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Deltakere
Fravær

Møtedato
Møtested

: 9.5.2017, kl. 11.00 – 13.00
: Kristiansand kommune,
møterom: Torsøya

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

Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder - 9.5.2017
SAK
6/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Enstemmig godkjent

7/2017

Godkjenning av referat fra møtet 9.5.2017
Vedtak:
Enstemmig godkjent

8/2017

Oppfølging av tiltak
Det ble gitt orienteringer om følgende saker:
Søknad fra Scenekunst Sør - driftstilskudd - prosjekt 3 årig
VAF: Behandler saken i HKU 30.5.2017 og FU 6.6.2017
AAF: Behandler søknaden i Fylkestinget i juni
Arendal: Behandles av formannskapet i mai
Kristiansand: Behandlet i kulturstyret i Kristiansand med positivt vedtak.
Agder kunstsenter
Orientering om status vedrørende representasjon i representantskapet.
Handlingsprogrammet til regionplan Agder 2020 – perioden 2017-2018 - kultur
Begge fylkestingene har likelydende vedtak vedr videre oppfølging av
kulturfeltet, som må følges opp av faggruppa for kultur.
Fylkestinget i Vest-Agder vedtok den 14.2.2017 – sak nr. 2/2017
Fylkestinget i Aust-Agder vedtok den 14.2.2017 – sak nr. 1/2017


Kulturfeltet skal gis en bredere oppmerksomhet i handlingsprogrammet, bl.a.
arbeidet til frivillige kulturorganisasjoner, bedre tilrettelegging for
kulturarbeidsplasser og styrking av kulturformidlingen.
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Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
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postmottak@vaf.no
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www.vaf.no
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960 895 827
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Arbeidet med bedre levekår og å utjevne sosiale ulikheter må prioriteres
enda sterkere i regionplanarbeidet videre.

Handlingsprogrammet revideres hvert år for de to neste påfølgende år. I neste
handlingsprogram for 2018/2019 vil dette bli fulgt opp av faggruppa gjennom
strategisk notat.
Endringer må innarbeides i strategisk notat for kultur, som er
utgangspunkt for handlingsprogrammet. Revisjon av strategisk notat må
legges frem for Rådmannsgruppen og Sørlandsrådet høsten 2017.
Orientering v/ Inger Holen
Sørlandstinget har gitt begge fylkeskommunene et oppdrag med å lede og å
koordinere et helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom
stat, fylke og kommune. Dette følges opp fra fylkeskommunene og det inviteres
til en rundebordskonferanse 14. juni. De som inviteres er alle kommunene i
Agder, regional stat representanter for arbeidslivet og etablerte frivillige
organisasjoner.
Dette arbeidet må sees i sammenheng med folkehelsestrategien som er under
utarbeidelse og status som programfylke for folkehelse/psykisk helse.
Kulturfeltet vil berøres og det er viktig med god og tverrfaglig tilnærming til dette
arbeidet.
Oppgaver til faggruppa kultur:
1. Innspill til planprogrammet som rulleres for perioden 2018/2019.
Det er frist innen 25. august med innspill til planprogrammet.
I forbindelse med innspill til planprogrammet må faggruppa gi innspill på
hvordan begge fylkestingenes vedtak 14.2.2017 kan følges opp.
Det kan gjøres på to måter:
 Integreres i eksisterende punkter
 Nytt punkt lages
Dette følges opp pr. e-post av Anne Tone Hageland til faggruppa, da det ikke er
lett å få til et møte nå før sommeren.
2. Innspill til oppstart av planarbeid og planprogram for revisjon av
Regionplan Agder 2020
Faggruppa må ta stilling til følgende områder:
1. Evaluering av innholdet i dagens plandokumentet (Regionplan Agder 2020).
a. Plantema – hva mangler?
b. Struktur i det enkelte kapittel – hvordan fungerer det?
c. Annet.
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2. Utfordrings- og mulighetsbilde → Kunnskapsgrunnlag
a. Hvilke tema og problemstillinger er det viktig å belyse?
b. Hvilke data, rapporter og analyser bør benyttes?
3. Hvilke erfaringer har dere fra arbeidet i faggruppen/nettverket?
Fint om dere kan peke på styrke og svakheter ved regional
samordningsstruktur. Hva bør videreføres, forsterkes eller endres i
oppfølgingen av neste planperiode (2019-2030)?
4. Medvirkning
a. Hvordan sikre reell medvirkning i planarbeidet, spesielt i forhold til
grupper som antas å bli særlig berørt?
b. Hvilke eksisterende arenaer, nettverk etc. kan tas i bruk?
c. Forslag til metodikk?
Har vi tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne revidere kapittelet kultur
ved revisjonen av regionplan Agder mot 2030?
Frist for faggruppa er 5 november 2017 til å besvare disse spørsmålene.
Faggruppa skal presentere sine innspill i Sørlandsrådet og Rådmannsgruppa 23.
november da begge har møte samme dag.
9/2017
Eventuelt
Møteplan høsten 2017
o 7. september
o 12. oktober
Disse datoene passer for alle medlemmene av faggruppe kultur.

Med vennlig hilsen
Rune Holbek
Rådgiver

