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Kunstpolitisk tiltaksplan 2018
Bakgrunn
Kunstpolitikk for Møre og Romsdal er forankra gjennom vedtak i sak KF-12/18.
Gjennom økonomiplan 2018-2021 og Handlingsprogram for kultur 2018 er det
løyvd 500 000 kroner for iverksetting av kunstpolitiske tiltak.
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 ein kan dokumentere
tilsvarande kunstfagleg realkompetanse og profesjonell verksemd. Til saman skal
verkemidla medverke til at fleire profesjonelle kunstnarar kan bu og leve i Møre og
Romsdal.
Kunstpolitikken er delt inn i tre satsingsområde; produksjon og formidling,
utdanning og FoI, entreprenørskap og næringsutvikling. Kvart område har
tilhøyrande strategiar. Tiltaka skal gjennomførast ved fylkeskommunen sine eigne
tilskot og tiltak, vidare gjennom samarbeid med aktuelle institusjonar og partnarar
innan kunstfeltet.
I Handlingsprogram for kultur 2018 har ein i tillegg sett av følgjande:




«Etablere publikumsutviklingsprosjekt for profesjonelle kunst- og
kulturinstitusjonar»: 600 000 kroner
«Reisestipend for profesjonelle kunstnarar»: 100 000 kroner
«Stipend for husflid og handverk»: 100 000 kroner

i gjeldande økonomiplan er det satt av 500 000 kroner til «Tilskot til profesjonell
kunst- og kulturproduksjon».
Kunstpolitikken blir frå 2019 følgt opp gjennom det ordinære planarbeidet.
Vurdering
Kunstpolitikk for Møre og Romsdal skal bidra til å forsterke eksisterande tilskot og
tiltak for det profesjonelle kunstfeltet, som alle omhandlar profesjonelle kunstmiljø,
dei profesjonelle kunstnarane og deira publikum. Kunstpolitikk for Møre og Romsdal
skal vere retningsgivande for fylkeskommunen sine framtidige økonomiske
prioriteringar, kompetanseutviklingsprosjekt, samarbeid og partnarskap.

Fylkesrådmannen tilrår at kunstpolitiske tiltak for 2018 skal sjåast i samband med,
og bidra til å forsterke, «Tilskot til profesjonell kunst- og kulturproduksjon».
I framlegg til kunstpolitisk tiltaksplan for 2018 er det slik sett slik disponert 1 mill.
kroner til ulike tiltak. Totalt sett er det i 2018 prioritert 2,4 mill. kroner til
profesjonell kunst- og kultur i Møre og Romsdal, medrekna kunstnarstipenda.
Nye produksjonar
I sitt årlege tildelingsbrev for den kulturelle skulesekken (DKS) gir Kulturtanken
føringar om at tilbodet har bredde, mangfald, variasjon, og at tilskotsmottakar
bidreg til nye produksjonar. Kulturtanken kan delta i samproduksjonar. Med unntak
av musikkproduksjon, der fylkeskommunen sjølv har stått for ei rekkje
produksjonar gjennom Skulekonsertordninga, har ein hatt utfordringar med å gje
kunstnarar og institusjonar tilskot til nyproduksjon til DKS i tråd med dei nasjonale
føringane. Ein har også hatt vanskar med å oppfylle premiss om bredde i DKS, då
det har vore låg tilgang til produksjonar innan litteratur og visuell kunst. Ein bør
forsterke tilskot til profesjonell kunst- og kulturproduksjon slik at ein kan lyse ut
tilskot både til generell kunstproduksjon og til kunstproduksjon spesifikt retta mot
barn- og unge. Fylkesrådmannen tilrår at tilskot retta mot produksjonar til DKS skal
lysast ut blant kunst- og kulturinstitusjonar i Møre og Romsdal, som igjen
samarbeider med det frie kunstfeltet. Fylkesrådmannen tilrår at ein trekk vekslar på
Seanse i kvalitetssikringa av produksjonar for DKS.
Impulsar utanfrå – kunstnaropphald
Å legge til rette for kunstnaropphald med utanlandske kunstnarar for å forsterke
kunstnarlege uttrykk, har vist seg positivt for til dømes fotofestivalen Nordic Light i
Kristiansund og for den internasjonale dansefestivalen IN2IT i Sunndal.
Fylkesrådmannen tilrår at ein parallelt med evalueringa av prosjekt «Artist in
residency» i 2018 vidarefører element av denne ordninga, med nasjonale og
internasjonale kunstnarar.
Arena for nettverk og samarbeid
Under utarbeidinga av kunstpolitikken erfarte ein at avstanden mellom byråkrati og
det frie feltet til tider er for stort. Ein har ikkje alltid same forståing, språk eller
oppfatning av kunstnaren sin situasjon. I tillegg såg ein at det ikkje er eit særskilt
tett nettverk mellom kunst- og kulturinstitusjonane i fylket. Det er grunn til å tru at
ein kan bidra til å forbetre dette, og til å skape synergieffektar ved å føre folk
saman i nettverk der relevante tema blir sett på dagsorden. Møre og Romsdal
fylkeskommune har særskilt kontakt med musikkfeltet gjennom Møremusikarordninga. Ein må sjå dette i samband med nettverksmøte for dei andre kunstfelta.
Kunstkritikk og kunstformidling
Tiltaket «Pilotprosjekt for kunstkritikk og kunstformidling» skal finne nye verktøy
for å sette den profesjonelle kunsten frå Møre og Romsdal på kartet, og slik bidra til
å auke talet på levedyktige verksemder med kunstproduksjon og kunstformidling
som formål.

