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Værdier
KU indstilling
Forventet budget


Kultur er en værdiforøger der skaber vækst,
livskvalitet og styrker sammenholdet og
borgernes identitet som øboer i et levende
lokalsamfund.



Kultur er vigtig i sig selv. En velfungerende
kulturpolitik skaber gode forudsætninger for
såvel turisme, social-, erhvervs- og
bosætningsområdet.



Kultur er med til at udvikle det hele menneske,
både når man selv er aktiv, og når man får
oplevelser som publikum. Kultur er bl.a. både
foreningsliv, fritidsliv og kunst.



Kultur er båret af det frivillige og folkelige
engagement.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

budget

Overordnede Kulturpolitiske formål
KU indstilling
Forventet budget

/ indstilling til indsatsmål

Det er kommunalbestyrelsens overordnede
formål at
1. Samsøs kulturelle ressourcer videreudvikles, så
øen er et godt sted at leve og besøge.
2. Understøtte og fremme det lokale frivillige og
folkelige engagement og medvirken i
kulturaktiviteter.
3. Kommunen ønsker en styrkelse af kulturen ved
synliggørelse og et styrket samarbejde med alle
aktører.

4. Samsø Kommune har et kulturelt samlingssted
der kan styrke og inspirere samspillet mellem
forskellige aktører på kulturområdet og
tværgående kulturaktiviteter.
5. Fremme de kulturelle aktiviteter og tilbud til
børn og unge.

Indsatsmål
1. Sikre en aktiv kommunal indsats
for synliggørelse af kulturelle
tilbud, bl.a. ved information på
hjemmeside.
2. Der gennemføres en
behovsanalyse der afdækker
behovet for evt. yderligere
ansættelse, herunder hvilke
opgaver der ønskes løst.
3. At kulturelle aktiviteter for børn
og unge indgår i flest mulige
kulturelle sammenhænge.
3. Yde støtte til Det kulturelle
Samråd med henblik på
koordinering af kulturelle tiltag
mellem foreninger og
enkeltpersoner.
4. At skaffe lokaliteter til formålet.

5. At Det kulturelle Samråd vælger
en person fra det kulturelle liv,
som repræsenterer kulturområdet
i Vækstudvalget.

6. Der foregår en nuanceret og aktiv kulturudfoldelse, hvor kulturen indtænkes i
erhvervsstrategien.
7. Kulturudviklingen i kommunen skal være
dynamisk og levende og skal ændres og justeres
efter det liv der leves i kommunen.


Kulturpolitikken evalueres én
gang i en KB periode ved
borgerinddragelse / borgermøde,
forud for behandling af
Planstrategien.

Budget

10.000

FORMÅL FOR OMRÅDERNE
 BIBLIOTEK
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål for
biblioteket at

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål



Fastholde og videreudvikle

folkebiblioteksvæsen som en væsentlig del
af kommunens kultur- og
informationspolitik.



Biblioteket skal være et kulturelt
samlingssted og et formidlingssted som
også medvirker til kulturelle initiativer for
såvel fastboende som turister.



Biblioteket skal være et oplevelsessted for
kommunens borgere.



Tilpasse formidlingssteder til lokale behov
f.eks. ved at fastholde eksisterende
samarbejde med Økomuseet om post- og
biblioteksfunktion i Nordby.

Som forsøg, foreløbig for en étårig periode, afholdes én
månedlig åbningsdag om
søndagen, med særlig fokus på
oplevelsestilbud for borgerne.

 MUSEUMSOMRÅDET
KU indstilling
Forventet budget

/ indstilling til indsatsmål

Budget

Det er kommunalbestyrelsens formål at

Indsatsmål

Budget

Museet skal sikre øens kulturarv ved
 Der etableres særlige
aktivt at igangsætte og stimulere
formidlingstilbud til lokale børn
interessen for kulturarven, med det formål,
og unge.
at give kommunens borgere og turister en  Der ønskes et forslag til en
alsidig museal oplevelse.
renoveringsplan, bl.a.
indeholdene forslag til bedre
 Sikre et statsanerkendt museumsvæsen på
forhold for skriftlige og
Samsø, med henblik på at fortsat at have et
elektroniske arkivalier for at
godt kvalitativt niveau i museumsarbejdet
skaffe plads og rum og til sikring
og i borgernes oplevelser.
af fremtidig tilgang af disse.




