Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kulturutvalget
Vanvikanhallen, Vanvikan
22.03.2017
08:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Barbro Hølaas Vang
Leder
Vegard Heide
Nestleder
Arvid Penna Steen
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Viggo Lian
Medlem
Erling Kristian Pedersen
Medlem
Jan Stølen
Medlem

Representerer
IF-AP
IF-MDG
IF-HØ
IF-KRF
IF-AP
IF-SP
IF-PP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jomar Tømmerdal
MEDL

Representerer
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kine Larsen Kimo
Kultursjef
Merknader: I møteprotokollen fra 27.01.2017 ble det ved en feiltakelse orientert om at
utvalgsmedlem Erling Pedersen meldte forfall litt for sent slik at servicetorget ikke hadde
mulighet til å kunne skaffe vara. Dette er ikke riktig. Alle varamedlemmer ble oppringt, men det
var dessverre ingen som kunne stille.
Vegard Heide har merknad til innkallingen. Det er innkalt 8 representanter til kulturutvalget
kontra 7 som ble bestemt i vedtak i fellesnemnda. Ønsker å få det opp som ny sak i neste
fellesnemnd. Kultursjefen tar med seg merknaden tilbake til rådmannen.

Drøftings- og orienteringssaker:
DS: Fornying av avtaler med frivillige lag og foreninger
Både Leksvik kommune og Rissa kommune har mange ulike avtaler med sine lag og foreninger.
Hva skal videreføres med kun navneendring? Hva skal reforhandles/vurdere avvikling?
Eksempler på slike avtaler legges fram i møtet.
Behandling:
Dette er en konsekvens av sammenslåingsprosessen, så kulturutvalget mener fellesnemnda må
prioritere midler fra sammenslåingspotten for å få dette utført i løpet av 2017.
Viktig at avtalene gjennomgås og endres etter hva som er hensiktsmessig for Indre Fosen
kommune. Kulturutvalget ber administrasjonen få en oversikt over hvilke avtaler som har
tidsbegrensning, hvilke avtaler skal sies opp og hvilke skal vi gå videre med inn i Indre Fosen.
Sammenslåingen må ses som en gylden mulighet for å få ryddet litt i avtalene våre.
Konklusjon:
Dette er en konsekvens av sammenslåingsprosessen, så kulturutvalget mener fellesnemnda må
prioritere midler fra sammenslåingspotten for å få dette utført i løpet av 2017.
DS: Eierstrategi i Indre Fosen kommune
Kulturadministrasjonen i Indre Fosen kommune ser nå et behov for å drøfte en eventuell
eierstrategi som omhandler kommunale eiendommer, da med særskilt fokus på idrettsanlegg,
parkeringsplasser og friluftsområder. Rissa kommune har i vedtak 12/14 vedtatt Eierstrategi for
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, offentlige parkeringsplasser og friluftsområder. Formålet var
å vise en oversikt over kommunens eiendommer og framtidig eierskapsrolle innenfor dette
feltet. Eierstrategien har tatt utgangspunkt i målene i Rissa kommunens Kulturplan, hvor et
sentralt aspekt i dette arbeidet ble sett den gang innenfor en utfordrende økonomisk situasjon.
Det opplevdes som svært viktig for kommunen å prioritere sine satsninger og virkemidler.
Prinsippet om lik behandling var viktig i arbeidet som ble utført den gang.
Behandling:
Kulturutvalget anser Rissa kommunes «Eierstrategien for anlegg for idrett og fysisk aktivitet,
offentlige parkeringsplasser og friluftsområder» som meget god. Behovet er også tilstede i ny
kommune. Utvalget ønsker å koble på Leksvik slik den foreligger.
Konklusjon:
Kulturutvalget ønsker en oversikt over hva som er status i dag for Leksvik kommune. I tillegg er
det ønskelig å få noen alternativer for drift av våre to kommunale bygg, Vanvikan samfunnshus
og Leksvikhallen. Det vil derfor også være naturlig å se på alternative eierforhold og drift av det
nye basseng og flerbrukshuset i Leksvik.