Tiltak for kompetanseheving
Tiltaka som gjeld Ålesund kunstfagskule og Campus Kristiansund må sjåast i
samanheng. I samband med prosjektet for etablering av Campus Kristiansund, har
fylkeskommunen gitt innspel på at kultur bør vere eit satsingsområde for den
vidare utviklinga av Campus Kristiansund. Rammevilkåra tilseier at campusprosjektet kan bygge eit kompetansesenter for kunst-, kultur og kreative næringar
gjennom å kople saman miljø for utdanning med forsking, næringsliv og tyngre
kulturinstitusjonar.
Eit desentralisert samlingsbasert tilbod kan vere første steg på vegen mot tilbod
som samla sett kan gi bachelornivå, til dømes gjennom påbygging av fagutdanning
frå Ålesund kunstfagskule. I dag gir kunstfagskulen studentane sine eit springbrett
til høgare utdanning gjennom samarbeid med universitet i Skottland, inntil fem
studentar kan nytte seg av dette tilbodet kvart år. Fylkesrådmannen tilrår at ein
gjennom kunstpolitikken bør utgreie moglegheit for slikt tilbod i Møre og Romsdal,
og at det skjer i tett samarbeid med campus-prosjektet og kunstfagskulen. Parallelt
skal det gjennomførast eit omdømearbeid for å auke talet på søkjarar til
kunstfagskulen.
Kunstpolitisk tiltaksplan for 2018
Satsingsområde

Produksjon og
formidling

Entreprenørskap
og
næringsutvikling

Utdanning,
forsking og
innovasjon (FoI)

Tiltak
Tilskot til profesjonell
kunst- og
kulturproduksjon, under
dette nye produksjonar
for Den kulturelle
skulesekken (DKS)
Vidareføring etter
prosjekt
«Artist in residency»
Pilotprosjekt
kunstkritikk og
kunstformidling

Prosjekt
«Omdømmebygging
Ålesund kunstfagskule»
Utgreie moglegheit for
kultur som fagleg
satsingsområde ved
Campus Kristiansund
Nettverk for det
profesjonelle kunstfeltet

Ansvar og
samarbeidspartar
Kulturavdelinga
Kunst- og
kulturinstitusjonar
Det frie kunstfeltet

2018
600 000

Kulturavdelinga
Kunst- og
kulturinstitusjonar
Kulturavdelinga
Eksterne
leverandørar
Ulike fagmiljø
Kunst- og
kulturinstitusjonar
Kulturavdelinga
Ålesund
Kunstfagskule
Kulturavdelinga
Campus Kristiansund

100 000

Kulturavdelinga
Kunst- og
kulturinstitusjonar
Det frie kunstfeltet

100 000

100 000

50 000
50 000

Tiltaka i 2018 følgjer opp dei tre satsingsområda i kunstpolitikken, og har fokus på
sju av dei tolv strategiane. Det er fylkesrådmannen si vurdering at tilnærminga
også vil medverke til å forsterke eksisterande tiltak og verkemidlar, slik dei mellom
anna går fram av Handlingsprogram for kultur 2018 (KF-3/18).

Forslag til vedtak:
Kultur- og folkehelseutvalet vedtek Kunstpolitisk tiltaksplan for 2018 slik det går
fram av saksframlegget.
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fylkesrådmann

Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef

