Handlingsplan - t re prioriteringer på tvers og allmenn kultur - Hedmarkfylkeskommune2018- 2020
Hedmarkf ylkeskommunensrolle på allmennkultur-feltet kan oppsummerestil :
Et særligansvarfor profesjonell kunst.
Byggeog formidle kompetansegjennomveiledning,kurs og samlinger.
Ta initiativ til nytenking og regional utvikling innenfor fagområdet.
Skapenettverk og motivere til samarbeidsprosjekter
.
Biståmed økonomiskeressurseri form av tilskudd og tilskuddsordningerjfr. politiske føringer.
Kommunenehar ansvarfor den lokalekulturelle grunnmureni form av drift av kulturskoler,bibliotek, støtte til frivillige organisasjonerpå grunnplanetmed
mer.
Kulturstrategi for Hedmarkfylkeskommune2018 - 2020
Visjon:
Et gladere,sprekereog klokere Hedmark
Hovedmål:
Flereinnbyggerei Hedmarkengasjerti kulturlivet
Tre prioriteringer på tvers:
Integrere digitale opplevelserog digital kreativitet i kultursektorens
arbeidsfelt.
Styrkegrunnlagetfor at kunstnereog kulturarbeidere kan bo og
arbeide i Hedmark.
Styrketilhørighet, fellesskapog innbyggerstolthet

Firedelmål:
God kulturell infrastruktur
Innbyggernei hele Hedmarkskal ha tilbud om profesjonell kunst og
kultur
Fysiskaktivitetsgledehele livet
Attraktive bibliotek med fokus på gode møteplasser,leseglede,
opplevelserog læring
Femveivalg/arbeidsmåter:
Samarbeidom søknader- sentrale tildelinger
Møteplasser/nettverk
Tverrfagligsamarbeidinternt og eksternt
Forskningsbasertarbeid – økt kunnskap
Arrangementsutvikling/publikumsutvikling

To av Kulturstrategiensfire delmål liggerhovedsakeligunder fagområdetAllmennkultur. Handlingsplane
r knyttet til disseto delmålenefølger på de neste
sidene.Allmennkultur har ogsåansvarfor flere punkter i handlingsplanenfor de tre prioriteringenepå tvers.
Sammenslåingenav Hedmarkog Opplandfylkeskommunertil Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020vil kreve betydelig arbeid med forberedelserpå
kulturfeltet i 2018 og 2019.I prioriteringen av tiltak er det tatt høyde for dette.

Tre prioriteringer på tvers
Prioritering
Integreredigitale
opplevelserog digital
kreativitet i kultursektorens
arbeidsfelt.

Tiltak
Integreredigitale opplevelsesprodusenter/aktører
i kultursektorensnettverk:
o involverede digitale miljøenenår det er naturlig
o invitere til samlinger
o synliggjørevåre digitale opplevelsesmiljøerfor staten.
Arrangereregionale inspirasjonsseminarer
for kommuneneog frivilligheten om barn og ungdomog
tilretteleggingfor digital kreativitet.
Utvikle/støtte et større pilotprosjekt i forbindelsemed Aukrust-jubileet i 2020 hvor digitale opplevelserblir
brukt for å nå nye målgrupper.Sørgefor kompetanseoverføringtil andre aktører i kulturlivet.
Videreføreutviklingsprosjekterpå digital formidling av litteratur.
Delta i utvikling av prosjekterhvor digitaliseringskalføre til økt fysiskaktivitet og bedre formidling av kultur.
Arrangereen større konferansefor å vise muligheteneog inspireretil digitale opplevelseri
formidlingsarbeidetpå kulturfeltet.

Styrkegrunnlagetfor at
kunstnereog
kulturarbeiderekan bo og
arbeidei Hedmark.

Økeprosjektstipendenefor kunstnere.
Opprettholdeden regionaleprosjektstøttent il utvikling av DKS-prosjekterog ordningersom Teateri
Fjellregionenog Teateri Glåmdalen.
Anmodeinstitusjonerhvor fylkeskommunener en betydeligfinansieringspartom å honorerekunstnereinnen
alle kunstarterog sjangereminimum etter tariff og overenskomster.
Ferdigstilleutredning om en ny modell for profesjonellmusikkog musikkformidling i Hedmarkog Oppland.
Igangsettedansekunstprosjekt med særligvekt på å engasjere et ungt og flerkulturelt publikum.
Synliggjøremulighetenefor kunstnereti l å etablere segi Hedmark.

