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MØTEREFERAT
Referat fra : Møte i faggruppe kultur i Agder
Møteleder : Anne Tone Hageland

Referent
Deltakere
Fravær

Møtedato
Møtested

: 7.9.2017
: Vest-Agder fylkeskommune,
Fylkeshuset,
Regionalavdelingen, 2. etg.
Møterom: Svingen

: Rune Holbek
: Anne Tone Hageland, Hege Solli, Stein Tore Sorthe
: Linda Sætra

Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder - 7.9.2017

10/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent

11/2017

Godkjenning av referat fra møtet 9.5.2017
Enstemmig godkjent

12/2017

Oppfølging av tiltak
To seminarer avholdt i 2017:
- nettverksmøte for kulturhus og kulturelle møteplasser i Agder 8.3.2017
- Seminar om nordiske og europeiske støtteordninger for kultursektoren
27.2.2017

13/2017

Innspill til handlingsprogrammet til gjeldende Regionplan
Oppfølging av fylkestingenes vedtak 14.2.2017:
Frivillighet: (beskrive begrepet og definere)
Tiltak/ordninger:
Tilskuddsordninger
Arenaer
Paraplyorganisasjoner
Barn og unge, 4H, speideren, ungdomslaget
Kor, korps, husflidslag, kystlagene, mållaget, spel og danselag,
folkeakademiet, musikkrådet, historielag,
momsrefusjon (hvordan kan man søke om momsrefusjon)
Rundebordskonferanse
Oppsummert:
1. Gjennomføre en kartlegging av frivillige kulturorganisasjoner på Agder
(hvilke og struktur)
2. Invitere til en rundebordskonferanse

Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 45 66
38 07 45 01
960 895 827
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Tilrettelegging for kulturarbeidsplasser
Følges opp i eksisterende punkter som:
- Regionale kompetansesentre
- Møteplasser og kunnskapsutvikling
- Talentutvikling
- Kreative sør - kreativesor.no (musikk, film, scenekunst i regi av
kompetansesentrene)
- Bibliotekene som møteplass
- satse mer på kompetansehevende tiltak
Oppsummert:
1. Samling med kompetansesentrene for å få til mer samarbeid.
2. Tettere oppfølging av kompetansesentrene for å få til flere synergier.
Styrking av kulturformidlingen
Følges opp i eksiterende punkter som:
- møteplasser og kunnskapsutvikling
- arrangement til landsdelen
- etter- og videreutdanning innen kunst- og kulturformidlingen
- Kreative sør kreativesor.no (musikk, film, scenekunst i regi av
kompetansesentrene)
- Bibliotekene som møteplass
- satse mer på kompetansehevende tiltak
Oppsummert:
1. Samling med kompetansesentrene for å få til mer samarbeid.
2. Tettere oppfølging av kompetansesentrene for å få til flere synergier.
Bedre levekår og å utjevne sosiale ulikheter
Vi har pr. i dag flere ordninger som motvirker sosiale ulikheter innenfor
kulturfeltet, som f.eks.:
- UKM (Ung kultur møtes
- DKS (Den kulturelle skolesekken)
- Bibliotekene som arena og møteplass
Oppsummert:
Vi har allerede gode ordninger innenfor kulturfeltet som bidrar til å utjevne
sosiale ulikheter. I revisjonen av regionplanen vil vi se nærmere på om det er
andre områder innenfor feltet som kan være med å bidra til å utjevne sosiale
ulikheter.
14/2017

Innspill til planprogram til ny Regionplan
Behov for mer kunnskap innenfor følgende områder:
Frivillige kulturorganisasjoner, kulturarbeidsplasser, styrking av kulturformidling,
kompetansestrategi.
Oppsummert:
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1. Vi trenger mer kunnskap om flere områder innenfor kulturfeltet. Trenger mer
analyser for status, for å få opp faktagrunnlaget på kulturområdet.
2. Medvirkning – vi kan arrangere i mulig samarbeid med NOKU, en konferanse som
handler om innspill til revisjon av regionplanen. Vi bør tenke igjennom hva vi har
behov for å måle nærmere i revisjonen av regionplanen.
3. Fristen for å sende innspill vedrørende planprogram til revisjon av
Regionplan Agder til Manuel Birnbrich er senest 31. oktober 2017, helst 1 uke
før det (24. oktober). Alt som kommer etter 31. oktober kan bli vanskelig få
inn i planprogramutkastet som sendes på høring.
15/2017

Eventuelt
Oppgaver til neste møte 12. oktober 2017:

A. Sette seg grundig inn i gjeldende Regionplan Agder 2020, med særlig fokus på
kapittel 2 og 5.
B. Forberede innspill til oppstart av planarbeid og planprogram for revisjon av
Regionplan Agder 2020 (se vedlegg).

Med vennlig hilsen

Rune Holbek
Rådgiver

