narvik bibliotek. En annen 
viktig kulturinstitusjon er Ofoten Museum - en del av Museum Nord som dekker kommunene 
Narvik og Ballangen, kommunene i Vesterålen og Vågan kommune – etablert i samarbeid 
med Nordland fylkeskommune som del av deres regionaliseringsstrategi.  
 
Narvik står nå på terskelen til en ny tid. Allerede er mye av næringsstrukturen omformet. Fra 
ensidig fokus på LKAB, jernbanen og industri - og til et mer mangfoldig næringsliv. 
Befolkningen har nye forventninger til byen og de ulike opplevelsestilbudene. Derfor har 
kulturnæringer, opplevelser, miljø, byutvikling, estetikk og design fått stadig større fokus. 
 
 
3. VISJONER OG MÅL 
 
3.1 Mulig fremtidsbilde - Narvik 2015 
 
Narvik skal være god å bo i for alle - uansett alder, livsfase, kulturbakgrunn og funksjonalitet. 
Alle har muligheter til å utfolde seg i forhold til egne forutsetninger og behov. Samfunnet er 
inkluderende og ingen diskrimineres. Kvinner og menn har de samme muligheter, og 
oppgaver og ansvar er jevnt fordelt mellom kjønnene. Narvik er fortsatt blant landets beste 
kommuner med tanke på likestilling, og derfor fremstår lokalsamfunnet som robust i et 
bosettingsperspektiv.  
 
Narvik er attraktiv å bo og arbeide i, med spennende og gode jobber, kultur- og 
fritidsaktiviteter og et godt oppvekstmiljø der foreldre vil la sine barn vokse opp. Sentrum er 
trygt å ferdes i, levende og attraktivt. Samtidig er Narvik kommune god å bli gammel i. Dette 
gir mulighet for dagens og fremtidens kvinner og menn, uavhengig av alder, til å realisere sine 
livsprosjekter. 
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Det er utviklet et sterkt samarbeid i regionen, og det eksisterer en gjensidig avhengighet 
mellom kommuner knyttet til blant annet handel, næringsvirksomhet, felles arbeidsmarked, 
offentlige tjenester, samferdsel og innbyggernes felles bruk av områder til friluftsliv og 
rekreasjon. Senterfunksjonen til Narvik er styrket gjennom de siste årene, og byen fremstår 
som et sterkt senter i bo-, arbeidmarkeds- og serviceregionen (BAS-regionen) i Ofoten.  
 
Narvik har et robust næringsliv med et mangfold av arbeidsplasser, som er tilpasset 
kommunens og regionens ressursgrunnlag, fortrinn og kompetanse. Dette har ført til en 
økning i folketallet. Særlig har satsingen innen teknologi, reiseliv, logistikk, kultur og 
byutvikling gitt resultater. Gjennom etableringen av trekantområdet som senter for kultur- og 
næringsaktiviteter har byen opplevd økt oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt, samt en 
stor vekst i kreative kulturnæringer. I tillegg er det etablert et mottaksanlegg for flytende 
naturgass (LNG) i havneområdet, og dette har skutt fart i den industrielle utviklingen. Narvik 
har også livskraftige distrikter og bygder som er med på å styrke bosetting og 
næringsgrunnlag. 
 
Unge i regionen har Narvik som sitt førstevalg med tanke på hvor de vil etablere seg, og 
samtidig har kommunen tiltrekningskraft i forhold til unge mennesker – som både ønsker 
interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og en aktiv fritid der engasjement og sterke 
opplevelser er viktig.  
 
Naturen er samfunnets ramme, og en base for menneskelig aktivitet. Den har vært forvaltet 
slik at den gir muligheter for bosetting, næringsaktiviteter og en aktiv fritid. Gjennom 
helsetilbud, tilrettelegging for mosjon og trening, og kommunens og regionens muligheter for 
friluftsliv og opplevelser har det ført til at befolkningen har god fysisk og psykisk helse.  
 
Narvik har de siste årene utviklet seg mye i forhold til det å være et mangfoldig og 
flerkulturelt samfunn. Byen fremstår som åpen og internasjonal, både med tanke på de ulike 
miljøer og studentgrupper som er her til daglig, men også gjennom impulser fra besøkende. 
Det at Narvik er et levende internasjonalt samfunn, supplert med de samiske kulturer, gir et 
mangfold som har bidratt til videreutvikling av innbyggernes og næringslivets kreativitet og 
skaperkraft. Øst/vest-forbindelsen knyttet til jernbanetransport fra Kina til Narvik, og med 
båtforbindelse til USAs østkyst - den såkalte NEW-korridoren - ble etablert for noen år siden. 
Dette har styrket byens næringsgrunnlag, og gitt et betydelig oppsving i virksomheter knyttet 
til logistikkfunksjoner.  
 
Natur og kultur har gitt innbyggerne forankring og identitet, og besøkene og turister vet å 
verdsette opplevelser hos oss. Derfor er vi stolte av å få bo i Narvik.  
 
 
3.2 Visjon for Narvik 
 
Den eksisterende kommuneplan har følgende visjon: 
 
 Til topps med Narvik 
 
 
3.3 Hovedmålsettinger for Narvik 
 
Hovedmålene for Narvik fremkommer i eksisterende kommuneplan. Målene er: 
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- Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte. Dette 

gjennom fokus på estetikk, miljø og infrastruktur  
 

- Narvik skal være er samfunn med god livskvalitet gjennom fokus på kunnskap, 
arbeid, kultur og helse 

 
 
3.4 Ønsket fremtidsbilde for kultur – Narvik 2015 
 
Narvik har et levende, kreativt og mangfoldig kulturliv. Det er høy grad av deltakelse fra, og 
stort engasjement i, brede befolkningsgrupper knyttet til kulturaktiviteter og opplevelser. 
Profesjonelle kunstnergrupper og organisasjoner har etablert seg i Narvik de siste årene, 
særlig på Trekant-området.  
 
Frivillige lag og organisasjoner er en bærebjelke for kulturaktivitetene i kommunen, og 
spesielt viktig er disse for å gi barn og ungdom breddeaktiviteter. Satsingen på Den kulturelle 
skolesekken (DKS) har gitt mange og spennende resultater, og flere av de som har mottatt 
undervisningstilbudet er i ferd med å etablere seg som profesjonelle kunstnere. Narvik har 
dermed mange kunst- og kulturtalenter som gjør seg bemerket i nasjonal og internasjonal 
sammenheng.  
 
Etableringen av kulturtilbud for eldre har gitt en betydelig helsegevinst, og Narvik kan være 
stolt over å ha så mange ressurssterke personer med livserfaring. Det døgnåpne biblioteket i 
bykjernen er godt besøkt og en viktig møtearena i lokalsamfunnet. Vinterfestuka er også 
viktig som møteplass for kunstnere og kulturutøvere i Barentsregionen. Gjennom kunst- og 
kulturaktiviteter, både i et levende sentrum og aktive bygder (eksempelvis Beisfjord, 
Bjerkvik, Håkvik og Skjomen), har befolkningen fått økt livskvalitet. 
 
Målrettet satsing på kultur og næring i flere år, særlig gjennom Kulturoppfølgingsprogrammet 
for Narvik (KOP), har gitt resultater. Trekanten er utviklet til å bli en arena for kultur- og 
næringsaktiviteter, og dette skjer i et kreativt samspill. Gjennom nye ideer og møteplasser for 
kultur og næringsaktører finnes utradisjonelle løsninger, blant annet innenfor arkitektur og 
design. Stadig flere bedrifter kobler kunst og teknologi, for deretter å bringe kommersielle 
produkter ut i markedet. Kulturnæringenes betydning for samfunnsutviklingen har blitt større, 
med stadig flere sysselsatte. Narvik har gjennom blant annet et attraktivt kulturtilbud hatt stor 
tiltrekningskraft på unge etablerere, og er et sted der unge mennesker ønsker å realisere sine 
livsprosjekter. Derfor har kommunen opplevd en betydelig befolkningsvekst de siste årene.  
 
Kunstprosjektet ”Narvik Superstars” har blitt realisert, og er en stor suksess som virkelig har 
satt Narvik på det internasjonale kulturkartet. Vinterfestuka er videreutviklet til å bli en av de 
viktigste møteplasser for kunst og kultur i Nord-Norge, og Narvik har i tillegg klart å etablere 
en vannfestival på sommertid. Dermed finnes kulturopplevelser året rundt i Narvik, noe som 
har styrket reiselivsnæringen. Stadig flere turister søker spennende og sterke opplevelser i 
Narvik, enten det dreier seg om natur, sport eller kultur. Alpinanlegget i Fagernesfjellet har 
opplevd en stor tilstrømning av besøkende og sommeridrettene, eksempelvis gjennom 
fotballsatsingen de siste årene, har brakt Narvik inn i Norgestoppen.  
 
