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Kunstpolitikk for Møre og Romsdal
Bakgrunn
I 2015 kom Kulturdepartementet si utgreiing om kunstnarøkonomien, ”Kunstens
autonomi og kunstens økonomi”. Mandatet var å innhente oppdatert informasjon og
kunnskap om kunstnarane sitt inntekts- og næringsgrunnlag, deira bruk av
stipendordningar og velferdsordningar, i tillegg til å peike på utfordringar som blir
avdekt i kartlegginga.
Utgreiinga tok også opp korleis dei lokale og regionale forvaltningsnivåa bør ha eit
ansvar for kunstpolitikken. Kommunar og fylkeskommunar må bli gjort ansvarlege
for å løfte kunstpolitikken som eige politikkområde. Befolkninga si deltaking i
kulturlivet skjer i stor grad i lokalsamfunnet, og kunstnarar er sentrale leverandørar
av innhald.
Møre og Romsdal fylkeskommune gav høringsuttale til utgreiinga, U-60/15. I
behandling av saka fekk administrasjonen ei oppmoding om å utarbeide ein
kunstpolitikk for Møre og Romsdal. Arbeid med kunstpolitikken er forankra i
Handlingsprogram for kultur 2017, U-13/17.
Prosess, kunnskapsgrunnlag og prioriteringar
Til grunn for framlegg til «Kunstpolitikk for Møre og Romsdal» ligg ei brei
kunnskapsinnhenting. Viktige kjelder har vore utgreiingar, forskingsrapportar,
stortingsmeldingar, statistikk og gjennomgang av planverk til andre
fylkeskommunar.
Det har også vore gjennomført møter og samtalar med andre fylkeskommunar og
kommunar. det er gjennomført møter med Kulturrådet og Kreativt Norge, og
gjennomført to innspelsmøter for kunstnarar, kunstinstitusjonar og –organisasjonar
og utdanningsinstitusjonar. Kunnskapsgrunnlaget ligg i vedlegg 2. I tillegg er det
meir informasjon på www.mrfylke.no/kunstpolitikk.
Kunnskapsgrunnlaget identifiserer tre satsingsområde med tilhøyrande strategiar,
som beskriv aktivitetar for å nå den ønska utviklinga (ikkje prioritert rekkjefølge).
Desse er:
Produksjon og formidling
 auke tal på produksjonar innan alle kunstområda gjennom støtte til tiltak
 stimulere til etablering av nye produksjons- og formidlingslokale for
profesjonelle kunstnarar
 innrette tilskotsordningar for profesjonell kunst i tråd med regionale behov
og i lys av nasjonale og lokale satsingar

Utdanning, forsking og innovasjon (FoI)
 prioritere nyskapande prosjekt innan alle profesjonelle kunstfelt
 bidra til å utvikle gode møteplassar og nettverk for profesjonell kunstnarar
 ta i bruk eksisterande forsking og resultat av utviklingsarbeid som grunnlag
for nye tiltak
 arbeide for å auke tilboda om kunstfagleg utdanning på alle nivå
 legge til rette for meir forsking på og kunnskapsproduksjon om kunsten si
rolle i samfunnet
Entreprenørskap og næringsutvikling
 legge til rette for at ein større del av dei nasjonale verkemidlane og
satsingar knytt til kunst og kultur blir tildelt kunstaktørar i Møre og Romsdal,
gjennom ulike tiltak
 auke talet på levedyktige verksemder med kunstproduksjon og
kunstformidling som formål
 Styrke apparatet mellom den profesjonelle kunstnaren og publikum
Ønska effekt av kunstpolitikken er:




Auka produksjon og meir formidling av profesjonell kunst innan alle
kunstområda
Styrka kunstmiljø gjennom relevant og høg kompetanse
Vidare vekst i verdiskapinga knytt til den profesjonelle kunsten

Meir om bakgrunn for val av satsingsområde og strategiar i vedlegg 1.
Vurdering
Kunst er ei viktig drivkraft for regional samfunnsutvikling, og ikkje minst ein sentral
fellesskapsbyggjar. Kunst skaper og utviklar verdiar i samfunnet i vid forstand. Ut
over økonomi, er verdiskapinga knytt til identitet, kompetanse og kunnskap,
meiningsdanning og oppleving.
«Kunstpolitikk for Møre og Romsdal» omhandlar profesjonelle kunstmiljø, dei
profesjonelle kunstnarane og deira publikum. Profesjonell kunst blir her definert
som produksjon og formidling av musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og
film. Ein profesjonell kunstnar har kunstutdanning på universitets- og høgskulenivå,
eller at ein kan dokumentere tilsvarande kunstfagleg realkompetanse og
profesjonell verksemd.
Ein kunstpolitikk har fleire formål. Den skal sikre heilskapleg utvikling av eit
mangfald av kunstnarlege uttrykk, slik at fleire kan produsere, formidle og oppleve
kunst. Den skal også bidra til at fleire skal kunne bu og leve av kunsten sin i fylket.
Økonomiske prioriteringar, både offentlege og private, kompetanseutvikling og
samarbeid skal bidra til fagleg utvikling og eit breitt økonomisk grunnlag for den
profesjonelle kunsten i Møre og Romsdal. Kunstpolitikken vil også bidra til å styrke
kontakten mellom kunstnaren, samfunnet og marknaden.
Fylkesrådmannen vurderer at dokumentet vil legge til rette for ein framtidsretta og
dynamisk kunstpolitikk i åra som kjem.

Forslag til vedtak:
1. Kultur- og folkehelseutvalet vedtek Kunstpolitikk for Møre og Romsdal.
2.

Kultur- og folkehelseutvalet legg til grunn at Kunstpolitikk for Møre og Romsdal
blir følgt opp i økonomiplan 2019-2022 og budsjett for 2019.
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