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2015-2025 - ENDELIG BEHANDLING

Behandling:
Det ble protokollert:
Alf Henning Heggheim, SP fremmet følgende tilleggsforslag:
Flere høringsinstanser har påpekt at kulturplanen er for lite ambisiøs – spesielt i
forhold til de økonomiske rammene. Det er et mål at de økonomiske rammene økes
til minst 2014-nivå. Fylkesrådmannen bes å vurdere dette i forbindelse med
fremleggelse av budsjett og økonomiplan 206-2019.
Votering:
Innstillingens pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 6 ble vedtatt med 31 mot 16 stemmer (AP, SP, SV).
Heggheims forslag fikk 17 stemmer (AP, SP, SV, Solum-Larsen/uavh) og falt.
Vedtak:
1. Regional kulturplan 2015-2025 med handlingsprogram for 2015 og reviderte
retningslinjer for tilskuddsordninger vedtas.
2. De reviderte retningslinjene for tilskudd får virkning slik: Allment kulturarbeid: 1.
juni 2015. Kulturstipend: 2016. Retningslinjene for litteraturstipendet og Rasmus
Løland-stipendet blir opphevet. Litteratur og barnelitteratur blir inkludert i
kulturstipendet.
3. Handlingsprogram for 2016 vedtas i forbindelse med budsjett for 2016 og revidert
økonomiplan.
4. Det utarbeides en ny modell for tilskudd til regionale kultur- og idrettsbygg. Denne
legges fram til politisk behandling i fylkesutvalget i oktober 2015. Rogaland
fylkeskommune vil kunne gi bidrag til utredninger om lokalisering av regionale
kulturinstitusjoner, når dette er begrunnet kulturfaglig og har støtte i
vertskommunen.
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5. De økonomiske rammer for handlingsprogrammet i 2015 - kr 2,7 millioner dekkes gjennom overføring fra disposisjonsfondet. Dette gjelder følgende tiltak:
ØKONOMISKE PRIORITERINGER I HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2015
TILTAK
Utvidelse av tilskuddsordning
for allment kulturarbeid
Etablering av ordning med
kulturinkubator
Styrking av program for
kulturbasert næringsutvikling
Gjennomføring av årlig
kulturkonferanse
Drifts- og tiltaksstøtte til
Rogaland forfatterlag
Styrke STAR Rogaland som
regional aktør for det frie
musikkfeltet
Gjennomføring av
dialogkonferanse mellom
DKS/UKM og Kulturskolene
Oppfølging av arbeidet med
kulturminneplaner i
kommunene
Oppfølging av statusrapport
og prioriteringer for
tilrettelegging og skjøtsel av
kulturminner
Styrke fellestjenester for
samlingsforvaltning
Sum foreslåtte tiltak 2015

BELØP
MERKNAD
750.000 Åpner for mulighet til bl.a. prosjektstøtte
200.000 Samarbeid med Ipark, videreføring av pilot som
RUP-prosjekt.
200.000 Samarbeid med Ipark og videreføring av
prioritert område i RUP.
150.000 Arena for erfaringsutveksling, kreativitet og
kompetanseutvikling.
50.000 Utvikle arena for økt forfattersamarbeid
350.000 Iverksetting av tidligere vedtak i FU (sak 154/12)
og videreføring av RUP-prosjekt i regi av STAR
50.000 Oppfølging av anmodning fra regjeringen om
styrket samarbeid mellom aktørene som
arbeider for kulturformidling og aktivitet for barn
og unge.
100.000 Prioritert oppgave i nasjonal sammenheng.
Ivaretar også et tydelig behov i kommunene.
250.000 Arbeidet har vært nedprioritert, stort etterslep.
Delvis ivaretatt gjennom prosjekter i RUP –
FINK. Behov for en helhetlig plan som også
vurderer ressursbehov og roller.
600.000 Inngår som prosjekt i Regional museumsplan.
Kr 300.000 øremerkes styrking av regionale
fellestjenester bygningsvern ved Ryfylkemuseet.
2.700.000

6. Det legges frem en egen sak vedrørende prioritering av regionale
kulturarenaer i Rogaland.
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