Befolkningens identitet til kommunen er styrket gjennom satsing på vern og bruk av 
kulturminner. Narvik har både klart å ta vare på de beste elementene i rallarkulturen og 
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samtidig skapt nye kulturuttrykk. Det kulturelle mangfoldet, med innvandrere og flyktninger, 
samiske miljøer og internasjonale studenter har bidratt sterkt til dette. Rallarvegen fra Abisko 
over riksgrensen og til Rombaksbotn har blitt et norsk/svensk samarbeidsprosjekt som samler 
tusenvis av besøkende i sommersesongen. Den har fått stor betydning for reiselivsbedriftene i 
regionen, og fremstår som et godt eksempel på samarbeid mellom kultur og næring.  
 
Økt kontakt og samhandling med vennskapsbyene har styrket mangfoldet i kunst- og 
kulturuttrykk, og skapt et godt grunnlag for kunnskaper om andre kulturer og gitt en solid 
erfaring i internasjonal virksomhet. Narvik har styrket posisjonen som Nord-Norges viktigste 
logistikksenter, og en betydelig del av containertrafikken mellom Kina og USA går via 
Ofotbanen og over Narvik havn. Logistikksenteret Narvik er blitt en internasjonal møtearena, 
der kulturaktiviteter, opplevelser og næringsaktiviteter går hånd i hånd. De store gruppene 
russere og kinesere som har studert i byen har bidratt sterkt til denne kontakten. Kultur 
fungerer i internasjonal sammenheng både som døråpner for nye og eksisterende relasjoner, 
men også som kontaktskaper. Dermed har kultur vist seg som en viktig faktor i internasjonal 
samhandling, både mellom befolkningsgrupper og i næringssammenheng.  
 
 
3.5 Kulturvisjon for Narvik 
 
Narvik skal gjennom engasjement i befolkningen, kompetanse, ideer og skaperglede ha et 
aktivt og mangfoldig kulturliv som bidrar til en god samfunnsutvikling for kommunen. Vi 
skal våge å velge utradisjonelle løsninger og synes det er morsomt å drive med 
utviklingsaktiviteter. Dette utfolder seg i en storslått natur og omgivelser som gir grunnlag for 
sterke opplevelser – også kulturopplevelser. Derfor har vi følgende kulturvisjon: 
 

Narvik – der det umulige er mulig 
 
 
3.6 Hovedmålsettinger for kultur  
 
Hovedmålsettingene for kulturen i Narvik skal bidra til realisering av overordnede 
samfunnsmål bestemt av bystyret. Videre skal de gi retning for utvikling av kunst og kultur.  
 
Kulturutviklingen i Narvik skal være: 
 

- Nyskapende og gi sterke opplevelser for alle 
 

- Engasjerende for barn, unge og eldre 
 

- Identitetskapende  
 
- Drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål 

 
- Bygd på samarbeid 

 
- Internasjonalt orientert og flerkulturell 
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3.7 Delmål 
 
For aktivt å oppfylle kulturplanens hovedmålsettinger velges det bruk av delmål. Disse er 
mulige å etterprøve gjennom kvantitative undersøkelser, og de skal realiseres gjennom bruk 
av strategier i kulturarbeidet. Kulturplanen har følgende delmål: 
 

1) Øke deltakelsen i kulturtilbud, gi befolkningen en aktiv fritid, få flere 
kulturaktiviteter av høy kvalitet og skape kunst- og kulturuttrykk som er 
nyskapende i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.  

 
2) Øke kvaliteten på eksisterende tilbud, og skape flere kulturtilbud for barn, 

ungdom og eldre. 
 

3) Ta vare på kulturminner og styrke formidlingen av disse. 
 

4) Etablere flere kultur- og opplevelsestilbud som er attraktive i 
reiselivssammenheng. 

 
5) Styrke kontakt og samhandling ved å etablere møteplasser mellom 

kulturaktører, flerkulturelle miljøer, næringsliv og det offentlige. 
 
6) Etablere kulturelle møteplasser for de internasjonale miljøer, få flere 

internasjonale kulturtilbud og videreutvikle kontakten med Narviks 
vennskapsbyer.  

 
 
4. Strategier 
 
For å oppfylle kulturplanens visjon, hovedmålsettinger og delmål for lokalsamfunnet velges 
følgende strategier som retningsgivende for kulturaktivitetene i Narvik: 
 

1) Engasjement 
2) Kvalitet 
3) Nyskaping 
4) Samarbeid 
5) Regionalisering 
6) Internasjonalisering 

 
Disse strategiene skal gi føringer for den offentlige kulturpolitikken. Strategiene inneholder 
både kommunale aktiviteter, kulturinstitusjoner, frivillig innsats, næringsaktiviteter og 
regionale samarbeidspartneres virksomhet.  
 
 
4.1 Strategi 1 - Engasjement 
 
Strategien går ut på å skape nytt, og øke eksisterende engasjement i befolkningen. For å 
lykkes med dette kreves et mangfoldig kulturtilbud. Alle breddeaktiviteter kommer inn under 
denne strategien. Alt fra idrett og friluftsliv til kulturutøvelse eller deltakelse som publikum. 
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Særlig skal det satses på utvikling av kunst-, kultur- og opplevelsestilbud for barn, ungdom, 
eldre, flerkulturelle miljøer og samiske miljøer. 
 
 
4.1.1 Frivillige organisasjoner og foreninger 
 
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner blir ofte kalt bærebjelken i kulturlivet – og med 
rette. Uten deres utrettelige innsats ville det ikke vært mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå. 
Bredden i kulturlivet skapes på frivillige arenaer, og organisasjonene er særlig viktige som 
skapere av aktivitet og engasjement blant barn og unge. Et stort utvalg av fritidsaktiviteter 
verdsettes av unge etablerere, og mangfoldet styrker bosetting og Narviks senterfunksjon.  
 
 
4.1.2 Kultur for barn 
 
Det er svært viktig å gi et godt kultur- og fritidstilbud for barn. Både i forhold til læring og 
opplevelser. Kultur bidrar også til å styrke barn og unges psykososiale utvikling. I tillegg til 
det brede tilbudet frivillige lag, organisasjoner og idretten gir, får svært mange barn tilbud om 
undervisning gjennom kulturskolen. Barnehager og skoler er blant de viktigste møtearenaer 
barna har knyttet til kunst og kultur. Vinterfestuka og Folkets Hus har også et bredt utvalg av 
aktiviteter innrettet mot barn. Det samme gjelder kirker og frimenigheter. Mange av 
aktivitetene som er nevnt i beskrivelsen av ungdomstilbudet er også gjeldende for barn.  
 
 
4.1.3 Ungdom 
  
Et bredt og attraktivt tilbud for ungdom er kanskje det aller viktigste i et samfunn som ønsker 
vekst og utvikling. Unges opplevelse av hjemstedet er avgjørende for deres lyst til å bosette 
seg i Narvik eller vende tilbake etter endt utdanning. I Narvik skal ungdomstilbudet særlig 
innrettes mot aldersgruppen 14 år til 18 år. Kommunen må gjennom byutvikling være med å 
skape liv i bykjernen for å gjøre den mer attraktiv for ungdom. Lokalsamfunnet må være trygt 
å ferdes i, også for de unge. Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats for å skape trygge 
helger ved å være i bybildet, og dermed forebygges rus og vold med ungdom innblandet. 
Åpen helsestasjon for ungdom gir et viktig kontaktpunkt for råd og informasjon, samt sikrer et 
medisinsk tilbud ved behov. Kirker og frimenigheter tilbyr også en møtearena for ungdom.  
 
Narvik har tre ungdomsklubber, og disse er lokalisert i bykjernen, på Ankenes og i Bjerkvik. 
Ungdomsklubbene gir et uforpliktende tilbud knyttet til sosialt samvær og aktiviteter, noe som 
skjer i rusfrie miljøer. Aldersgrensen er fra 8. klasse og til 18 år, selv om de over 16 ikke er de 
mest aktive brukerne. Tilbudet skal supplere aktiviteten til frivillige organisasjoner og ulike 
kommersielle tilbud. Videre finnes ungdomsklubbtilbud og andre aktiviteter i regi av 
menighetene.  
 
Ungdomsrådet er sentral i utviklingen av et godt fritidstilbud for ungdom. Det ble etablert 
våren 1997, og er et rådgivende organ som skal uttale seg i saker som er viktig for ungdom, 
særlig knyttet til kommunal virksomhet. Ungdomsrådet er for alle mellom 13 og 25 år, men 
de fleste aktive er mellom 15 og 20 år.  
 