Styrketilhørighet, fellesskap
og innbyggerstolthet.

Gåinn i utviklingsprosjekterfor å styrke bruken av kunst/kultur/fysiskaktivitet/flerkulturelle i stedsutvikling.
Utformesi tett samarbeidmed kommuneneog lokal prosjektledelse.
Gjennomføredet stedsspesifikkeKunstprosjektMjøsa.

Kulturstrategiensdelmål:

God kulturell infrastruktur
Den kulturelle infrastrukturen: rammeverketfor kulturlivet, at det finneskulturbygg,anleggfor fysiskaktivitet, formidlingsarenaer,kulturaktiviteter og kulturtilbud som bibliotek, kulturskole,
museer, frivillige organisasjonerog voksenopplæring,møteplasserog nettverk, åpne demokratiskeprosesserog kulturopplevelsersom kino, teater, konserter,idrettsarrangementerog
utstillinger med mer.

Utviklingsområde

Tiltak

Stimuleretil størst mulig
Tilretteleggefor:
mangfoldog breddei frivillig
aktivitet gjennomstøtteordningersom styrker fylkesleddetav frivillige organisasjoner:
sektor. Videreutviklesamarbeidet
o Hedmarkog Opplandmusikkråd
med kommunerog
o Pensjonistforeninge
r
organisasjoner.
o Funksjonshemmedes
organisasjoner
aktivitet og utvikling som styrker samarbeidetmellom frivillige og profesjonellekrefter:
o Ringsakeroperaen
o Teateri Fjellregionenog Teateri Glåmdalen
o Hedmarkensymfoniorkester
o Husflidskonsulenteni HedmarkHusflidslag
aktivitet og utvikling av den fysiskeinfrastrukturengjennomstøtteordningentil lokale kulturbygg.

Gjennomførekonferanseri regionenei samarbeidmed FrivillighetNorge.Invitere frivillige organisasjonerog
kommunertil dialogom
hvordanen kan opprettholde den høyedeltagelseni det frivillige feltet.
hvordanfrivilligheten kan bli mer inkluderende.

Kulturstrategiensdelmål:

Innbyggernei hele Hedmarkskal ha tilbud om profesjonell kunst og kultur
Utviklingsområde

Tiltak

Leggetil rette for at flere
innbyggerei Hedmarkkan
oppleveprofesjonellkunst og
kultur.

Publikumsutvikling:
Føreen aktiv dialogmed kultur-, kunstinstitusjonerog festivalerom publikumsutvikling.Særligvekt på å nå et
bredereog mer mangfoldigpublikum.
Arbeidefor mer forskningog forskningsformidlingpå kulturbruk og publikumsgrupperi Hedmark.Særlig
fokus på mangfoldog deltakelse.

Barn og ungdom:
Bidra til at barn og ungefår oppleveet mangfoldav kulturuttrykk gjennomå
o Styrkeog videreutvikleDenkulturelle skolesekken(DKS)som når alle barn og ungdom.
o Støtte opp om arrangementerinitierte av ungdom(tilskuddBU).
o Motivere til at større og mindre arrangementblir en god læringsarenafor ungdom.
o Oppfordretil at ungdominvolverersegi frivillig kulturarbeidgjennomUKM,festivalerog andre
arrangement.
o Sørgefor/bidra til arenaerhvor barn og ungekan utvikle og viseskaperkraft.(UKM,DKS,festivaler,
kodeklubber,LAN)
o Tilretteleggefor at barn og ungdomkan bruke de profesjonellekunst og kulturtilbudene.
StyrkeKulturkortet for ungdomgjennomå
o Jobbefor å få minst 1 studentoppgavepå effekter av kulturkortet
o Jobbefor mer statligepengeri inn i ordningen
o Starte arbeidet med å digitaliserekortet/ordningen
o Bedremarkedsføringenav kortet/utadrettet arbeid mot ungdomsmiljøer,særligmed vekt på å nå
nye publikumsgrupperog innvandrere.
Sefylkeskommunenssatsinger på barn og ungepå kulturområdet i sammenheng.

