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Referat fra møte i faggruppe for kultur i Agder - 12.10.2017
SAKSLISTE
16/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Enstemmig godkjent

17/2017

Godkjenning av referat fra møtet 7.9.2017
Vedtak:
Enstemmig godkjent

18/2017

Innspill til planprogram til ny Regionplan
Til møtet var ledererne av kulturminnevern i Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner invitert for å sette fokus på kulturminnevernet som faggruppa
ønsker å ha et bredere fokus på i den reviderte regionplanen. Innenfor
kulturminnefeltet ble følgende temaer nevnt som en vil vurdere videre:
Kulturminnefeltet (ikke prioritert rekkefølge)
 Gruver
 Uthavner
 Sjøfart
 Kystkultur
 Bygningsvern
 Litterære kulturopplevelser (Ibsen/Hamsun)
 Arkeologi
 Industrihistorie
 Krigshistorie
 Nasjonalt viktige kulturlandskap (KULA)
 Samferdsel
 Barnevandringene
 Troens kulturminner
 Vassdragene
 Kyst - fyrene
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Midtbeltet
Fjellområdene
Historiske byer
1030 - 2030 - Stiklestad (Troens kulturminner)
Immateriell kulturarv

Det vil bli fram til neste møte i faggruppa bli arbeidet med dette området, og det
vil bli foretatt en prioritering av Yvonne og Aadne.
Nye overordnede temaer:
Faggruppa hadde en lengre diskusjon på overordnede temaer i Regionplanen.
Faggruppa konkluderte med at vi ønsker å gå videre med følgende 5
hovedtemaer:
1. Regional identitet
kultur- og naturarv- museene - stedsutvikling
2. Kunst- og kunsterpolitikk
talentsatsing - kompetanse - profesjonalitet - institusjonsutvikling kompetansesentrene - det frie feltet - virkemidler - kreative næringer
3. Den kulturelle grunnmuren
sentrum / periferi - barn og unge - breddesatsing - kulturskoler - bibliotek fritidsklubber – fritidserklæringen - idrett og friluftsliv - inkludering og
mangfold - deltakelse - digitalisering
4. Frivillighet
samskaping - medborgerskap- demokratisering
5. Internasjonalisering og globalisering -

Andre temaer som ble diskutert var følgende:
 Kultur og levekår
 Kunst, kultur, stedsutvikling
 Kompetanse - nettverksbygging
 Prosjektsamarbeid på tvers av kommunegrenser
 Kultur som kunnskapsarena
 Kultur, skole, utdanning
 Digitale muligheter, plattformer - muligheter, digitalisering
 Samarbeid med kulturinstitusjoner og kunstnere
 Forskning og kunnskapsbehov
 Internasjonalisering, globalisering
Anne Tone og Rune tar et møte med Emanuel om hva slags form innspillet skal
ha til planprogrammet
19/2017

Oppnevning av representant fra kultur/kulturminnevern til
arbeidsgruppen for kunnskapsgrunnlag til revisjon av Regionplan
Agder 2020
Enstemmig vedtak:
Kåre Kristiansen, rådgiver VAF, fylkeskonservatoren, ble utpekt til å utføre
kartleggingen av kunnskapsgrunnlaget for kulturfeltet.
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Eventuelt
Nasjonaljubileet 2030
Vi er positive til å følge prosessen videre.
Arendalsuka
Frist 1/11-17 frist med å komme med forslag til temaer til hovedprogram til
Arendalsuka 2018.
Tema:



Kunst og kultur som sosial utjevning
Kunstneriske uttrykk som del av den politiske debatten

Oppfølging av Regionplanen
1. Kartlegge frivillige kulturorganisasjoner på Agder (hvilke og struktur) høsten 2017
2. Invitere til en rundebordskonferanse med de frivillige kulturorganisasjonene
på Agder - våren 2018
Invitere med hjerte for Arendal (frivillighet), frivillighetssentralene
3. Samling med kompetansesentrene for å få til mer samarbeid - våren 2018.
Nytt møte:
10. november 1000 - 1400 (Kristiansand)

Med vennlig hilsen

Rune Holbek
Rådgiver

Kopi til: Yvonne Fernmar Willumsen/Fylkeskonservatoren,Hege Solli/Aust-Agder
fylkeskommune,Aadne G. Sollid/Aust-Agder fylkeskommune,Stein Tore
Sorthe/Kristiansand kommune,Linda Sætra/Arendal kommune