Dagens ungdomsklubber dekker bare noe av behovet for møteplasser som ikke krever 
økonomiske ressurser/skaper kjøpepress. Etablering av Ungdommens Hus (i Verdensteateret) 
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er det viktigste utviklingstiltaket for ungdom i planperioden, og et slikt hus vil gi et forbedret 
ungdomstilbud, særlig for aldersgruppen 15 til 18 år. Videre må kontakten og samarbeidet 
med Ungdommens fylkesting, ulike ungdomsmiljøer i Norge og ungdom i vennskapsbyene 
styrkes. Ungdom er sentralt i alle strategiene i kulturplanen.  
 
 
 
 
4.1.4 Eldre og kultur 
 
Eldre er en ressurssterk, aktiv og engasjert befolkningsgruppe, og livskvalitet for dem er 
viktig i kommunens seniorpolitikk. For å synliggjøre de eldres utfordringer har kommunen et 
Eldreråd som har en rådgivende funksjon. Eldres levekår må forbedres gjennom å skape og 
styrke sosiale nettverk.. Mye trivsel og livsglede skapes gjennom opplevelser av kunst- og 
kulturtilbud, og dette skal brukes til å øke kontakten mellom ulike generasjoner.  
 
Selv om det finnes flere institusjoner som fungerer som møtearenaer og arenaer for 
kulturuttrykk (sykehjem, kirker og andre institusjoner), er det behov for etablering av et 
aktivitetssenter for eldre. Et slikt senter blir et viktig utviklingstiltak for å gi de eldre økt 
livskvalitet, og det vil kunne fungere som møtested, arena for kunst, kultur og opplevelser, og 
gi mulighet for brukerne til å danne sosiale nettverk. Det kan nevnes at Nordland 
fylkeskommune gjennom sin plan for eldre og kultur ønsker økt deltakelse i kunst- og 
kulturaktiviteter fra denne befolkningsgruppen. Eldre og kultur må også ses i sammenheng 
med punktene om folkehelse, idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
 
4.1.5 Idrett/fysisk aktivitet 
 
Narvik kommune skal medvirke til eksistens av tilbud innenfor organisert fysisk aktivitet 
tilpasset alle aldersgrupper og forskjellig grad av førlighet. Videre skal kommunen bidra til et 
allsidig aktivitetstilbud - også konkurranseidrett - ved å stimulere til tilfredsstillende drift og 
vedlikehold av eksisterende anlegg, samt nybygg av nødvendige anlegg. Idrettsrådet har en 
koordinerende og rådgivende rolle.  
 
På anleggssiden må særlig alpinanlegget i Fagernesfjellet nevnes. Utbyggingen foregår i et 
samarbeid mellom staten, Nordland fylkeskommune og kommunen. Narvik har mange 
regionale idrettsanlegg. Ishall er også et viktig utviklingsprosjekt. I tillegg er det en gryende 
entusiasme fra organisasjoner og næringsliv i forhold til en idrettssatsing. Narvik har mange 
tilbud innen fysisk aktivitet, og disse er viktige i forhold til kommunens målsetting om bli en 
mer attraktiv reiselivsdestinasjon. Aktiviteter som omfatter alt fra alpint, langrenn, 
individuelle- og lagidretter (fotball, basket, håndball, osv.), klatring, sykling, dykking, golf og 
ridning er sentrale elementer som gir større aktivitet og engasjement. Idrett/fysisk aktivitet må 
ses i sammenheng med punktene om friluftsliv og folkehelse. Idrettsanleggene vil også bidra 
til regionalisering ut fra deres funksjon som regionanlegg.  
 
 
4.1.6 Friluftsliv 
 
Det er svært viktig for Narvik kommune å satse på tilrettelegging av friluftsområder og en 
styrket naturforvaltning. Kommunens arealpolitikk skal forvaltes slik at muligheter for 
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friluftsliv ikke forringes. Eksempler på viktige områder er Langstranda friområde, Tøttadalen 
friluftsområde, Framneslia friområde og Rallarvegen ved Ofotbanen. Barn og unge i Narvik 
skal i sin hverdag ha tilgang til trafikksikre, naturpregede uteområder som stimulerer til 
kreativ og utviklende lek. Det skal satses spesielt på å høyne standarden på uteområdene ved 
skoler og barnehager, og fysisk aktivitet og bruk av naturen må fokusere mer i barnehagenes 
og skolenes pedagogiske opplegg. Friluftsliv må ses i sammenheng med punktet om 
idrett/fysisk aktivitet, folkehelse, byutvikling og tilrettelegging for besøk av anlegg og 
kulturminner – eksempelvis i Rombaksbotn. 
 
4.1.7 Folkehelse 
 
Kommunen skal bidra til god helse og trivsel ved å gi innbyggerne mulighet for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser i dagliglivet, tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. 
Dette gjelder også aktivitets- og kulturtilbud for de med funksjonshemminger og spesielle 
behov. Idrett, mosjon, friluftsliv, kunst- og kulturtilbud og andre fritidsaktiviteter er med på å 
styrke folkehelsen, det gir trivsel og styrker bosettingen. Offentlige organer må samarbeide 
for bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen, eksempelvis mellom sosial- og helsetjeneste, 
kulturfeltet, idrett, friluftsliv og de som arbeider med byutvikling.  
 
 
4.1.8 Samisk kultur  
 
Samisk kultur har en viktig plass i det offentlige rom. Samefolkets dag er offisiell flaggdag i 
Norge, og feires den 6. februar hvert år. Synliggjøring, kontakt og møtearenaer er viktig for å 
skape et bredere flerkulturelt miljø i Narvik og Ofoten. Samisk kultur og samiske 
kulturuttrykk er viktige symboler i forhold til synliggjøring, engasjement og livsglede. I 
barnehager og skoler må det skapes en ramme som gir samer trygghet i forhold til egen kultur. 
Læremidler må tilpasses barnas samiske kulturbakgrunn, og på dette området kan det trekkes 
veksler på lokale ressurspersoner og samiske organisasjoner. De samiske foreningene er den 
viktigste drivkraften for å styrke samisk kultur og identitet, og eksempelvis Ofoten samiske 
forening har en lang tradisjon. Reindriftsnæringen har også lange tradisjoner, og store deler av 
Narvik kommune er i dag reinbeiteområde. 
 
Samiske kulturminner må registreres, ivaretas og vernes. Å ta vare på kulturuttrykk som språk 
og mattradisjoner blir sentralt. Dette kan skje innen ulike institusjoner, noe Ellas Minne har 
klart. Kartlegging av samiske navn vil også styrke identitet og selvfølelse. I dag finnes et rikt 
samisk miljø i Bjerkvik, og de samiske kulturdager som arrangeres der skaper en 
festivalramme, og gir en møte- og utviklingsarena for samisk kunst og kultur. En viktig 
oppgave for Narvik kommune er å understøtte det samiske kultursenteret i Evenes, samt 
etablering av nye kultursentre. Samisk kultur inngår i strategiene engasjement, samarbeid, 
regionalisering og internasjonalisering.  
 
 
4.1.9 Kulturhistorie og kulturminner 
 
Narvik har en omfattende, og til tider dramatisk historie, til tross for byens korte hundreårige 
historie. Narvik har alltid vært en kyst- og havneby, og kystkulturen har fulgt byen i hele dens 
eksistens. Kommunen har i tidligere tider vært preget av kystkultur med handle og 
postforsendelser på fjorden, og fiskarbønder har livnært seg i kommunen og regionen lenge 
før byen ble grunnlagt. Ofotbanen, Rombaksbotn, Rallarvegen, Folkefesten i Rombaksbotn og 
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Svarta Bjørn-marsjen er alle eksempler på viktige kulturminner og kulturhistorie for Narvik - 
og er arrangementer som tar vare på og formidler byens historie. Ofotbanen har for øvrig en 
sentral plass i Jernbaneverkets forslag til verneplan for kulturminner i jernbanen i Norge. I 
tillegg har Narvik en omfattende krigshistorie, og i et internasjonalt perspektiv har kampene i 
og rundt Narvik blitt et ikon på de alliertes innsats. Derfor besøker mange turister byen og 
Krigsminnemuseet. Museet ble opprettet i 1964, og det har en omfattende dokumentasjon av 
krigshistorien fra andre verdenskrig. Krigsminnemuseet har bygget opp kunnskap om 
internasjonal humanitær rett, det er et ressurs- og dokumentasjonssenter, og brukes derfor av 
forfattere og forskere.  
 
Kulturminnene er en ressurs for dagens og framtidas samfunn. Derfor må vi velge ut og verne 
de mest verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Narvik kommune vil gjennom forvalting og 
saksbehandling sørge for at fredede, vernede og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer 
blir tatt vare på. Videre skal kommunen bidra med å gjøre kulturminner og kulturmiljøer mer 
tilrettelagt for befolkningen og tilreisende. Det skal utarbeides en verneplan for verdifulle 
kulturminner, og plan- og bygningsloven vil bli praktisert slik at viktige kulturminner bevares.  
 
I dag eksisterer det planer for Narvik som attraksjonssenter og kunnskapsarena med bakgrunn 
i byens krigshistorie. Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum og Nord-Norsk Fredssenter er 
viktige aktører, og lykkes arbeidet vil det gi ringvirkninger i reiselivssammenheng. Videre 
arbeides det også med planer for å etablere et opplevelsessenter innen teknologi og geologi. 
Andre organisasjoner som er aktive knyttet til å ivareta og formidle kulturminner og 
kulturhistorie er Ofoten Museum, Vinterfestuka og Jernbanens musikkorps Narvik 
(Jernbanemusikken). 
 
 
4.1.10 Ofoten Museum 
 
En viktig kulturinstitusjon i Narvik er Ofoten Museum - en del av Museum Nord som dekker 
kommunene Narvik og Ballangen, kommunene i Vesterålen og Vågan kommune – etablert i 
samarbeid med Nordland fylkeskommune som del av deres regionaliseringsstrategi. Fremste 
oppgave er å samle inn, dokumentere, forske, ta vare på og formidle vår kulturhistorie. I 
tillegg har museet en stor fotosamling. Utfordringen for å videreutvikle Ofoten Museum er å 
styrke kompetansen innenfor formidling av kulturminner, noe som krever ressurser. Det 
samme gjelder tiltak knyttet til brannsikring og klimasikring av fotomagasin.   
 
 
4.1.11 Stiftelsen Vinterfestuka i Narvik  
 
Stiftelsen Vinterfestuka  er en privat, ideell stiftelse som ikke har erverv som formål. VU skal 
- gjennom kunstneriske, historiske og sosiale arrangementer - bidra til økt livsstandard, økt 
attraktivitet og styrket næringsgrunnlag i regionen. Dette skal skje ved å arrangere en årlig 
festival for kunst og kultur på Nordkalotten og i Barentsregionen. Videre å fremme 
kultursamarbeidet i disse regionene. Arbeidet skjer ved å bidra til samarbeid mellom frivillige 
kulturarbeidere og profesjonelle kunstnere, formidle barne- og ungdomskulturen i de aktuelle 
regionene, og skape kulturaktiviteter for barn. Festivalen er forankret i Narviks kulturhistorie, 
og den formidler regionens tradisjoner knyttet til Ofotbanens anleggshistorie, rallarens 
innovasjons- og skaperevne, og Svarta Bjørns historie.  
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Vinterfestuka er et svært viktig kulturarrangement i Narvik, i Ofoten, for Nordland, på 
Nordkalotten og i Barentsregionen. Derfor yter Staten, Nordland fylkeskommune og Narvik 
kommune en betydelig økonomisk støtte til virksomheten. I tillegg stiller næringsliv og andre 
aktører opp med økonomiske midler, kompetanse og dugnadsinnsats. I sum gir dette 
mangfoldige og sterke opplevelser, og Vinterfestuka er sentralt i forhold til utviklingen av 
Narvik som helårs reisemål. 
 
Folkefest i Rombaksbotn og Svarta Bjørn-marsjen er sommerarrangement med stor deltakelse 
fra fjernt og nært. Disse arrangementene bidrar til utvikling av Ralllarvegen fra Riksgrensen 
til Rombaksbotn, et produkt som vil få stor betydning i reiselivsutviklingen. Et eget 
utviklingsprosjekt er i gang på dette området. Stiftelsen Vinterfestuka deltar også i prosjektet 
”Kulturspor Nord” som har til mål å øke kultur- og næringslivssamarbeid mellom de byene 
som ligger langs jernbanen fra Narvik til Luleå. 
 
 
4.1.12 Kino 
 
Kinodrift har lange tradisjoner i Narvik. Kommunen har overlatt driften av kinoen til Folkets 
Hus, og dette har skapt synergieffekter i forholdt til effektivisering og samordning. Narvik 
kino mange besøkende hvert år, og disse kommer fra kommunen og et stort omland. En 
kvalitetsmessig god kino, med attraktivt tilbud og høyt servicenivå, styrker Narviks 
senterfunksjon.  Filmfestival i samarbeid med Kiruna, Gällivarre og Rovaniemi kan være med 
å styrke film som kunstform. 
 
 
4.2 STRATEGI 2 - KVALITET 
 
Det skal være mulig å oppleve kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet i Narvik. Uten dette er 
kulturtilbudet ufullstendig, og det vil bli vanskelig å være en kulturby som er attraktiv for alle 
befolkningsgrupper. 
 
 
4.2.1 Tradisjonell kunst og kultur 
 
Den tradisjonelle kunsten og kulturen omfatter musikk, scenekunst, litteratur, med mer. Ofte 
finnes kvalitetsmessig gode kulturuttrykk og kulturelle prestasjoner innenfor dette segmentet. 
For å utvikle bredden innen kulturen i Narvik trenger man flere aktive, engasjerte og 
kunnskapsrike kunstnere. Slik kan det dannes et lokalt miljø, og på sikt vil det gi flere 
kunstnere og kulturarbeidere av nasjonalt og internasjonalt format fra Narvik.  
 
 
4.2.2 Kompetanseutvikling  
 
Kompetanse er nøkkelfaktor for å gi et kvalitetsmessig godt tilbud innen kunst og kultur, men 
ikke bare det; kompetanse i kunst- og kulturmiljøene gir grobunn for skaperevne og 
skaperglede. Dette vil gi resultater gjennom flere utøvere og kunstnere med forankring i 
Narvik. Etablering av kunstfag i den videregående skole, kulturskolen og kompetansebidrag 
fra Nordland fylkeskommune vil være med på å gjøre Narvik til en mangfoldig kulturby.  
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4.2.3 Kulturskolen 
 
Kulturskolen er en del av en kvalitetsstrategi for Narvik kommune, og i tillegg har den 
elementer knyttet til alle kulturplanens strategier. Det er lovfestet gjennom grunnskoleloven at 
kommuner, hver for seg eller i samarbeid med andre kommuner, skal ha et musikk-
/kulturskoletilbud til barn og unge. Kulturskolen driver pedagogisk og utøvende virksomhet, 
noe som omfatter musikkopplæring, danseopplæring og skolekonserter. Distriktsmusikerne 
har i tillegg utøvende konsertvirksomhet. Kulturskolen leverer dirigenter og instruktører til de 
frivillige organisasjonene, og til ulike konserter, forestillinger og arrangementer.  
 
Kulturskolen skal være et kompetansesenter innen musikk og ulike kulturuttrykk. Den videre 
utvikling avhenger av å holde høy kvalitet på tjenestetilbudet, samtidig som man evner å 
skape engasjement og opplevelser gjennom nye kulturuttrykk og bli enda flinkere til å trekke 
med flerkulturelle og internasjonale krefter – både lokale og gjennom ulike 
samarbeidsprosjekter. I tillegg må kulturskolen få nye og egnede lokaler.  
 
 
4.2.4 Narvik bibliotek 
 
Narvik bibliotek omfatter alle strategiene i kulturplanen, med særlig fokus på en 
kvalitetsstrategi. Biblioteket er et av de tyngste kommunale satsingsområder innen kulturfeltet 
målt ut fra personellressurser. Kvalitet, allsidighet og aktualitet er nøkkelelementer i å gjøre 
biblioteket enda bedre. Biblioteket skal gjøre kunnskap, informasjon og kulturverdier 
tilgjengelig. Styrket samfunnsinformasjon og bedre leseferdigheter blant barn og unge er også 
viktige arbeidsområder. Lov om folkebibliotek regulerer virksomheten, og Narvik bibliotek er 
et ledd i det nasjonale biblioteksystem. Narvik kommune tar imot asylsøkere og flyktninger, 
og disse har behov for litteratur på deres eget språk. Slike boksamlinger kan skaffes gjennom 
biblioteksamarbeidet (finansiert av statlige midler). Samlokalisering med deler av 
fylkesbiblioteket er viktig for utviklingen av biblioteket, og gir større fagmiljø og gjensidig 
inspirasjon.  
 
Biblioteket har pr. i dag ikke egnede lokaler. Det må være lokalisert på gateplan i bykjernen 
og ha en attraktiv åpningstid som dekker ulike aldersgruppers behov. Fortsatt samlokalisering 
med fylkesbiblioteket må vektlegges, og også de må sikres gode og hensiktsmessige lokaler. 
Fylkesbiblioteket har en særlig viktig oppgave i å fremme barnelitteratur. Utviklingen i den 
siste tiårsperioden har vært stadig større bruk av moderne teknologi, og bibliotekenes 
samlinger er tilgjengelig på internett. I biblioteket får barn og unge et ikke-kommersielt tilbud 
og en sosial møte plass. Utfordringene knyttes til økt bokbudsjett, åpningstidene må utvides, 
teknisk utstyr må oppdateres og nye lokaler må komme på plass. I 2008 er Narvik bibliotek 
100 år, og det planlegges en jubileumsmarkering.  
 
