Utkast til Handlingsplan 2018 – 2021
Plan og bygningslovens § 11-2 fastsetter at kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som
angir hvordan planen skal følges opp de nærmeste 4 år eller mer. Handlingsdelen skal
rulleres hvert på. Det normale er at handlingsplaner revideres sammen med økonomiplanen.
Ved bystyrets behandling av det foreliggende høringsutkastet er økonomiplanen 2018 –
2021 allerede vedtatt. Prioritert handlingsplan for 2019 – 2022 vil bli lagt frem sammen med
rådmannens økonomiplanforslag for de samme årene. Det vil legges vekt på en balansert
utvikling hvor hensynet til aktivitet, opplevelse og kulturell utvikling er hensyntatt.

Programområder

Strategi
Satse på strategiske
partnerskap regionalt,
nasjonalt og
internasjonalt

Tiltak
Via Querinissima

Prosjektet «Vind i håret»
Skape nye kulturelle
fyrtårn
Nordland Voices

Kultur i
fremtidens
Bodø

Skape rom for utvikling
av kulturelle og
kreative arenaer

Europeisk
kulturhovedstad
2024

Skape Bodøs identitet
og image blant annet
gjennom synliggjøring
av Bodø og Nordland,
samt de mange
kulturtilbud som finnes
i regionen

Satse på
kulturaktiviteter som
involverer og er
tilgjengelige for alle.
Satsingene skal i størst

Under utarbeidelse ifm
ECoC
Deltakelse i de
kommunale
prosjektorganisasjoner
som arbeider med «ny
by»
Gjenbruk av forsvarets
areal og anlegg som blir
værende igjen til «Ny by
– ny flyplass»
prosjektene
Kommunikasjonsstrategi
for søkeperioden

Utarbeide 20 -30 unike
kulturprosjekt som vil
sette Bodø og Nordland
på Europa kartet

Involvere i barn, unge,
eldre,
funksjonshemmede,
innvandrere,
marginaliserte og

Hovedansvar

Status

Kulturkontoret

Starter 2018

Kulturkontoret

Under
utarbeidelse.
Ikke innarbeidet
i
økonomiplanen

Nordland
fylkeskommune i
samarbeid med Bodø
kommune
Arbeidsgruppe Kulturelt
og kunstnerisk innhold

Under
bearbeidelse
Under
bearbeidelse

Teknisk avdeling,
Kulturkontoret og
kulturorganisasjoner

Start 2018

Teknisk avdeling og
kulturkontoret

Start 2018

Prosjekt
administrasjonen

2018 og 2019

Arbeidsgruppe for
kulturelt og kunstnerisk
innhold.
Styringsgruppen

Arbeidsgruppe
Utstrekning/mangfold
og arbeidsgruppe
kulturelt og kunstnerisk
innhold

Ferdigstilles 7.
september 2018

Ferdig
utarbeidet 17.
august 2018

mulig grad gis
langsiktige virkninger

Styrke båndene til
Europa gjennom
tettere samarbeid og
sette fokus på
mangfoldet i
europeiske kulturer

grupper som faller
utenfor
Støtte og involvering av
vennskapsbyene til
Bodø.
.
Støtte og involvering av
fylkeskommunens
europeiske
samarbeidsavtaler
Via Querinissima
Følge opp vår felles
kulturarv med Europa
som er under
bearbeiding.
Samhandling med
Østerrike og Estland
(ECoC 2024)
Deltakelse i ECoC
Network

Internasjonal
koordinator

Nordland
fylkeskommune og
prosjekt
administrasjonen
Nordland
fylkeskommune i
samhandling med Bodø
kommune

En kulturby for
barn og unge

Tilby åpne og
inkluderende
møteplasser i
nærmiljøene

Planmessig arbeid for
samarbeid og
nettverksbygging
mellom de ulike
aktørene i kulturfeltet

Skape kulturtilbud som

Løpende 2018

Løpende 2018

Arbeidsgruppen for
Europeisk dimensjon

2018

Arbeidsgruppen for
Europeisk dimensjon

2018

Prosjekt
administrasjonen

2018

Søke deltakelse i
programmet «Kreativt
Europa»
Kulturtilbudene skal
utvikles i tråd med
barn og unges ønsker
og behov gjennom
befestning av
medvirkning og
samskaping som
metode

Løpende 2018

Fra 2021
Gjennomføre en større
behovsanalyse blant
barn og unge i
samarbeid med forskere
og skoler som grunnlag
for videreutvikling
Etablere og
implementere felles
metoder for systematisk
ungdomsmedvirkning
Nye etableringer og
satsinger må forankres i
behovsanalyse og felles
vurderinger
Videreutvikle og
forbedre eksisterende
tilbud
Etablere et forum for
erfaringsutveksling og
kompetanseutvikling
mellom kommunale
aktører
Utarbeide planer for
involvering av lokale
kulturaktører

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
for 2019 -2022

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

Løpende fra
2018

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2019 - 2021

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2018 - 2019

KS Nordland
(forespørres)