DS: Økonomi – utfordringsbilde og fokusområder inn i Indre Fosen – innledning
v/kultursjef
Hvilke behov har vi og hvilke fokusområder skal kultursektoren ha framover? Hvordan ser dette
ut sett fra et økonomisk ståsted?
Behandling:
Hvilke kulturbehov har vi som innbyggere framover?
• Bli kjent på kryss og tvers av gamle kommunegrenser
• God informasjon ut til innbyggerne via sosiale media – hva foregår hvor og når – viktig
med samhørighet – skape et fellesskap
• Jevnlige drypp med realistisk informasjon– via kulturkalender, plakater, finn aktuelle
møteplasser for informasjon, flygeblad
• Flygeblad med oversikt over aktiviteter og hvor melder og finner man aktiviteter
Hvilke fokusområder skal kultursektoren ha framover?
• Harmonisering av to kommuner
• Oppfølging av ekstern kulturbyggingsprosjekter
• Hvordan implementere håndverk og friluftsliv mer i kultursektoren
• Være synlig i alle deler av kommunen
• Brukerundersøkelser og tilstandsrapport bør kanskje ikke få hovedfokus framover nå
som det er så mye arbeid med harmonisering av våre to kommuner?
OS: Omvisning Vanvikanhallen - Tore Stegavik
Eier: Vanvik IL. Byggeår 2012
Oppdraget var: hva tror du dine barn vil holde på med i fritiden når de vokser opp, og hva kan
du tenke deg å bidra med som foreldre og gjøre en frivillig innsats.
Vanvikanhallen har i dag 18 baner av ulike slag. Vi har alt fra håndballbaner til løpebaner,
badminton og squash.
Totalkostnad på bygget er på kr. 40.200.000. Holdt budsjett
God dugnadsgjeng som fungerte meget godt. Avgjørende med god balanse mellom kompetanse
og «dugnadsinnsats».
Når det gjelder arrangement og utleie har vi i dag mye aktivitet, og det er ikke mange helgene
som er ledig. Det som hallen tjener aller mest på er Weekendutleie. Da brukes i hovedsak skolen
som overnattingssted, men også hallen.
Cuper og turneringer av ulike slag er også booket til faste tider på året.
Kulturutvalget er meget imponert over arbeidet som er lagt ned både før, under og etter bygging.
Hallen virker å være godt tatt vare på og i god stand.

OS: Sigve Moholt orienterer oss om arbeidet i Ungdommens fylkesutvalg og fylkesting
Fylkets versjon av kommunenes ungdomsråd. Hele 2 representanter i utvalget er fra Rissa av i
alt 8 medlemmer. Rissas Ina Kvithyll er i tillegg leder for fylkesutvalget. Utvalget styrer et
ungdomsfond til støtte for ungdomsråd o.l. Utvalgets medlemmer velges på ungdommens
fylkesting gjennom ei valgnemnd. Elevorganisasjoner og ungdomsråd inviteres inn til
fylkestinget. Sammenslåing også her mellom ungdommens fylkesutvalg i Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag. Utvalgets medlemmer har i tillegg plass i 4 fylkeskomiteer; infrastruktur,
kultur/idrett/friluftsliv og folkehelse, opplæring og tannhelse, kollektivtrafikk og regional
utvikling, og er en høringsinstans for fylket.
Ungdomsrådet i Indre Fosen jobber for tiden med en stor elevrådssamling for Indre Fosen.
Kommunesammenslåing blir hovedtema. Utfordringer i forhold til avstander – dårlig med
kollektivtrafikk. Ta det opp til behandling i rådet. Har forsøkt 2 forberedelsesmøter på
messenger. Viktig med teknologi og samferdsel framover.
Ny ungdomskonsulent er nå ansatt, og det vil bli utarbeidet en strategi for samhandling mellom
ungdomsråd, administrasjon og politisk.
Kommentarer:
Utvalget lot seg imponere av at Rissa kommune har hele 2 av i alt 8 representanter i
Ungdommens fylkesutvalg.
Det er viktig at ungdomsrådet er synlig framover i alle politiske utvalg. Kulturutvalget må bli
flinkere til å hele tiden vurdere hvilke saker som er aktuelle for drøfting med ungdomsrådet. Her
har også ungdomsrådet selv et ansvar.
OS: Frivilligsentralen - styre
Leksvik frivilligsentral startet mai 2012 med et styre bestående av 2 politiske representanter
samt representanter fra lag og foreninger.
Etter hvert sluttet dette styre å «virke», og etter gjentatte purringer uten hell har frivilligsentralen
i senere tid fungert uten styre. I og med at frivilligsentralen ble underlagt kultur fra 01.08.16 har
kultursektoren fungert som samtalepartner.
Overføring og ansvar for støtten: veiledende retningslinjer er foreslått av landsorganisasjonen/
interesseorganisasjonen for frivilligsentralene.
Referansegruppe/brukerutvalg kontra styre:
Daglig leder ønsker å ha en referansegruppe eller evt. et brukerutvalg framover nå da det virker
mest hensiktsmessig i forhold til den nye organiseringen i Indre Fosen kommune.
Kommentarer:
Står vi fritt i forhold til hvordan vi ønsker å organisere dette?
Ja, dette er nå opp til kommunene selv å si noe om dette videre. Økonomisk overføres statlige
midler som rammetilskudd til kommunene.
Hva ønsker du å bruke referansegruppen til?
Komme med forslag til behov for aktiviteter, at innbyggerne får et eierforhold. En
referansegruppe (som bør være sammensatt av flere samfunnslag og aktører) kan være mindre
formell enn det et styre vil kunne være.

Det er avgjørende at det jobbes kontinuerlig med eksterne midler.
Står man friere dersom man er privat og mottar driftsmidler fra kommunen?
Det er lettere å få til aktiviteter og å være kreativ når man er kommunal. Jaget etter penger (som
lett kan bli hovedfokuset i en privat sentral) slipper man i større grad når man har den
fleksibilitet som en kommunal sentral åpner opp for.
Kulturutvalget ber om at vedtekter gjennomgås og endres i henhold til dagens organisering for
Leksvik frivilligsentral. Saken behandles først i kulturutvalgets møte 24.05.2017 og deretter i
fellesnemnda 08.06.2017.
OS: Turstiprosjektet
Har fått eksterne midler til prosjektet. Ramme på ca. kr. 155.000. Over 300 km som blir merket
fra Kråkmo i vest til Kammen i øst. I tillegg settes det opp tavler med info og bilder. Turene blir
lagt ut på ut.no og kartverket. I tillegg jobbes det med å få i stand et turhefte med info over alle
turene. Det eksisterende turkartet for Leksvik kommune blir ikke revidert opp mot dette da det
ganske nylig er blitt revidert.
Frivilligsentralen har startet et samarbeid med arealplanlegger Wikstrøm i forhold til turstier i
Vanvikan. Dette som ledd i sentrumsplanen for Vanvikan.
Hadde vært en ide å starte et felles turlag for Indre Fosen.
Kommentarer:
Tursti – losrute i forbindelse med Operasjon Oleander.
Perler på en snor – muligheter for å koble seg på så også Leksvik henges på.
Turstiprosjektet er kjempepositivt. Fin måte å skape kulturbygging på i Indre Fosen kommune.
Lettere å få markedsført når ting blir satt inn i et større system. Det er meget ønskelig med et
felles turkart for Indre Fosen kommune.
OS: Sommer sammen/Aktiv Ferie
Leir/aktiviteter i sommerferien. Felles brosjyre for hele Indre Fosen. Aktiviteter på kryss av
gammelgrensene med kulturbygging og fokus på å bli kjent med hverandre.
Kommentarer:
Har dere mulighet til å komme innom skolene for å orientere om opplegget? Gjerne i god tid.
Dette kan absolutt hjelpe på påmeldingen.
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PS 3/17 Kulturminneråd i Indre Fosen kommune - oppnevning av representanter og
forslag til vedtekter
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 22.03.2017
Behandling:
Kan være lurt å få spesifisert punktet ang. reisegodtgjørelse.
Enstemmig vedtatt med foreslått endring.
Endelig vedtak:
1. Kulturminnerådet i Indre Fosen kommune består av representanter fra følgende
grupperinger:
 1 repr. fra Museet Kystens Arv
 2 repr. fra Leksvik Historielag
 1 repr. fra Rissa Bygdemuseum og Historielag
 1 repr. fra Museumslaget Staværingen
 1 repr. fra Stjørna Heimbygdslag
2. Kulturutvalget godkjenner vedtekter som fremlagt.
3. Reisegodtgjørelse i forbindelse med møtevirksomhet dekkes via kulturbudsjettet.