 
4.2.5 Den kulturelle skolesekken 
 
Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. 
Videre skal den kulturelle skolesekken legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få 
tilgang til, gjøre seg kjent med, og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 
I den forbindelse kan det søkes samarbeid med kulturinstitusjoner, alt fra Folkets Hus Narvik 
til krikene. Tiltaket gjelder for elever i grunnskolen, og det skjer i nært samarbeid mellom 
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skolene og musikkskolen. Ved satsing på den kulturelle skolesekken vil rekrutteringen av 
profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere styrkes, men også gi flere ildsjeler i lag og 
foreninger.  
 
 
 
 
4.3 STRATEGI 3 - NYSKAPING 
 
Fremtidens kulturaktiviteter vil i større grad dreie seg om nyskaping og kryssing av kunst- og 
kulturuttrykk. Innenfor denne strategien skal Narvik gi viktige bidrag til å oppfylle Nordland 
fylkeskommunes kulturvisjon, samt bidra til å nå nasjonale kulturpolitiske mål.  
 
 
4.3.1 Kunstnere og kulturarbeidere 
 
Å få flere kunstnere og kulturarbeidere er et viktig tiltak innen nyskapingsstrategien. Dette vil 
kunne styrke attraktiviteten til byen, og både nasjonale og internasjonale kunstnere kan 
komme til Narvik for å arbeide for en periode. En slik utvikling krever imidlertid 
tilrettelegging av lokaler og rekruttering av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i eget 
lokalmiljø.  
 
 
4.3.2 Kulturoppfølgingsprogram (KOP) for Narvik 
 
For å lykkes med satsing på kultur vil kulturoppfølgingsprogrammet være et viktig 
styringsverktøy. Det skal angi mål, midler, ansvar og plikter i utviklingen av Trekantområdet. 
Overordnede målsetninger er å gjøre kultur til en sentral profileringsfaktor for Trekanten. 
Området skal bli et sentralt møtested for byens innbyggere og turister, næringsområdet skal 
bidra til verdiskapning, stedsidentiteten vil styrkes og byutviklingen må ha et miljømessig 
bærekraftig grunnlag. Ulike interesser, offentlige og private, vil kunne møtes i 
medlemsorganisasjonen Trekanten Kultur & Næring.  
 
 
4.3.3 Byutvikling 
 
For å drive en aktiv politikk for byutvikling er Narvik kommune avhengig av å ha en helhetlig 
tanke om hvordan vi ønsker å forme sentrum i fremtiden. Variert boligmasse, tilpasset ulike 
behov og ønsker, er viktig for tilrettelegging i forhold til ønsket befolkningsvekst. Det samme 
gjelder bomiljøer, parker og grøntområder. Sentrum må få flere parker, torg og lekeplasser – 
og derigjennom fremstå som mer levende.  
 
Utviklingen av trekant-området gir mange spennende muligheter til kombinasjon av næring, 
boliger, friområder, kunst og kultur. Skal man lykkes med å utvikle trekantområdet til noe 
spesielt så må kommunen gjennom sin boligpolitikk og arealstyring sørge for å gjøre 
Trekanten nyskapende i form og stil.  
 
Samtidig har Narvik behov for flere terminalområder for å videreføre satsingen på logistikk. 
Trafikksituasjonen i sentrum er problematisk, særlig for de myke trafikantene. Narvik må ha 
et operativt, effektivt og sikkert veg-, trafikk- og parksystem – noe som også skal sikre 
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ivaretakelse av estetiske og miljømessige hensyn. Offentlig utsmykning er en del av bybildet. 
Sentrale elementer i den videre byutvikling er utbedring av eksisterende, og etablering av nye, 
offentlige parker, lekeplasser/balløkker, park- og gatemøbler og monumenter/minnesmerker. 
Et nært samarbeid mellom kommunens veg- og parkseksjon, kultur, natur- og arealforvaltning 
og næringsaktører er avgjørende for å lykkes med en enhetlig og gunstig byutvikling.  
 
 
4.3.4 Skulpturlandskap Nordland 
 
Skulpturlandskap Nordland har vært et av landets mest vellykkede kunstneriske prosjekter, og 
det har vakt internasjonal oppmerksomhet. For Narviks del er det viktig å ferdigstille 
kommunens skulptur. Andre kommuner opplever en økt turisttilstrømning til sine skulpturer: 
Å utnytte Skulpturlandskap Nordland bedre vil være med på å styrke Narvik som 
reiselivsprodukt.  
 
 
4.3.5 Narvik Superstars 
 
Virkeliggjøring av kunstprosjektet ”Narvik Superstars” er et av de viktigste kulturtiltakene for 
Narvik i de kommende år. Tanken er å tildele 1000 nyfødte barn sin egen stjerne etter modell 
av Hollywoods berømte ”Walk of Fame”. Prosjektet er et samarbeid mellom Narvik 
kommune og Kunst i Nordland, med støtte av Norsk Kulturråd. ”Narvik Superstars” inngår i 
strategiene engasjement, nyskaping og internasjonalisering.  
 
 
4.3.6 Kulturnæringer 
 
Narvik må øke antall sysselsatte i kulturnæringene. Både i eksisterende virksomheter, men 
også i mye. Det lokale kapitalfondet som nylig er etablert vil virke positivt i denne 
sammenhengen. Kultur og industri henger sammen. Koblingen mellom design, kunstneriske 
uttrykk, teknologi, konkurransedyktige energikilder og industriell produksjonskompetanse er 
avgjørende for å lykkes med en satsing på kulturnæringer. På disse områdene har Narvik gode 
forutsetninger.  
 
 
4.3.7 Reiseliv 
 
Masterplan for reiseliv har lagt grunnlag for en målrettet reiselivsutvikling i Narvik og 
Ofoten. Næringen er viktig fordi den bidrar til å gjøre et sted attraktiv som bo- og 
etablerersted, mange kvinner arbeider med reiseliv, det skapes stedbundne arbeidsplasser og 
det styrker det offentlige transport- og kommunikasjonstilbudet. Kulturplanen skal støtte 
reiselivsutviklingen, med viktige og avgjørende bidrag for å gjøre Narvik til et attraktivt 
reisemål – sommer som vinter. Tilrettelegging for idretts- og friluftsaktiviteter, byutvikling og 
kultur- og opplevelsestilbud er viktige elementer. En helhetlig plan for økt bruk av 
Rombaksbotn er under utarbeidelse, noe som er et viktig tiltak for å gjøre Narvik til et mer 
attraktivt reisemål. Det samme gjelder aktiviteten som skjer på golfbanen i Skjomen.  
 
Videre må de mange festivalene i Narvik og i regionen rundt få en bedre 
profilering/markedsføring, samt stadig utvikles til bedre produkter for lokalbefolkning og 
tilreisende. Festivalene trekker folk til regionen, og gir et viktig bidrag til både 
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reiselivsnæringen og handels- og servicenæringen. Eksempler på slike festivaler er 
forskjellige revyarrangementer, ulike musikkfestivaler og konserter i byens uteliv og på 
diverse scener, Kjeldebotndagene, Vinterfestuka, Sement Blues i Kjøpsvik, Svarta 
Bjørnmarsjen og Folkefest i Rombaksbotn, og sist men ikke minst Foldvikmartnan.  
 
 
4.3.8 Sommerfestival i Narvik 
 
For å styrke folkeliv, engasjement og regionen som reisemål må det satses på en 
sommerfestival i Narvik. Det mest nærliggende er utvikling av en bred og folkelig 
vannfestival. I tillegg til både revyfestival, musikk festival og kulturskolens sommerskole, vil 
dette tiltaket bidra til å gjøre Narvik mer attraktiv i reiselivssammenheng.  
 
 
4.3.9 Lokaler for kunst og kultur 
 
De viktigste områdene når det gjelder nye lokaler er: 
 

- Biblioteket 
- Kulturskolen 
- Ungdommens Hus 
- Etablering av et aktivitetssenter for eldre 

 
For tiden arbeides det med etablering av ishall på Trekantområdet. Denne vil bli et godt 
bidrag og komplettere lokalene for arrangementer av stort volum. 
 
Folkets Hus bør ivareta funksjonen med å være byens kulturhus, særlig for store 
arrangementer. Huset må være et ledende kultursenter i regionen, og dermed styrkes Narviks 
senterfunksjon for området Ofoten, Nord-Salten og Indre Sør-Troms/Sør-Troms. Et veldrevet 
Folkets Hus er viktig som drivkraft for utvikling av kunst og kultur, og gir avgjørende 
vekstimpulser for Narvik og regionen. Bygget, inkludert Teatersalen (som nå blir utvidet), må 
gi grunnlag for kvalitetsopplevelser, samt rom for både etablerte og nyskapende kunst- og 
kulturuttrykk. Huset er et møtested for kulturutøvere, og inneholder galleri, aktiviteter for 
barn, ungdom og pensjonister, internasjonal kafè, møtelokaler og bygget er et treffsted for lag 
og foreninger. For eksempel er Musikk i Nordland og Stiftelsen Vinterfestuka lokalisert her. 
Samarbeid med Narvik kommune blir viktig for utvikling av felles mål for realiseringen av 
denne kulturplanen er sentralt.  
 
