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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
I juni vart det gjennomført ei undersøking i frivillige lag og organisasjonar i Møre og
Romsdal. Det vart stilt spørsmål om t.d. medlemstal, aldersgrupper og utfordringar.
Resultata frå undersøkinga skal brukast til å gjennomføre meir treffsikre tiltak for
frivillig sektor i fylket, og vil bli følgd gjennom Frivilligforum i 2019. Undersøkinga
ligg som vedlegg.
Tilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd fekk frå 1. september nye retningsliner,
tilpassa hovudmåla i LIM-prosjektet. Ordninga er forvalta av VOFO
(Voksenopplæringsforbundet).
Det er stor etterspurnad etter våre verkemidlar, det kom inn 50 søknadar på
utlysinga prosjekttilskot til frivillige lag og organisasjonar. Ramma er
450 000 kroner.
Hovudmål 2: Utvikle, formidle og ta vare på kulturarven som kjelde til opplevelse,
kunnskap og bruk
Prosjektplan er utarbeidd for «Ein bit av historia». Programmet har fire
innsatsområde innan digitale formidlingsunivers, forsking- og innovasjon, stads- og
næringsutvikling. I tillegg blir mobilisering og nettverksarbeid ei viktig oppgåve.
Kvart delprosjekt vil bli leia av tilsett i kulturavdelinga. «Ein bit av historia» vil
samarbeide med andre prosjekt; «Tettstadprogrammet», «Reiseliv, mat og kultur»,
morotur 2.0, «Program for publikumsutvikling» og prosjekt i regi av Statens
Vegvesen. Styringsgruppe med leiar frå regional- og næringsavdelinga, plan- og
analyseavdelinga, kulturavdelinga og samferdselsavdelinga, samt prosjektsjef i
fylkeskommunen er etablert. Prosjektet vil ha kick-off 4. desember.
Prosjektplan for digitalisering av kulturhistoriske arkiv er utarbeidd. Det inneber ny
arkivplan og dokumentasjonsstandard. Vi er også invitert med inn i eit
forskingsprosjekt som gjeld dataflyt mellom kulturverninstitusjonar, ADED
(Archaeological Digital Excavation Documentation).

Telemarksforsking har levert FOI-strategi for musea. Strategien er innretta mot
tiltak musea må gjere og tiltak fylkeskommunen kan legge til rette for. Sjå sak lagt
fram for utvalet i oktober-møte 2018.
Hovudmål 3: Kunst- og kulturformidlinga skal vere allsidig, kunnskapsbasert, av
høg kvalitet og for alle
Reisestipend for profesjonelle kunstnarar og stipend for tradisjonshandverk er
utlyst med søknadsfrist 1. nvoember. Total tildeling vil vere inntil 100 000 kroner
per stipend.
Første kull i mentorprogram for kreativ næring er ferdig med sitt løp og kull 2 er
starta opp med 9 bedrifter. Det er gjennomført evaluering av kull 1 med gode
resultat, rapporten er ikkje ferdigstilt. Samstundes ser vi på korleis programmet på
ein god og effektiv måte kan bli integrert i hoppid.no si totale portefølje.
OsloMet, som skal gjennomføre forstudie for «Mørebyen», har gjennomført dei
første intervjua. Kunnskapsgrunnlaget vil bli levert til fylkeskommunen i desember
2018, og lagt fram for politisk oppfølging i kultur- og folkehelseutvalet i februar
2019.
«Program for publikumsutvikling» er starta opp og er vidare prioritert i forslag til
økonomiplan 2019-2022. Programmet vil vere kobla til fleire andre prosjekt og
forankra i planverk og satsingar; Fylkesplan, «Ein bit av historia», Kunstpolitikk for
Møre og Romsdal, regional delplan for museum og Fagplan bibliotek. Hausten 2018
er kunnskapsgrunnlag prioritert. Det same gjeld dialog med interne og eksterne
partar. Kick-off for programmet er planlagt lagt til Ålesund og konferansen The
North West 2019.
Vi har vorte medlem i Norsk Publikumsutvikling (NPU). Meir om organisasjonen er å
lese her.
Hovudmål 4: Nærmiljø og lokalsamfunn skal fremme god fysisk og psykisk helse
Søknad om å bli programfylke i ”Program for folkehelsearbeid i kommunane”, er
under utarbeiding. Dette inkluderer også etablering av samarbeidsorgan som skal
stå bak søknaden. Meir om programmet er å lese her. Søknad om deltaking i
programmet vil bli lagt fram for politisk handsaming i KF i november og
Fylkestinget i desember. Den blir ogs lagt til behandling i Ungdomspanelet,
Eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma.
Nærmiljøprosjektet blir no avslutta, og kunnskapen blir brukt som grunnlag for
kommunale planer og avgjerder. Det er inngått avtale med Høgskulen i Volda om
regional evaluering og bidrag til utarbeiding av erfaringshefte for Møre og
Romsdal. Formidling av erfaringar er gjennomført.
Det er nasjonal avslutningssamling i Stavanger i november. 3 kommunar frå Møre
og Romsdal vil presentere/informere på avslutningssamlinga, Ulstein, Volda og
Ørsta. Det er også oppretta ei nettside for prosjektet som skal fungere som
informasjonskjelde til dei som vil lære meir om prosjekta og resultata.
Helsedirektoratet driftar nettsida, medan Høgskulen i Volda har ansvar for fagleg
oppbygging og design, www.godelokalsamfunn.com

Innkjøp av kunnskapsgrunnlag til politikk for anleggsutvikling er ute på anbod med
frist 24. oktober. Forslag til politikk for anleggsutvikling i Møre og Romsdal blir lagt
fram for politisk handsaming i 2019.
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 vart det lyst
ut prosjektmidlar til Makerspace i juni. Det kom inn tre søknadar. Ein søknad er
imøtekomen (Vestnes bibliotek), ein er avslått (Ulstein kommune) og ein søknad er
lagt til politisk handsaming i kultur- og folkehelseutvalet oktober 2018.
Møreforsking gjennomfører kompetansekartlegging i folkebiblioteka, og
leiarutviklingsprogram for tilsette i biblioteka skal ut på anbod i oktober/november.
Det er gjennomført skriveverkstadar for unge innvandrarar i fire kommunar.
Resultatet er filmar, kor to har hatt premiere, dei to andre kjem i løpet av hausten.
Dette er eit samarbeid mellom folkebiblioteka, fylkesbiblioteket, forfattarane Endre
Ruset og Joakim Kjørsvik, skodespelar Inger Bakke og masterstudent Rory
Thompson ved Høgskulen i Volda.
Det er tildelt arrangementsstøtte til 9 folkebibliotek 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 bli realisert i løpet av 2018.
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