PS 4/17 Oppnevning av kulturpriskomité for Leksvik i gjenværende periode fram mot
sammenslåing av kulturprisene
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 22.03.2017
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. For gjenværende periode oppnevnes følgende politiske medlemmer av den kommunale
kulturpriskomiteen for Leksvik kommune:
a) Barbro Hølaas Vang
b) Arvid Penna Steen
c) Jon Normann Tviberg
d) Jomar Tømmerdal
e) Viggo Lian
2. I retningslinjene for tildeling byttes formannskap ut med kulturutvalget.

PS 5/17 17.mai - organisering og ansvarsfordeling i Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 22.03.2017
Behandling:

Utvalget ønsker at man i ny kommune opererer med så lik praksis som mulig når det gjelder
ansvaret for nasjonaldagen. Skolene har alltid vært et samlingspunkt for kommunens barn og
deres familier. Det vurderes derfor som naturlig at et arrangement som 17.mai-feiring har sitt
utspring og sitt nav ut fra nettopp skolene. Hver enkelt skolekrets kan ha ulike forutsetninger og
lokale vrier. Momenter som skolestørrelse og antall elever på hvert klassetrinnene som sier noe
om hvor stor kapasitet de har til enhver tid, må tas med i beregningen. Det må derfor bli tatt
hensyn til den enkelte skoles forutsetning, og lokale varianter blir da avgjørende.
Rissa/Testmann-modellen høres mest fornuftig ut, hvor kommunen kun har et lite økonomisk
ansvar (dette være seg skyssing av korps, innkjøp av kranser og annonsering). De politisk valgte
komiteene i Leksvik utgår fra 2018 og skolekretsene «overtar» arrangementet i sin helhet.
Ønsker IKKE at det skal koste noe for å delta på leker.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider felles regler og retningslinjer for gjennomføring av 17.maiarrangement i Indre Fosen kommune innen 2018.
2. 2017 brukes til kunnskapsutveksling.

PS 6/17 Samordning av tildeling til ulike tilskuddsordninger
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 22.03.2017
Behandling:
Idrettsstipend – bør det ligge inn under ungdomsrådet? Dette er jo et stipend som krever litt
bakgrunns-info for tildelingen hvor litt skjønn også blir avgjørende. Idrettsrådet er rette organ.
Er dette noe vi skal videreføre? Er dette en kommunal oppgave?
Aktivitetsmidler barne- og ungdomsarbeid – oppfordrer ungdomsrådet til å utforme noen enkle
retningslinjer for tildeling av midler både for å ivareta adhoc-søknader og langsiktige pågående
aktiviteter.
Forslag til vedtak:
Ordet retningslinjer byttes ut med kriterier og beslutningsstruktur.
Enstemmig vedtatt med overnevnte endringer.
Endelig vedtak:
1. Kulturutvalget slutter seg til det framlagte forslaget for tildeling av kulturmidler for Indre
Fosen kommune, med unntak av idrettsstipendet hvor dagens praksis videreføres.
2. Nåværende kriterier for tildeling i Leksvik kommune og Rissa kommune gjelder ut dette år.
3. Nye kriterier og beslutningsstruktur for tildeling av kulturmidler må behandles etter
kommunestyrets vedtak om budsjett for Indre Fosen kommune 2018.

DR 1/17 Eierstrategi Rissa kommune