Å styrke nettverkene i regionen er viktig, og samtidig må det å tas tak i utfordringen knyttet til 
å skape åpne og levende arenaer for kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og 
flerkulturelle og internasjonale miljøer. Både skolebygg og krikebygg er viktige 
kulturarenaer, som kan videreutvikles. Dette gjelder også de mange lokalene som finnes 
sentralt og desentralisert i kommunen. For ytterligere å styrke kunst og kultur i Narvik er det 
behov for et sted for kunstopplevelser, utstillinger og aktiviteter som kan samles i geografisk 
nærhet. Etableringen av et allbrukshus for kunst og kultur i Narvik må skje sentralt for å gi 
flest mulig et slikt tilbud. Private næringsaktører har en rolle knyttet til arealtilgangen for 
kulturutøverne, og utesteder, scener og konsertarenaer gir et viktig supplement til Teatersalen.  
  
Historisk sett har kirken hatt en betydelig rolle som kulturformidler og kulturbærer i det 
norske samfunn. Det samme gjelder for kirkegårdene. Både de lokale kirkegårdene og 
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internasjonale formidler kulturminner og krigshistorie. Gjennom arkitektur, malerier og 
utsmykninger fremstår kirkene som kultur skatter – og som levende kulturlokaler. Kirker og 
frimenigheter gir et kulturtilbud til barn, unge og voksne. Alt fra klubbvirksomhet for barn og 
unge, møter og til konserter og musikkarrangementer.  
 
 
4.3.10 Allment kulturarbeid 
 
Kommunens kulturavdeling er ansvar for tjenestetilbudet innen egen organisasjon. I tillegg 
drives utvikling og nyskaping av kunst- og kulturtilbud. Særlig er innovasjons- og 
initiativtakerrollen viktig. Begrenset kapasitet gjør imidlertid arbeidet vanskelig i lengden. 
Likevel legges det ned en betydelig innsats for å drive nyskaping innen kunst og kultur. 
Samtidig arbeides det kontinuerlig med koordinering av aktiviteter, samarbeidsprosjekter og 
informasjon til profesjonelle og frivillige kulturaktører.  
 
 
4.3.11 Musikk i Nordland (MIN) 
 
Narvik er vertskommune for Musikk i Nordland (MIN). Organisasjonen er drevet av 
Nordland fylkeskommune som en av deres sju permanente kulturinstitusjoner. Finansieringen 
skjer blant annet i samarbeid med Narvik kommune. Musikk i Nordland produserer musikk av 
høy kvalitet, variasjon og bredde. De har ansvar for produksjon av skolekonserter, og 
samarbeider blant annet med distriktsmusikerne. Musikk i Nordland har varierte konserter og 
et utstrakt internasjonals samarbeid. For musikklivet i Narvik og i Ofoten er Musikk i 
Nordland en viktig inspirasjonskilde. 
 
 
4.3.12 Bygdebok 
 
Bystyret har oppnevnt en bygdeboknemnd. I regi av denne er det igangsatt et langsiktig 
samarbeidsprosjekt knyttet til gårds- og slektshistorie i Narvik kommune. Bygdeboknemnda 
samarbeider med Ofoten Museum, Ofoten slekts- og historielag og en rekke 
historieinteresserte enkeltpersoner.  
 
 
4.4 STRATEGI 4 – SAMARBEID 
 
For å lykkes med å skape et mangfoldig kulturtilbud er samarbeid helt avgjørende. Spesielt 
innenfor kulturfeltet, der mye av aktiviteten skjer i det frivillige organisasjonsarbeidet. 
Gjennom samarbeidsstrategien skal det legges til rette for møteplasser mellom offentlige 
organer, mellom ulike kommunale enheter, mellom kulturaktører og det offentlige, og mellom 
ulike kulturaktører. Strategien forutsetter reell samhandling og åpenhet. Kommunen skal ta 
initiativ til sterkere samarbeid mellom de ulike aktører.  
 
 
4.4.1 Samarbeid i lokalsamfunnet 
 
Bedre samarbeid i lokalsamfunnet er en forutsetning for å lykkes med en kultursatsing. 
Høgskolen, de videregående skoler, grunnskolene, barnehagene, kirker og frimenigheter, 
næringsliv, frivillige organisasjoner og det offentlige er viktige aktører som må samarbeide 
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bedre. Kommunen må samarbeide med alle disse aktørene, samt legge til rette for et bedre 
samarbeid mellom kommunens ulike distrikter for å utnytte muligheter på en god og 
ressurseffektiv måte. De offentlige institusjoner har et særlig ansvar for å bruke kunst og 
kultur i barn og unges psykososiale utvikling.  
 
 
4.4.2 Informasjon, kontakt og møtearenaer 
 
Bedre informasjon om hva som foregår innen kunst og kultur, styrket kontakt mellom ulike 
miljøer og felles møtearenaer har vært etterspurt blant alle aktører med tilknytning til 
kulturlivet. Enten det dreier seg om kunstnere, næringsliv, med og i mellom kommunale 
organer, kulturarbeidere, institusjoner og ildsjeler innen foreningsliv og organisasjoner. Ved 
etablering av ulike treffsteder vil ideutvikling og nyskaping forbedres. Narvik kommune skal 
ha en rolle som initiativtaker og koordinator for styrke informasjon, bedre kontakt mellom 
ressursmiljøer og ressurspersoner, og skape møteplasser for alle aktører – også for de med 
ulik kulturbakgrunn.  
 
 
4.4.3 Samarbeid med skoler og barnehager 
 
Skoler og barnehager er viktige arenaer for presentasjon av kunst og kultur, og de er sentrale 
møtesteder i bybildet og i kommunens ulike distrikter. Med bakgrunn i etableringen av ”Den 
kulturelle skolesekken” blir disse arenaene og aktørene viktige i den kulturelle utvikling. Både 
for bredde og engasjement, men også i utviklingen av kvalitetstilbud og rekruttering av 
talenter. Samarbeid i mellom skolene og barnehagene, og koblingen mot institusjoner og 
kunstnere/kulturarbeidere må styrkes. Det kan også nevnes at skolebibliotekene har et tett 
samarbeid med Narvik bibliotek.  
 
 
4.4.4 Samarbeid med institusjoner 
 
For å ha gode arenaer for ulike kunst- og kulturuttrykk er det viktig med tett samarbeid 
mellom Narvik kommune og ulike institusjoner. Et slikt samarbeid vil omhandle konserter, 
arrangementer, forestillinger, med mer. Eksempler på institusjoner er syke- og aldershjem, 
sykehus, institusjoner for psykisk utviklingshemmede, og andre lokale, regionale og nasjonale 
kulturinstitusjoner. Størst mulig grad av samlokalisering av viktige kulturaktører i 
lokalsamfunnet vil være med på å bygge nettverk og utviklingsmiljø.  
 
Kultur- og fritidstilbudet i Narvik skal være attraktivt for studentene. Derfor vil Narvik 
kommune samarbeide med Høgskolen i Narvik og Studentsamskipnaden for å gi best mulig 
lokaler for de ulike studentaktivitetene, og i tillegg gi studentene drahjelp for å realisere 
studentenes hus.  
 
Internasjonalisering er en viktig strategi for kulturutviklingen i Narvik. For ungdom er det 
viktig å trene på, og beherske, det opptre på internasjonale arenaer. Det gir selvtillit, 
kulturforståelse og muligheter til deltakelse i fredsarbeid. Narvik har et meget godt grunnlag 
for utvikling av internasjonal kulturutveksling blant ungdom. Likevel må mulighetene i eget 
lokalsamfunn utnyttes bedre, og da i første rekke ved å knytte sterkere kontakt og integrasjon 
med de utenlandske studentene ved Høgskolen i Narvik, men også unge som er bosatt her i 
kortere eller lengre perioder. 
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4.5 STRATEGI 5 - REGIONALISERING 
 
Narviks skal styrke sin rolle som kultursenter i Ofoten, Sør-Troms/Indre Sør-Troms og deler 
av Nord-Salten (spesielt Hamarøy). Alle disse områdene har kulturtilbudene i Narvik innenfor 
akseptabel reiseavstand - både de som er innenfor bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionen 
rundt Narvik, men også de som prioriterer litt lengre reisetid for å oppleve engasjerende 
kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet. Strategien er nært koblet til Nordland 
fylkeskommunes satsing på regionsentra og byer, og for å lykkes med økt regionalisering 
kreves et utstrakt samarbeid. 
 