Inkludering:
Videreførefylkeskommunensinnsatsfor nasjonaleminoriteter som skogfinner,romanifolk/tatere og nyere
innvandrerbefolkning.
Synliggjøreog styrke sørsamiskekunst og kultur i samarbeidmed Engerdalkommune.
Videreføresamarbeidetmed Anno Museum/Glomdalsmuseet
om kunnskapog formidling i et flerkulturelt
kulturperspektiv
Videreføresamarbeidetmed StoppestedVerdenog andre aktører om flerkulturelle arrangementer.
Gjennomførekunst- og kulturutvekslingsprosjektetHo ChiMinh City - Hedmark
Etablereet samarbeidmellom Anno museumog CulturalVillagei Tsumeb,Ohikotoi Namibia

Eldre:
Arbeidefor å styrke og utvikle planleggingog programmeringav kulturformidlingentil eldre gjennomDen
kulturelle spaserstokken.

Prioritere støtte til og utvikling av
institusjoner,festivalerog tiltak
som sørgerfor kultur- og
kunstopplevelserav høy kvalitet
til innbyggernei Hedmark.

Kunst- og kulturinstitusj oner:
Føreen aktiv dialogmed kulturinstitusjonene(AnnoMuseum,TeaterInnlandet,Kunstbanken,Filminvest,
Østnorskfilmsenter,Turnéorganisasjonen)
med bakgrunni målenei Kulturstrategifor Hedmark
fylkeskommuneog institusjonenesegnemål. Minimum et dialogmøtemed hver institusjon pr år, to daglig
leder-møter, en fagkonferansefor institusjonerog festivaler.
Arbeidefor økt statsstøttetil institusjonerog kulturtiltak i Hedmarkgjennomfagligeog politiske prosesser.

Festivaler:
Prioritere støtte til festivalerinnen kulturfeltet som
o er særegnefor Hedmarkeller nasjonalt
o har høy kvalitet på programarbeidog arrangement.
Inngåflerårigeavtaler med enkelte festivaler.

Alle kulturaktører:
Ved behandlingav tilskudd prioritere aktører og prosjektersom oppfyller flere av dissekravene:
o høy faglig kvalitet
o gjennomtenktplan for formidling
o dekkerstørre deler av fylket eller har tydelig utviklingsprofil
o inngår som en del av viktige kulturklynger/-miljøer
o involverer,synliggjørog styrker minoritetskulturene
o bidrar til inkluderingav gruppersom er lite aktive i kulturlivet
o på annenmåte bidrar til å styrke hovedlinjenei Kulturstrategifor Hedmarkfylkeskommune.

Samarbeidmed reiselivsnæringa,økt kompetansepå forretningsutvikling hos aktuelle kulturaktører:
bidra til å heve kompetansen i deler av det profesjonellekulturlivet i Hedmark på forretningsutvikling
utvikle enkle grep som kan styrke samarbeidetmellom kulturliv og reiselivet.

Utvikle kulturlivet i Hedmark
gjennomaktivt arbeid med
nettverk, veiledningog
arrangementsutvikling.

Stimulere kulturaktører til å søkemidler fra nasjonaleog internasjonaleordninger og bidra til kvalitetshevingav
søknadenesom sendesfra Hedmark:
Fokuserepå et utvalg av støtteordninger
Tilby søkerkursmed tett oppfølging
Aktivt informere om støtteordningene
Bidramed såkornmidleri forbindelsemed store søknadsprosjekter.
Styrkefylkeskommunenskompetansepå nordiskog europeiskkulturpolitikk med særligvekt på de
mulighetenesom liggeri nordiskkulturfond, EUskulturprogramkreativt Europa,EØS-ordningenes
kulturprogrammerog aktiv ungdom.
Internt samarbeidsprosjektfor å initiere og følgeopp søknaderom internasjonaltsamarbeid.
Støtte opp om regionalekulturaktører som ønskerå delta i internasjonaleprosjekter.

Hevekompetansenpå arrangementsutviklingsærligknyttet til arrangementer fylkeskommunenstøtter:
kunnskapsoverføring
gjennomkonferanser/samlinger
kunnskapsoverføring
ved å koble arrangører

