4.6 KulturÖsterbotten

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; kulturchefen
Vision:
Utbildning och kultur i världsklass.
KulturÖsterbotten är den självklara resursen för ett dynamiskt kulturliv i Österbotten.
Mission:
KulturÖsterbotten sammanför, stöder och synliggör kulturen – på svenska i hela Österbotten.
Strategi:
Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i.
Ansvarsområdet förverkligar strategin utgående från följande värderingar:
- vi står för ett brett och inkluderande kulturbegrepp
- vi anser att alla har rätt att få ta del av och utöva kultur
- vi är övertygade om att kultur är en oundgänglig del av ett gott liv
- vi ser att samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende berikar verksamheten
Kulturprogram Österbotten 2018 - fastställer också åtgärdshelheter som bör beaktas i
KulturÖsterbottens verksamhet år 2020
o Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen
o Fostran och utbildning inom konst och kultur
o Värn om kulturarv
o Mångsidigt samarbete inom kulturens område
o Utkomst genom kultur
o Marknadsföring och information inom kulturen

Verksamhetsmål för år 2020
Mätare/uppföljningssätt
Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt

KulturÖsterbottens regionala uppdrag
handlar om att sammanföra, stöda
och synliggöra kulturen
(kulturaktörerna och deras
verksamhet) – på svenska i hela
Österbotten.

KulturÖsterbotten tar aktivt ansvar
för intressebevakning av
finlandssvenska kulturfrågor på
nationell nivå.

Uppdraget genomförs med en omfattande
verksamhet, till stora delar i projektform med
extern finansiering.
Uppföljning: Kvantitativ mätning genom
omsättning och antal projekt, evenemang och
deltagare. Kvlitativ mätning genom
projektverksamhetens resultat i relation till
målsättningar, feedback från kunder.
Intressebevakning och samarbete för att värna om
de finlandssvenska kulturfrågorna på nationell nivå
ingår i KulturÖsterbottens uppdrag. Uppdraget

KulturÖsterbotten deltar aktivt i det
nordiska kultursamarbetet samt
utvecklar annat internationellt
samarbete.

sköts mest framgångsrikt i samarbete med andra
aktörer.
Uppföljning: kvalitativa aspekter.
KulturÖsterbotten medverkar i Mittnordiska
kulturarbetsgruppens arbete med att söka nya
arbetssätt för att det mittnordiska
kultursamarbetet ska fortsätta även om
Mittnordenkommittén avslutas. Samarbetet med
andra kulturaktörer i Norden och Europa stärks
genom två internationella Leader-projekt samt
gemensamma möten, utbildningar och annat
utbyte. Speciellt fokus sätts på samarbete med
Västerbotten.
Uppföljning: antal initiativ, möten och deltagare,
kvalitativa aspekter.

Vi bedriver verksamhet med kundfokus

KulturÖsterbotten identifierar sina
kunder bland kulturaktörerna i
Österbotten, samt bland övriga
aktörer med inverkan på kulturen i
Österbotten. Samarbetet med dessa
utvecklas och förstärks under året.

KulturÖsterbotten ser medlemskommunernas kulturansvariga som
våra närmaste samarbetsparter och
kunder.

Kultursektionen delar årligen på
basen av ansökningar ut bidrag till
kulturprojekt. Projektbidragen stöder
kulturverksamheten inom
prioriterade temaområden i
Österbotten, verksamhet som
involverar aktörer som är
KulturÖsterbottens kunder.

KulturÖsterbottens samarbete med övriga
kulturaktörer på olika nivåer stärks genom
gemensamma diskussioner, evenemang och
projekt – för att sammanföra, stöda och synliggöra
kulturen i Svenska Österbotten.
Uppföljning: antal insatser, antal deltagare,
deltagarnas feedback.
Kultursektionen understöder kulturprojekt av
regional betydelse genom projektbidrag.
Uppföljning: kultursektionens behandling,
bidragsmottagarnas rapportering.
Samarbetet med medlemskommunernas
kulturansvariga tjänsteinnehavare utvecklas. Två
samlingar arrangeras i samarbete med
Österbottens förbund. Övriga samordnade
aktiviteter arrangeras flexibelt enligt behov under
året. Kommunernas kultursektorer involveras i
högre grad i projektverksamheten.
Projekt Digital delaktighet pågår under hela året
med tätt samarbete med sex pilotkommuner.
Uppföljning: antalet evenemang och deltagare,
deltagarnas feedback.
Under år 2020 beviljas 48.000 € i projektbidrag. De
projekt som prioriteras har en tydlig koppling till
Kulturprogram Österbotten 2018 - och
tyngdpunktsområdena
1) kultur som källa till välbefinnande
(kulturverksamhet över sektorsgränserna,
mångkultur)
2) fostran och utbildning inom konst och kultur

KulturÖsterbotten driver en egen
omfattande projektverksamhet för
utvecklingsarbete inom specifika
kulturfrågor. Allt projektarbete sker i
samarbete med övriga aktörer och
med invånarna i samkommunens
område som indirekt kundgrupp.