Tilpasse formidlingssteder til lokale
behov, f.eks. ved at støtte
Samarbejdsaftalen mellem Økomuseum
Samsø, Samsø Bibliotek og Post Danmark
om den kombinerede biblioteks-,
museums- og Post funktion i Nordby
Hovedgade 27.

 MUSIK
KU indstilling
/ indstilling til indsatsmål
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at
Indsatsmål
 Give borgerne mulighed for at deltage
som udøver / tilhører i musikaktiviteter og
derved fremme livskvalitet og udvikle det
hele menneske.
 Samsø Kommune skal have
musikskolemuligheder for børn, unge og
voksne.
 Støtte udviklingen i et bredt musikliv, som
henvender sig til et smalt publikum.

 TEATER
KU indstilling
Forventet budget

/ indstilling til indsatsmål

Budget

Det er kommunalbestyrelsens formål at:
 At give borgerne mulighed for at arbejde
skabende med amatørteater / dilettant.
 At give børn mulighed for, som tilhørere,
at se og deltage ved teater- og andre
forestillinger.

Indsatsmål

Budget

 FILM OG BIOGRAF
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:
 At yde tilskud til driften af Samsø
Biograf, ved indsendelse af budget og
regnskab.
 Aktiviteter omkring film og biograf skal
iværksættes af borgerne på baggrund af
borgernes ønsker og engagement.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

Budget

 LOKALRADIO
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:
 Lokalradio /TV skal bygge på bred
kulturformidling, der dækker alle
aldersgrupper og har baggrund i
borgernes engagement, således at
lokalradio / TV er brugerinspireret og
brugerstyret.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

Budget

 MEDBORGERHUS OG FORSAMLINGSHUSE
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:


Styrke det kulturelle, historiske og
skabende fællesskab, så der fortsat kan
foregå aktiviteter i lokalområderne og så
lokalområdernes særpræg derved
bevares.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

Budget

 FOLKEOPLYSNING
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:


Give alle uanset social- og kulturel
baggrund, køn og alder, mulighed for at
anvende fritiden på en meningsfyldt og
aktiv måde.



Fritidsaktiviteterne indgår som et aktivt
middel til at styrke fællesskabet i
lokalmiljøet at der gives
undervisningstilbud, så kommunes
borgere har mulighed for at dygtiggøre
sig i fritiden.



Fritidsaktiviteterne tilrettelægges således,
at de også udvikler samhørighed og
fællesaktiviteter mellem
befolkningsgrupper.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål



Budget

Ved valg til
Folkeoplysningsudvalget i 2005
stilles en plads i udvalget til
rådighed for Det kulturelle
Samråd.

 UNDERVISNING FOR VOKSNE
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:


At der gives undervisningstilbud, så
kommunens borgere har mulighed for at
dygtiggøre sig i fritiden.



Støtte tværgående samarbejder med andre
aktører, om aktiviteter for voksne.

/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

 HALLER
KU indstilling
Forventet budget

/ indstilling til indsatsmål

Budget

Det er kommunalbestyrelsens formål at:

Indsatsmål



Samsøhallen og Samsø Idrætshal skal
være et varieret aktivitetssted, hvor der
 At Samsøhallen ved renovering
gives mulighed for individuelle som fælles
og /eller vedligeholdelse
aktiviteter, af såvel fysisk /
fremtidssikres.
sundhedsmæssig om oplevelses/dannende karakter.



Der kan foregå individuelle aktiviteter
under mere spontane og organisationsløse
former.

Budget

 UNGDOMSSKOLEN
KU indstilling
Forventet budget
Det er kommunalbestyrelsens formål at:
At udnytte de tildelte ressourcer optimalt,
til at imødekomme de 14-18 åriges ønsker
og behov for fritidsundervisning.
 At tilbudet, skal medvirke til at give og
udvikle de unges faglige og personlige
kvalifikationer samt medvirke til at
udvikle deres handlemuligheder i
fællesskabet.


/ indstilling til indsatsmål
Indsatsmål

Budget

