KULTURRÅDET
Forslag til virkemidler for gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien
Fra Arild Hoksnes AS, Molde og Vindel Næringshage og Inkubator, Kristiansund
Kontakt: Prosjektleder Arild Hoksnes tlf 92265052, arild@hoksnes.no
Bakgrunn: Gjennom mulighetsstudien for opprettelse av en nasjonal næringsklynge for kulturell og
kreativ næring. Finansiert av Møre og Romsdal fylke august 2021-februar 2022.
Forslag: Støtte opprettelsen av næringsklyngen for kulturell og kreativ næring som en
innovasjonsarena for omstilling og kommersialisering.
Tanken er som med andre næringsklynger, at denne klyngen skal opprettes, drives og utvikles av
bedrifter/aktører i hele næringen. Den skal være digitalt nodebasert slik at mange kraftsentre kan
utvikles, i Norge og internasjonalt. Et sentrum i noden, klyngens administrasjon, vil være på Campus
Kristiansund og rundt Opera/Kulturhus.
Fokuset skal være «å løfte blikket og lære av de beste i verden» på innovasjon, innovasjonsprosesser
– forretningsmodeller, skalering, digitalisering, bærekraft og all nytenkning. FoU og labvirksomhet vil
være en integrert part. Vinklingen mot kommersialisering og omstilling utelukker på ingen måte at
ikke innovative prosesser også kan benyttes til å utvikle etablerte tilskuddordninger og skape nye
forretningsmodeller for fondsstøtte av kulturbransjene.
Hva klyngen skal jobbe med er det opp til aktørene å bestemme – de skal reise innovasjonsprosjekter
og samarbeide med kunnskapsmiljøer i inn- og utland. Innovasjon Norge er involvert, og vi vet at
politikerne lytter på det øret som heter næringsklynge. Kanskje kan denne klyngen være den
institusjonen som utforsker forholdet til Næringsdepartementet.
Møre og Romsdal fylke har som ambisjon å være bærekraftsfylke nr. 1 i Norge. Dette vil gi føringer
for støtte til bærekraftsprosjekter også i kulturbransjene. Ett prosjekt er skissert så langt som en pilot
i mulighetsstudien: «Det digitale prøverom» som skal redusere reisevirksomheten ved å delta i
auditions og prøver ved Operaen i Kristiansund.
Møre og Romsdal fylke meisler nå ut en næringspolitikk der kulturell og kreativ næring er i posisjon
til å være likestilt med andre næringer, med tilgang til finansiering og støtteordninger som andre
dedikerte innovasjonsaktører i næringslivet. Da må kulturell og kreativ næring også jobbe i FoUprosjekter med innenlands og utenlands kunnskapsmiljøer.
Prosjektleder har 40 års erfaring fra kulturnæringer og har jobbet med klyngeetablering innen
industrien i Møre og Romsdal, og med innovasjon både i havbruk og kultur. Han har Spellemannpris i
folkemusikk, Folkelarmprisen i samme, Møre og Romsdals Fylkeskulturpris og Gullruten («Ut i
naturen»).
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