Luckan i Karleby och Luckan i
Sydösterbotten betjänar kunder i
respektive region med en mångsidig
service och erbjuder egna
kulturevenemang.

Evenemangskalendern Det händer i
Österbotten utvecklas under året för
att i ännu högre grad betjäna
regionens invånare och
evenemangsarrangörer.

(konst och kultur i skolan, stärkande av konst- och
kulturutbildningar)
3) värn om kulturarv (museisektorn, synlighet för
kulturella minnesorganisationer, österbottnisk
litteratur och ordkonst)
4) mångsidigt samarbete inom kulturens område
(verksamhet som förenar kulturellt olikartade
befolkningsgrupper, residensverksamhet)
5) utkomst genom kultur (kulturföretagande,
kulturturism)
Uppföljning: de beviljade projektens verksamhet
och måluppfyllelse
Under år 2020 drivs projektverksamhet inom
följande områden: immateriellt kulturarv
(internationellt samarbetsprojekt), digital
förmedling av medeltidshistoria (internationellt
samarbetsprojekt), föreningsbaserad
museiverksamhet och digital museiverksamhet,
digital tillgänglighet till kulturverksamhet, digital
information om kulturverksamhet,
svenskösterbottnisk litteratur, ordkonst, mm.
Initiativ till nya projekt välkomnas och samarbete
med andra kulturaktörer prioriteras.
Uppföljning: projektrapportering enligt
finansiärernas kriterier och målgruppens
feedback.
Verksamheten vid Luckan-enheterna utvecklas i
enlighet med kundernas behov och önskemål.
Utvecklad extern finansiering ger möjlighet till mer
omfattande evenemangsverksamhet, i samarbete
med andra aktörer. Karleby stads jubileumsår
uppmärksammas genom ett bokprojekt. Ett större
dialektevenemang planeras till Sydösterbotten.
Uppföljning: antal evenemang och deltagare.
Evenemangskalendern Det händer i Österbotten
utvecklas och marknadsförs ytterligare i ett
breddat samarbete, och i anslutning till utveckling
av den finlandssvenska evenemangskalendern
Kulturforum.fi.
Uppföljning: användningsgraden av
evenemangskalendern.

Vi är del i den digitala utvecklingen

KulturÖsterbotten medverkar i
projekt för att utveckla digital
information om kultur i
Svenskfinland.

I samarbete med Luckan rf och Sydkustens
landskapsförbund drivs projekt för att utarbeta en
service för digital information om kultur i hela
Svenskfinland, Kulturforum.fi. Projektet slutförs

Inom Leader-projektverksamheten
utvecklar KulturÖsterbotten digitala
lösningar för kunskapsöverföring och
information. Under året pågår tre
Leader-projekt som alla aktivt
utvecklar digital verksamhet.

Med stöd från Undervisnings- och
kulturministeriet drivs projektet
Digital delaktighet som har som
målsättning att öka kunskapen om
hur digitala lösningar kan öka
befolkningens möjligheter att ta del
av kultur. Speciellt fokus sätts på
underrepresenterade grupper.

under år 2020 och uppföljande verksamhet
planeras.
Uppföljning: utvärdering av verksamheten i
relation till projektets målsättningar.
Projekt Vandring genom medeltidens Österbotten
som bland annat producerat animerade filmer om
medeltidens Österbotten avslutas och ett
uppföljande internationellt projekt om digital
förmedling av medeltidshistoria inleds.
Det digitala museum som utvecklats inom projekt
Museilotsen tas i bruk och utvecklingsarbetet inom
projektet kulminerar.
Uppföljning: utvärdering av verksamheten i
relation till projektens målsättningar.
Projektet Digital delaktighet pågår hela år 2020.
Inom projektet genomför de sex pilotkommunerna
egen försöksverksamhet med digital
kulturverksamhet, och KulturÖsterbotten
producerar också egen verksamhet som gagnar
samkommunens invånare.
Uppföljning: utvärdering av verksamheten i
relation till projektets målsättningar.

