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Kultur for alle:

Møteplasser for

inklud ering,

mangfald og

kreativitet

Alle skal ha

moglegheit til å

delta i kulturlivet

Skape møteplassar for

kulturell utveksling på tvers

av generasjonar, kulturell og

sosial bakgrunn.

Etablere ein arena for kulturutveksling

på eitt kommunalt kulturhus, legge til

rette for ein møteplass for organiserte og

tilfeldige kulturmøte

Kulturavd i

samarbeid med

UNIK - senteret og

NAV flyktning

201 8 Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

U tvikle biblioteket og andre låg terskel

møteplassar som arena for

kulturutveksling

Bibliotek og

kulturhus

2018 Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

G enerasjons - overbyggande aktiviteter Kulturavd i

samarbeid med

pensjonistforeninga

r ol

Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

Lavterskel kultur tilbod i form

av kurs, verkstader og

prosjekt som er opne for alle

men spissa mot innvandrarar

og flyktninggrupper

I nkluderingsprosjekt Kulturskolen i

samarbeid med

kulturavd

2017 V ert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

V erkstader for ulike kulturuttrykk Kulturavd. 2018

Økonomiske r eduksjon s - og

fritaksordning a r for barn og

Revidere reduksjons - og

fritaksordningar i kulturskulen

Kulturskolen 2017 Sjåast på i

samanheng med
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unge G ratis kultur skole tilbod i SFO - ti da 2018 budsjett og

økonomiplan.

O ppleving skort for barn og unge i

lav inntektsfamili e r

2017 Avsett kr 300 000 i

budsjett og

økonomiplan frå

og med 2016.

Leggja til rette for pe rsona r

med nedsett funksjonsevne i

kulturaktiviteta r

G ruppe tilbod Kulturskolen 2018 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan og

plan for

kulturskolen

Utarbeide ein

kommunikasjon s s tra tegi for

kulturtilbo d

S trategiplan med fokus på informasjon

og kommunikasjon av tilbod til ulike

målgrupper

Kulturavdelinga 2017 Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

Vurdere etablering av

fritidskontaktordning

Utgreiing, dialog med frivillige

organisasjonar

Helse og omsorg,

oppvekst og kultur ,

frivillighetskooridn

ator og frivillige

organisasjonar

2017 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan
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Ung kultur :

Alle barn og unge

skal ha moglegheit

til å sk ape seg ei

meiningsfull fritid

Barn og unge med ei

djup interesse innan

kunst og kultur skal

ha gode

moglegheit ar for

vidareutvikling

Alle barn og unge i

Karmøy skal ha

tilgang til og god

i nformasjon om

kulturaktivitetar

Strategi for breiddesatsing

innan ulike uttrykk

L age strategi p lan for 2 - årige satsing ar Kulturavd,

Kulturskrinet og

kulturskolen

2017 Tiltak sjåast i

samanheng med

arena for kultur.

S amarbeidsprosjekt UKM, kulturskole,

Kultu r skrinet

2018 Lokal oppfølging

av nasjonal

samarbeidsavtale.

Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

Strategi for tilrettelegging for

fordjuping i kunstuttrykk

F elles satsing mellom kulturskole og

kulturavdelinga

Kulturskole,

k ulturavdelinga

2017 Vert dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.

Utprøving av nøkkelfri e produksjons -

og øvingslokale

Kulturhus 2018 Jamfør Arena for

kultur.

Nye Bølger Tysvær,

Haugesund,

Karmøy kommune,

STAR, SYSCO

2016 Delvis eksternt

finansiert,

kommunal andel

dekka innan

eksisterande

budsjettrammer.
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Kulturelt aktive

e ldre:

K ulturelt aktive

eldre

Profesjonelt

kulturliv sk al vere

ein naturleg del av

tilbod et til eldre

Vidareutvikle og styrke

Kulturstokken som

formidlingstiltak

Utarbeide strategiplan for

Kulturstokken

Kulturavdelinga i

samarbeid med

helse og omsorg

2017 Ingen

budsjettmessige

følgjer .

Frivillige Karmøy :

F øreseielege

rammevilkår for eit

mangfald av

frivillige

organisasjonar

Faste møtepunkt mellom

kommunen og frivillige

organisasjonar

D ialogmøter med frivillige

organisasjonar og festivalar

Kulturavdelinga og

driftsavdelinga.

2016 - 17 Ingen

budsjettmessige

følgjer .

L age serviceerklæring der dette er

hensiktsmessig

Kulturavdelinga og

driftsavdelinga.

2017 Ingen

budsjettmessige

følgjer .