 
4.5.1 Kultursenter i Nordland 
 
Narvik er, og skal fortsette å være, et sterkt kultursenter i Nordland – samt et 
kompetansesenter for kunst- og kultur. Senterfunksjonen dekker omlandet i Ofoten, Nord-
Salten og Indre Sør-Troms/Sør-Troms. Nordland fylkeskommune har definert Narvik som et 
av de tre viktigste sentra i Nordland, og det å inneha en slik oppgave krever at byen er i stand 
til å fylle regionsenterrollen og imøtekomme forventninger fra staten, fylkeskommunen og 
nabokommunene. En videreutvikling kan bare skje i samarbeid med eksterne partnere – både 
offentlige og private aktører. Frivillige lag og foreninger har en klar rolle i dette arbeidet.  
 
 
4.5.2 Region og nabokommunene 
 
Narvik har et samarbeid med de andre kommunene i regionen når det gjelder utvikling innen 
kunst og kultur. Særlig i forhold til prosjektbasert aktivitet. Ordningen med relativt hyppige 
regionmøter må videreføres. Samarbeidet pr. i dag inkluderer også ordningen med 
teaterinstruktør, og denne gir et tilbud til regionens lag og foreninger. En av de store 
utfordringene som kommunene må løse i fellesskap er å bedre utnyttelsen av idrettsanlegg. 
Særlig med tanke på nyinvesteringer i Narvik som tennishall, innendørs fotballhall og ishall 
(om noen år). Disse anleggene må utnyttes til beste for regionens innbyggere. I tillegg må 
samarbeidet med andre kommuner i regionen, og mellom kommunen og de lokale 
kulturinstitusjoner, forbedres. Narvik kommune har gjennom deltakelse i Ofotsamvirket 
etablert et samarbeid med kommunene i Ofoten, men kommunen har også andre 
samarbeidsformer med større geografisk nedslagsfelt. Eksempelvis Regionalt 
Kompetansekontor for utdanningsområdet (RKK). 
  
 
4.5.3 Ofoten Friluftsråd 
 
Ofoten Friluftsråd er eksempel på en samarbeidsorganisasjon mellom de fleste kommunene i 
Ofoten. Hensikten med rådet er å sikre og utvikle muligheter for mangfoldige former for 
friluftsliv. Friluftsrådet har et styre som velges av kommunene i Ofotsamvirket.  
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4.5.4 Nordland fylkeskommune 
 
Nordland fylkeskommune er en svært viktig samarbeidspartner for Narvik kommune. På 
bakgrunn av fylkeskommunens utviklingsrolle er det inngått en partnerskapsavtale, mellom 
Nordland fylkeskommune og Narvik kommune, med hensikt å styrke Narviks senterfunksjon. 
I partnerskapsavtalen ligger også satsing på byutvikling. Flere viktige fylkeskommunale 
institusjoner er lokalisert i Narvik: Musikk i Nordland (MIN), en teaterinstruktør, deler av 
fylkesbiblioteket og tre videregående skoler. En viktig utfordringer i planperioden er å styrke 
samhandlingen mellom disse aktørene. De videregående skolene har eksempelvis 
utdanningstilbud innen yrkesfag og industriell produksjon og estetiske-/kunst- og kulturfag. 
Koblet mot teknologi- og næringsmiljøene som allerede eksisterer ligger det til rette for vekst 
innenfor blant annet industridesign. En slik utvikling må de politiske organisasjonene 
Nordland fylkeskommune og Narvik kommune understøtte.  
 
 
4.6 STRATEGI 6 – INTERNASJONALISERING 
 
Vi påvirkes stadig mer av internasjonale forhold – også innenfor kulturlivet. For å sikre en 
høy grad av nytenking skal Narvik etablere nye, og videreutvikle eksisterende, internasjonale 
kontakter. Kommunens næringsliv er avhengig av å kunne beherske internasjonale relasjoner, 
og befolkningen generelt vil oppleve personlig vekst og utvikling gjennom internasjonale 
impulser. Strategien vil også bidra til realisering av statlig og fylkeskommunal politikk.  
 
 
4.6.1 Narvik som flerkulturelt samfunn 
 
Narvik er et flerkulturelt samfunn. Gjennom innvandring og flyktninger har byen mange 
internasjonale miljøer. I tillegg til de kulturuttrykkene som ved første øyekast kan virke 
fremmede for mange, så må også de samiske miljøene trekkes inn i dimensjonen knyttet til 
Narvik som flerkulturelt samfunn. Dette gir i sum et stort mangfold som kan virke utfordrene. 
Likevel gir dette muligheter for Narvik som samfunn. Å oppleve flere kulturer i hverdagen gir 
læring og spennende opplevelser. I tillegg har det store ringvirkninger i næringssammenheng. 
Mange lag og foreninger gjør et viktig arbeid for å bedre kontakten mellom de flerkulturelle 
miljøene. Disse er ikke forskjellig fra andre kulturmiljøer, og også de har behov for 
møteplasser. I denne sammenhengen kan internasjonal kafè på Folkets Hus og flerkulturell 
17. mai feiring i kirken trekkes frem som viktige møtearenaer. Narvik kommune skal, som i 
forhold til andre kunst- og kulturmiljøer, ta initiativ til å bedre kontakt og dialog i forhold til 
flerkulturelle og internasjonale miljøer. 
 
 
4.6.2 Næringsutvikling 
 
Gjennom forsking vet vi at de samfunn som har kulturelt mangfold har større grad av innovasjon og 
entrepenørskap. Dette fordi nye impulser, og evnen til å orientere seg i internasjonale og flerkulturelle miljøer 
styrker enkeltpersoner og gruppers utviklingsevne. Gjennom internasjonal kontakt på mange nivåer, transport, 
reiseliv, utenlandske studenter i Narvik, innvandrere og flyktninger og ulike næringsaktiviteter har Narvik et 
bredt grunnlag for å videreutvikle evner knyttet til innovasjon.  
 
 
 
4.6.3 Samarbeid med vennskapsbyer 
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Narvik kommune har lang tradisjon på samarbeid med vennskapsbyer og fredsarbeid. Dette 
grunnlaget må utnyttes til å gi næringsmessige vekstimpulser og befolkningen opplevelser 
gjennom spennende møter mellom ulike kulturer. Nord-Norsk Fredssenter, Narvik 
koordinerer pr. i dag vennskapsbysamarbeidet. Narvik har fem vennskapsbyer: 
 

- Kiruna i Sverige 
- Rovaniemi i Finland 
- Nowy Sacz i Polen 
- Kingisepp i Russland 
- Kikinda i Serbia  

 
Et eksempel på utviklingsmuligheter er et miljøprosjekt med system for avfallshåndtering for 
Kikinda i Serbia. Narvik kommune, Nord-Norsk Fredssenter, Høgskolen i Narvik, Hålogaland 
Ressursselskap og et privat konsulentfirma med kontor i Narvik har samarbeidet om et slikt 
prosjekt. På sikt vil det kunne gi bedriftene kommersielle muligheter.  
 
 
4.6.4 Studenter og Høgskolen i Narvik 
 
De internasjonale studentene ved høgskolen - fra 25 ulike nasjoner - er ressurssterke personer, 
både akademisk og som kulturpersoner. De har vokst opp i ulike miljøer, og ofte i samfunn 
som verdsetter kunst og kultur høyere enn vi gjør i Norge. Det faktum at det finnes mange 
internasjonale studenter ved høgskolen må Narvik kommune utnytte strategisk i sin satsing på 
økt internasjonalisering. 
 
 
4.6.5 Asylmottak og Voksenopplæring 
 
Asylmottak og voksenopplæringen er viktige kontaktpunkter mot de internasjonale miljøer. 
For å trekke disse gruppene med i samfunnsutviklingen må det satses spesielt på å etablere 
møte- og kontaktarenaer, både for de internasjonale miljøer, men også i forhold til kontakt 
mellom norske og utenlandske miljøer.  
 
 
4.6.6 Internasjonalt møtested 
 
Narvik har fra starten av vært en internasjonalt orientert by gjennom funksjonen som 
logistikksenter, og krigshistorien har forsterket dette perspektivet. Med de muligheter som 
åpner seg knyttet til transport- og logistikkfunksjoner mellom Kina, Russland og USA må 
Narvik fokusere på rollen som internasjonal møtearena ut i fra de positive effekter det har for 
nærings- og samfunnsutvikling. Videre må Narvik ikke bare bli en internasjonal møtearena i 
forhold til logistikk.  
 
