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Rapportering - Handlingsprogram kultur 2018
Handlingsprogram for kultur 2018 (U-13/18) er konkretisering av måla for
innsatsområde kultur i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 og har fem
hovudmål med tilhøyrande resultatmål. Resultatmåla er knytt opp mot dei
overordna prioriteringane og samsvarar med tiltak i økonomiplanen 2018-2021.
Hovudmål 1: Frivillige lag og organisasjonar skal skape mangfald og engasjement i
lokalsamfunna
Prosjektet LIM er starta opp. I KF-26/18 vart det vedteke mellombelse endringar i
tilskotsordninga «frivillig, fleirkulturell verksemd». Tilskotsordninga vert endra til å
samsvare med dei tre hovudmålgruppene LIM- prosjektet. VOFO vil forvalte
tilskotsordninga. Forprosjektet «Møre og Romsdal kulturkrets» er under planlegging
og skal vere tema på FrivilligFORUM 22. juni.
Det er også fordelt driftsmidlar som sikrar rammene til frivillige lag og
organisasjonar. Det er stor etterspurnad etter våre verkemidlar, det kom inn
106 søknadar utlysinga prosjekttilskot til frivillige lag og organisasjonar, som har ei
ramme på 500 000 kroner.
Hovudmål 2: Utvikle, formidle og ta vare på kulturarven som kjelde til opplevelse,
kunnskap og bruk
I samarbeid med morotur.no blir det no arbeidd med å legge inn kulturstiar
tilrettelagt med midlar løyvd av fylkeskommunen inn i morotur.no. I tillegg blir det
arbeidd med eit eige kartlag med særleg verdifulle kulturminner med tekst og
bilete.
Gjennom eigne prosjekt blir det arbeidd med tilrettelegging for digitalisering av
kulturhistoriske arkiv, og utarbeiding av beredskapsplan for kartlegging og sikring
av arkeologiske funn i snøfonner ved klimaendringar.
Telemarksforsking har fått tildelt oppdraget med å utarbeide grunnlaget for ein
felles FoI-strategi for musea. Grunnlaget er planlagt ferdigstilt i juni. Stiftinga
Sunnmøre Museum og Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal har lyst ut etter
folkemusikar og folkedansar (40 prosent stillingar).
Til no i 2018 er det fordelt 6 185 000 kroner i tilskot til formål på feltet.

Hovudmål 3: Kunst- og kulturformidlinga skal vere allsidig, kunnskapsbasert, av høg
kvalitet og for alle
Kunstpolitikk for Møre og Romsdal er vedteke og kunstpolitisk handlingsplan, er
lagt fram til politisk handsaming i juni-møte. Reisestipend for profesjonelle
kunstnarar og stipend for husflid og handverk vil bli lyst medio august. Første kull i
mentorprogram for kreativ næring er gjennomført og det er no starta samarbeid
med Pensjonistforbundet kor vi ser på moglegheita for at dei skal drifte og
vidareutvikle programmet etter 2019.
Det er inngått avtale med NIBR, By- og regionforskningsinstituttet om utarbeiding
av forstudie for «Mørebyen som europeisk kulturhovudstad».
Det vart tildelt 600 000 kroner i kunstnarstipend til 8 mottakarar. Så langt er det
tildelt 240 000 kroner i Møremusikartenester og 200 000 kroner til Kulturrabatt for
ungdom.
Hovudmål 4: Nærmiljø og lokalsamfunn skal fremme god fysisk og psykisk helse
Jenteløftet er starta opp og kome godt i gang. I KF-18/18 vart det vedteke
etablering av Skjærgardsteneste i Møre og Romsdal og det blir arbeidd med
vidareutvikling av morotur.no. Dette gjeld både tekniske løysingar og koblingar til
andre datasett. Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse» er
inne i sitt siste prosjektår, og formidling av resultat og erfaringar på ulike
møteplassar er prioritert. Det er også sett i gang arbeid med utarbeiding av
kunnskapsgrunnlag for politikk for anleggsutvikling.
31 av 36 kommunar har folkehelsekoordinatorar. Ei av to årlege samlingar for
desse er akkurat gjennomført, kor det mellom anna vart brukt tid på dialog om
søknad til nytt folkehelseprogram.
Det er tildelt totalt 4 600 000 kroner til friluftslivstiltak.
Hovudmål 5: Biblioteka skal vere aktive formidlarar av kunnskap og kultur, ein
uavhengig møteplass og debattarena
For å utvikle biblioteka som ein uavhengig møteplass og debattarena blir det lyst ut
prosjektmidlar til Makerspace i juni 2018. I tillegg er det under utvikling eit
leiarutviklingsprogram for tilsette i folkebiblioteka, samt ei kompetansekartlegging i
folkebiblioteka.
Det er tildelt 100 000 kroner i arrangementsstøtte til biblioteka. Her er det ny
utlysing hausten 2018.
Vurdering
Rapportering og evaluering som ligg vedlagt, viser at vi har kome godt i gang med
tiltaka som er prioritert i handlingsprogram for Kultur 2018, og at dei fleste vil
kunne realiserast i løpet av 2018.
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