Revidere tilskot sordningar

innan kulturfeltet kvart fjerde

år

Kulturavdelinga 2017 ,

2020,

2024

Ingen

budsjettmessige

følgjer .
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Karmøy -

kunstnarar og

kunstformidling:

Attraktive

mogleg heiter for

utvikling for

kuns tnarar innan

ulike kunstuttrykk

Avsette midlar til

kunstnarisk

utsmy kking i

nybygg i Karmøy

kommune

Ta initiativ til å etablere

kunstnarråd

Kulturavdelinga 2017 Kunstna rrådet skal

vere eit

samarbeidsorgan

til Karmøy

kommune. Ingen

budsjettmessige

føl gjer .

Etablere artist in residence Kulturavdelinga i

samarbeid med

kunstnarråd

2018 Sjåast i samanheng

med økonomi og

budsjettplan .

Vurdere k unstna rbustad i

utlandet i samarbeid med

nabokommunar

Interkommunalt 2020 Sjåast i samanh eng

med økonomi og

budsjettplan .

Kommunal strategi for

innkjøp, formidling og

forvaltning av kunst i det

offentlege rom

Kartlegging av kunst i kommunale bygg Teknisk etat,

Eiendomsavd. I

samarbeid med

kulturavdelinga

2017 Ingen

budsjettmessige

følgjer .

Setje av m inst 1% av

investeringsbud sjett for nye

bygg til kunstnarisk

Teknisk etat. 2017 Sjåast i samanheng

med økonomi og

budsjettplan
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Deltaking i lokalt ,

nasjonalt og

inter nasjonalt

kultursamarbeid

utsmykking.

Leggje til rette for d eltaking i

interkommunale prosjekt

Andre kommunar 2016 -

2025

Ingen

budsjettmessige

følgjer

Utføre i nterkommunal

kulturbruk ar - undersøking

Haugesund, Tysvær 2016 - 17 Ingen

budsjettmessige

følgjer

Leggje til rette for d eltaking i

internasjonalt

kultursamarbeid

2017 - 25 Ingen

budsjettmessige

følgjer

Utvikle samarbeid med

vennskapskommunar

2017 - 25 Ingen

budsjettmessige

følgjer
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Formidling av

kulturminner,

kulturbasert

reiseliv og

kreative næringar:

Skape ei framtid på

lag med fortida.

Levande

kulturminner som

gode kulturelle

møtepl assar for

lokale og tilreisande

Fremme kunnskap, forståing

og interesse for kulturminner

og kulturmiljø heilt fram til

vår tid gjennom informasjon

og formidling

Living history - formidling av kulturarv Kulturavdelinga. 2016 Jamfør

reiselivsplan.

Formidlingsopplegg med

kulturarvtema, ‘Learning by doing’ –

utøving av gamle tradisjonar, leikar,

arbeidsmetodar og liknande

Historisk leirskule ,

museum ,

Kulturskrinet,

kulturskolen

2016 Jamfør

kulturminneplan

Utvikling og vidareføring av formidling

av kunnskap om gamle

handtverksteknikkar gjennom

opplæring av handtverkarar

Kulturavdelinga og

aktuelle

samarbeidspartnara

r som Håndkraft.

2016 Jamfør

kulturminneplan

Utarbeide skilt - og skjøtselsplan Kulturavdelinga 2016 Jamfør

kulturminneplan

Auke besøksattraktivitet

gjennom vidareutvikling av

kulturbasert reiseliv

Skape gode møteplassar med rom for

kulturutveks ling for lokale og

tilreisande

Kulturavdelinga og

næringssjef

Jamfør

reiselivsplanen
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Arena for kultur:

Arenaer som er

bygd for eit aktivt

og profesjonelt

kulturliv , på

kulturlivet sine

premisser

Tilrettelagte lokale

for ulike

kunstuttrykk

Ferdig greia ut

kultursenter

Rom for kultur – maksimal

utnytting av arenaer for

kulturproduksjon

Utprøving av nøkkelfrie produksjons -

og ø vingslokale

Kulturhus 2018 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan

Leggja til rette for utøving og

form idling innan ulike

kunstuttrykk gjennom

tilgjengeleggjering av lokalar

for kunstproduksjon og

formidling

D ansegolv i alle kulturhus I samarbeid med

teknisk etat,

Eiendomsavd

2020 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan

Utgreiing av behov for

øvings - og produksjonslokale

2017 Ingen

budsjettmessige

følgjer .

Sentralisering av

hovu dformidlings - arena

innan ulike kulturuttrykk

Kulturavdelinga 2018 Sjåast i samanheng

med utgreiing av

kultursenter .

Utgreiing av nytt kultursenter 2017 - 25 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan .

M idlertidig hovudarena for

kunst - og kulturformidling

Utgreiing av alternativ for midlertidig

arena for kunst og kulturformidling

Kulturavdelinga,

Karmøy kino

2017 - 25 Sjåast i samanheng

med budsjett og

økonomiplan .