Fra 2020

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2018 - 2019
Fra 2019

Arrangere årlig
konferanse om kulturog fritidstilbud

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

Igangsette konkrete

Kulturkontoret, barne-

Fra 2020

for brukergruppene er
uavhengige av
geografi, økonomi,
religion, sosial eller
kulturell status

Arena og
møteplasser

Arrangørbyen
Bodø

Bodø kommune skal
tilrettelegge og være
åpen for å stimulere til
nye
produksjonsarenaer
som gir byen økt og
mer variert kulturell
virksomhet. Dette bør
være åpne aktiviteter
der kulturene møtes
for å brytes og berike
hverandre
Etablere forståelse for
at kommunale bygg,
eksempelvis skoler og
sykehjem, også er
lokale kulturbygg som
må planlegges ut fra
disse kriteriene
Stormen konserthus
skal være et ledende
kulturhus for
kulturformidling og
opplevelser
Videreutvikle Stormen
bibliotek som
møteplass og litterær
arena

Bodø kommune skal
forsterke sitt
samarbeid med fylkets
og regionens
kulturinstitusjoner
innen film, musikk,
litteratur, scenekunst
og visuell kunst

tiltak basert på
resultater fra
gjennomført
behovsanalyse
Styrke arbeidet med å
involvere og integrere
ulike brukergrupper i
eksisterende tilbud og
fora
Videreføre
fellesarrangement for
ungdom
Konkretisere tilbud
innenfor de ulike
retningene

og ungdoms seksjonen

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2019

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2018 - 2021

Kulturkontoret, barneog ungdoms seksjonen

2019 - 2021

Utvikling av Åspåsen
skole

OK-avdelingen

Starter
omgående

Utarbeide politisk sak
om nye kulturarenaer

Kulturkontoret

Første halvår
2018

Etablere tverrfaglige
brukergrupper knyttet til
alle nye bygg

OK og HO avdelingene

Starter
omgående

Kartlegge forventninger
knyttet til kulturutøvelse
i alle nye bygg

Kulturkontoret

Starter
omgående

Sikre tilgang for lokale
produksjoner og bidra til
flere samproduksjoner
med lokalt kulturliv

Stormen konserthus KF
(forespørres)

Starter
omgående

Innarbeides i
bibliotekets strategiplan

Stormen bibliotek

Starter 2018

Kulturkontoret

Løpende

Utarbeidelse av søknad
som Europeisk
kulturhovedstad gjør at
aktører møtes og skaper
nye kulturaktiviteter

Etablere
dokumentarfilm festival
og egen film
medarbeider stilling
Etablere teater øvingssal
for barn og unge i nye

Stormen bibliotek

Bodø kulturskole

Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
2019 -2022
Følger
byggeprosjektet

Aspåsen skole

I Bodø kommune skal
arrangørene
stimuleres til å skape
programaktiviteter
som setter hele
kommunen på kartet.
Videreutvikle
festivalene og
kulturinstitusjonene
som bidragsytere til
internasjonalisering av
kulturlivet.
Utvikle infrastruktur
og initiere nye areal til
å ta arrangement med
20.000 – 30.000
publikummere

Kulturelle og
kreative næringer

Bodø kommune skal
arbeide for at deler av
kreative næringer
profileres og
forsterkes gjennom å
identifisere,
oppmuntre og utvikle
nye bransjer i kulturog
opplevelsesindustrien
Tilrettelegge for
kulturell infrastruktur,
herunder
samlokalisering
Utarbeide
kulturminneplan

Kulturarv Bodø

Utvikle et
formidlingsopplegg av
Bodøs historie til barn
og unge
Utvikle regionalt
kunnskapssenter for
bygningsvern;
herunder samisk
bygningsvern og
kostnadsanalyse
Utvikle museene i
regionen til å bli
landsledende på
formidling av kulturarv

Invitere til felles møter
mellom byens
arrangører
Frivillig sektor kobler seg
sterkere til
Tusenhjemmet og
frivillighetssentralen
Ha spesiell fokus på
søkere som har et
internasjonalt perspektiv
i sine program ift
fordeling av
tilskuddsmidler
Deltakelse i de
kommunale
prosjektorganisasjoner
som arbeider med «ny
by»
Særskill fokus i
forbindelse med søknad
Europeisk
kulturhovedstad 2024
Handlingsprogram
Visuell kunst

Utarbeide
satsingsstrategi

Utarbeide
handlingsprogram

Kulturkontoret

Løpende

Tusenhjemmet

Løpende

Komite for oppvekst og
kultur.