Vel så viktig er det å utvikle byen og ulike aktører til å bli med i nasjonale og internasjonale 
nettverk for kunstnere, kulturarbeidere og organisasjoner/institusjoner. Noen av disse kan 
lokaliseres i Narvik for kortere eller lengre perioder – hvis det finnes attraktive miljøer i 
lokalsamfunnet. Narvik har en sentral plass i forhold til samarbeid over grensen til Sverige, 
eksempelvis gjennom prosjektet Kulturspor Nord. Potensialet for nye og langsiktige kulturelle 
prosjekter må også utnyttes. 
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5. Innsatsområder 
 
Følgende områder er viktigst for kulturutviklingen i Narvik: 
 

- Arenaer og lokaler 
- Barn 
- Ungdom 
- Kultur og næring 
- Byutvikling 
- Internasjonalisering 

 
Innsatsområdene gir en klar prioritering knyttet til kommunens ressursbruk, både økonomisk 
og personellmessig.  
 
 
5.1 Delplaner 
 
Delplanenes funksjon er å utfylle kulturplanen, særlig på områder der kommunen har 
driftsaktiviteter, og delplanene beskriver sentrale elementer i kulturtilbudet i kommunen. 
Kulturplanen har følgende delplaner: 
 

- Bibliotekplan 
- Eldre og kultur 
- Flerkulturelt samfunn og internasjonalisering 
- Fysisk aktivitet og naturopplevelse 
- Kulturbygg 
- Kulturoppfølgingsprogram for Narvik (KOP) 
- Kulturskoleplan 
- Ungdom  

 
Disse finnes som vedlegg til kulturplanen. I første omgang er det bare bibliotekplan og 
kulturskoleplan som legges frem. Resterende planer legges frem høst-05. 
 
 
5.2 Kritiske suksessfaktorer 
 
Kritiske suksessfaktorer er nøkkelelementer som er viktig for å lykkes i å nå kulturplanens 
visjoner og målsettinger. Kritiske suksessfaktorer er dynamiske faktorer som det er mulig å 
påvirke i arbeidet med utviklingen av lokalsamfunnet, og dermed også kulturlivet. 
Måloppnåelsen er avhengig av evnen til å håndtere disse faktorene:  
 
- Politisk vilje og lederskap 
- Administrativ evne og kompetanse 
- Skape sosialt og kulturelt mangfold 
- Utvikle en dynamisk organisasjonskultur hos private og offentlige aktører 
- Holde faste ved valgte strategier og prioriteringer over lengre tid, samt evne til å forkaste 

tiltak som ikke fungerer 
- Skape og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner mellom ulike aktører 
- Få til samhandling og samordning av enkelttiltak og handlingsrekker 
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- Skape engasjement og motivasjon hos alle kulturaktører 
- Øke graden av nytenking og vilje til å satse på det utradisjonelle 
- Større risikovilje 
- Ta vare på visjonære enkeltindivider 
- Etablere kultur for arbeid i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk 
- Skaffe arealer til kultur- og næringsformål, samt egnede bygninger/lokaler 
- Styrke lokal identitet 
 
 
6. Kulturplanens handlingsdel 
 
Kulturplanens handlingsdel er viktig for å følge opp kultursatsingen i Narvik kommune, og 
derfor er de ulike tiltakene som presenteres en del av den vedtatte plan. Handlingene er i 
prioritert rekkefølge og med tidsplan for realisering.  
 
Alle tiltak som iverksettes i planperioden skal skje i henhold til de valgte strategier, og hver 
for seg vil de være et skritt på veien mot å nå målsettingene for Narviksamfunnet og 
kulturlivet i kommunen. Sammen vil de utgjøre en handlingsrekke for å nærme seg visjonene. 
 
 
6.1 Tiltak 
 

Strategier utviklingstiltak 
Tiltak innenfor innsatsområdene 
Strategier 
E= Engasjement K= Kvalitet N= Nyskaping S= Samarbeid R= Regionalisering I= Internasjonalisering 
 
Utviklingstiltak Prioritert 2005 2006 2007 2008 2009 Strategi 

Budsjettall i hele 1000 1000 5000 5000 5000 5000  

1 Ungdommens Hus X X    E 

2 Anleggsutvikling for fysisk aktivitet X X X X X E,S 

3 Aktivitetsmidler for eldre, ungdom, fysisk 
aktivitet, kulturskolen, biblioteket 

X X X X X E,K 

4 Narvik Superstar X X X X  N 

5 Ungdomskafe X     S,E 

6 Skulptur Rådhusplassen X     K 

7 Nye lokaler, biblioteket  X X X X K 

8 Sommerfestival med vann som tema  X X X X N 

9 Uteplasser for barn/unge  X X X X E 
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10 Utvikle KulturSpor Nord  X X X X N,E,I 

11 Revidere kulturbyggplan  X    K 

12 Ferdigstille Skulpturlandskap Nordland i 
Elvedalen 

 X X X X K,N 

13 Utvikle kulturminneplan for Narvik  X X   E 

15 Utvikle en aktiv nettside for kultur   X   K 

14 Kulturskolen , nye lokaler    X X K 

16 Videreutvikling av Den kulturelle skolesekken    X X K 

17 Allbrukshus    X X K 

18 Kystkultur Leve med kulturminnene   X   K 

 
Aktivitetsliste - Uprioritert  2005 2006 2007 2008 2009 Strategi 

Kvalitetssikre og videreutvikle Narvik bibliotek      K 

Kvalitetssikre og utvikle Narvik kulturskole      K 

Kvalitetssikre og videreutvikle ungdomsklubbene      K 

Aktiv medspiller for utviklingen av teatersalen      R 

Aktiv medspiller for videreutviklingen av 
Vinterfestuka 

     E 

Utvikle samarbeidet med studentunionen/ HiN      I 

Aktiv medspiller for etableringen av Studentenes 
hus 

     S 

Videreutvikle vennskapsby samarbeidet      I,S 

Aktiv medspiller i satsningen med Masterplan      N 

Stimulere til etablering av kulturnæringer      N 

Tett samarbeid med fylkeskommunen, regionen og 
kulturinstitusjoner 

     R 

Aktiv medspiller for å etablere møteplasser for 
kultur 

     E 

Finne samarbeidsfora for å få en helhetstenkning 
innenfor barn og unges kulturtilbud 

     S,E,R 

Bidra aktivt til et fellesråd for samisk kulturaktører i 
regionen 

     S 

Aktivt medspiller for å skape flerkulturelle 
møteplasser 

     E,I 
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Aktiv medspiller til etablering av teknologi og 
geologisenter 

     K,I,E,N 

Aktivt støtte bygdelagene      S,E 

Aktiv medspiller i arbeidet med forvaltningsplaner      K,E 

Aktivt medvirke til filmfestival i samarbeid med 
Kiruna, Gällivarre, Rovaniemi 

     K 

Vurdere opprettelse av kulturråd       

Opprettelse av samarbeidsutvalg for samisk kultur       

 
Detaljerte tiltak med økonomisk oversikt fremkommer i delplanene. 
 
 
6.2 Måling av kvalitet 
 
Målrealiseringen knyttet til kulturplanen skal følges opp gjennom kommunens system for 
målstyring med kvalitet. Arbeidet forankres i årlige målinger av brukertilfredshet og andre 
indikatorer. Fokusområdene i kvalitetssystemet er: 
 
- Brukere og tjenester 
- Medarbeidere og organisasjon 
- Læring og utvikling 
- Omdømme 
- Økonomi 
 
 
7. Avslutning 
 
Narvik har alltid vært en kulturby, og skal i fremtiden forstette å satse på kultur-, fritids- og 
opplevelsestilbud. På bakgrunn av kultur, natur, kompetanse og teknologi vil arbeids- og 
samfunnsliv utvikles.  
 
Denne kulturplanen er et styringsredskap for Narvik bystyre, men den viktigste rollen er å 
være en utviklingsplan for kulturlivet i kommunen og i regionen.  
 
Kulturutviklingen skal skje i nært samarbeid mellom Narvik kommune og Nordland 
fylkeskommune, og innenfor rammen av nasjonal kulturpolitikk.  
 
For å lykkes med utviklingen av Narvik som samfunn – inkludert et kvalitetsmessig bra og 
mangfoldig kulturtilbud – er det avgjørende med et godt samarbeid mellom alle aktører i 
lokalsamfunnet; med høgskole og studenter, næringsliv, ungdom, flerkulturelle og 
internasjonale miljøer, lag og foreninger og kunstnere og kulturarbeidere. Kommunen skal 
være aktiv med å ta initiativ til samhandling og koordinering. Likevel kan arbeidet med å 
realisere visjoner og mål for kultur i Narvik bare lykkes ved bruke de ressurser som finnes - 
gjennom engasjement og deltakelse fra alle.
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VEDLEGG 
 
Oversikt over vedleggene: 
 
- De ulike delplanene: 
- Kulturskoleplan 
- Bibliotekplan 
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