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Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder - 10.11.2017
SAKSLISTE
21/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Enstemmig godkjent

22/2017

Godkjenning av referat fra møtet 12.10.2017
Vedtak: Enstemmig godkjent

23/2017

Innspill til planprogram til ny Regionplan
Fristen for å gi innspill til planprogrammet gikk ut 7/11-2017
Faggruppa mener at det under kultur bør tilføyes kulturminner sammen med kultur
Faggruppa savner våre innspill gitt i referat fra møte i faggruppa kultur 7.9.2017 og
12.10.2017.
Nye overordnede temaer under kultur og kulturminner:
1. Regional identitet
2. Kunst - og kunstnerpolitikk
3. Den kulturelle grunnmuren
4. Frivillighet
5. Internasjonalisering og globalisering
Frivillighet får en større rolle i framtida i offentlig sektor, og det bør synliggjøres
tydeligere innenfor flere fagområder enn bare kultur. Siden denne planen er en plan for
hele regionen, er det viktig at vi tenker på hvilken ressurs frivillighet er og hvordan den
skal brukes. Det er nye former frivillighet som kommer til å etableres de neste årene,
og frivillighet vil få en større rolle i forhold til offentlig virksomhet, eksempelvis
kommune 3.0, ressursmobilisering og den aktive borgeren.
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Faggruppa ønsker at de eksemplene som det vises til under kunnskapsgrunnlaget
kulepunkt for kultur (s. 4, pkt. 4 siste avsnitt) tas bort. Vi ønsker å komme tilbake til
dette i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget.
24/2017

Kunnskapsgrunnlaget - knyttet til kultur og kulturminner
Der hvor vi har god statistikk er bl.a.:
 Biblioteksektoren
 Idrettssektoren
 Museumssektoren
 UKM
 DKS
Norsk kulturindeks har gode statistikker
Norsk idrettsindeks har gode statistikker
Vi mangler statistikk på følgende områder:
Kvalitative undersøkelser som sier noe om bruk av kultur opp mot hvilke grupper
som har tilgang og som ikke har tilgang, samt kunstnernes levekår. Frivillighet må
det også sees nærmere på.
Fram til 13.12.2017 vil arbeidsgruppa for kunnskapsgrunnlaget systematisere og
sette opp oversikt over det som finnes av statistikk.
Områder vi mener det bør lages statistikk på:
Vi mener at det finne mye statistikk som må systematiseres.
Alle i faggruppa sender inn sine linker til Yvonne Fernmar Willumsen/Barb L. Wang
som lager en oversikt over dette til faggruppe Kultur.

25/2017

Planlegging av møte om kultur til møte i Sørlandsrådet - våren 2018
Utsettes til neste møte.

26/2017

Eventuelt
Nytt møte:
Torsdag 4. januar 2018 kl. 10.00 - 14.00
Hege Solli følger opp og gir tilbakemelding til NOKU.
Barb L. Wang tiltrer arbeidsgruppa for kunnskapsinnhenting sammen med Kåre
Kristiansen for å styrke dette arbeidet.

E-post til Barb L. Wang er: BWA@vaf.no
Med vennlig hilsen
Rune Holbek

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
seniorrådgiver

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