Start 2018

Kulturkontoret

Kulturkontoret

Start 2018

Prosjekt
administrasjonen

2018

Kulturkontoret

2018

Næring- og
utviklingsavdelingen i
samarbeid med
Kulturkontoret og
Innovasjon Norge
Kulturkontoret i
samarbeid med Næringog utviklingsavdelingen
og Visit Bodø

2019

Fra 2020
Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
for 2019 -2022
Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
for 2019 -2022

Forstudie

Kulturkontoret

Utarbeide prosjektplan

Kulturkontoret

Utarbeide prosjektplan

Kulturkontoret

Fra 2019

Utarbeide prosjektplan

Nordlandsmuseet i
samarbeid med
kommunene i regionen

Fra 2020

Etablere samisk
språksenter i Stormen
bibliotek
Stimulere til kulturelt
mangfold

Etablere «Barnas
verdensdag» som en fast
årlig aktivitet
«Åpen møteplass
Bratten» etableres som
fast aktivitet

Mangfold og
inkluderende by

Gjøre opplevelser og
deltakelse i kulturlivet
tilgjengelig for alle

Skape gode
møteplasser for ulike
kulturuttrykk

Bidra til frivillighet og
samskaping

Sikre gode
tilskuddsordninger for
mangfold og
inkludering

Frivillighet

Etablering av digital
møteplass mellom
organisasjoner, frivillig
sektor og kommunen
Bodø kommune skal
legge til rette for å

Videreføring av
arrangementene.
«Sommer sammen»,
Kulturnatt, Den
kulturelle skolesekken,
Den kulturelle
spaserstokken
Videreføre
arrangementet «Flere
farger»
Sikre at Stormen
bibliotek er en
foregangsarena for
inkludering og
mangfoldige
kulturuttrykk
Videreutvikle
Tusenhjemmet som
kultur og
kunnskapssenter
Utrede behovet for flere
nye møteplasser
Videreutvikle
internasjonal uke
Bedre systematisering av
frivilligheten

Stormen bibliotek

Stormen bibliotek

Bratten aktivitetspark

Løpende fra
2018
Søkes
innarbeidet i
økonomiplanen
2019 -2022
Søkes
innarbeidet i
økonomiplanen
2019 -2022

Aktiv hverdag,
Kulturkontoret,
Grunnskolekontoret.
Grunnskolekontoret

Løpende

Kulturskolen

Fra 2019

Stormen bibliotek

Løpende

Tusenhjemmet
(forespørres)

Løpende

Kulturkontoret

Fra 2019

Internasjonal
koordinator
Nærings- og
utviklingsavdelingen
v/frivillighetskoordinator
i samarbeid med
Kulturkontoret

Gratis/redusert halleie
for lag og foreninger
som ivaretar særlige
grupper

Kulturkontoret

Utrede gratis/redusert
bruk av

Kulturkontoret

Etablere egen nettside
som møteplass mellom
frivillig sektor,
kommunen og
organisasjonen.
Det skal stimuleres til
rekrutering av personer

Nærings- og
utviklingsavdelingen
v/frivillighetskoordinator
i samarbeid med
Kulturkontoret
Nærings- og
utviklingsavdelingen

Fra 2018

Fra 2018

Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
2019 -2022
Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
2019 -2022
Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
2019 -2022
Løpende

rekruttere mennesker
fra andre kulturer i alle
ledd av
frivillighetsarbeidet

Utvikling og nytenking
i de frivillige
organisasjonene

Skape bedre
forutsetninger for at
kulturinstitusjonene
kan bidra i et
kompetanseløft
mellom
amatørkulturlivet og
det profesjonelle

Økt
profesjonalisering
av byens kulturliv

Bidra til forutsigbarhet
rundt faste avtaler og
samarbeidsavtaler, slik
at det langsiktige
kulturarbeidet ikke
svekkes

Sørskilt løfte frem
kulturområdene film,
samisk kultur,
scenekunst og visuell
kunst

Videreutvikle
kulturskolen og den
kulturelle skolesekken

fra andre kulturer i alle
ledd av
frivillighetsarbeidet

v/frivillighetskoordinator
i samarbeid med
Kulturkontoret

Innføring av
stimuleringstilskudd for
utvikling av
organisasjoner og
aktiviteter med særlig
vekt på nyrekruttering

Nærings- og
utviklingsavdelingen
v/frivillighetskoordinator
i samarbeid med
Kulturkontoret

Søkes
innarbeidet i
økonomiplan
2019 -2022

Kulturkontoret i
samarbeid med øvrige
eiere

Fra 2019

Kulturkontoret

Fra 2019

Kulturkontoret

Fra 2019

Stormen bibliotek

Fra 2019

Stormen bibliotek

Løpende fra
2018

Kulturkontoret

2019

Kulturkontoret

Fra 2018

Grunnskolekontoret

Fra 2018

Starte en prosess for å
bidra til at NOSOSs
Bodøbosatte musikere
og deres kompetanse
også utløses lokalt i
Bodø og Salten
Utrede mulighetene for
å bidra med flere atelier
for kunstnere, samt
utrede arenamuligheter
for et Artist in
Residensprogram i Bodø
Evaluering alle faste
samarbeidsavtalene
Bodø kommune har med
kulturfeltet for å styrke
lokalt kulturliv gjennom
samarbeid mellom
profesjonelle og
amatørene
Film: Forstudiet
avsluttes med evaluering
Samisk kultur: Stilling
under utlysing.
Utarbeidelse av
aktivitetsplan
Scenekunst : Utarbeide
forenklet
scenekunstplan
Visuell kunst: Plan under
utarbeidelse
Evaluering og
modernisering av
kulturskolen og den
kulturelle skolesekken

