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Drøftings- og orienteringssaker:
DR: Spillemidler – hvordan prioritere? v/ Ingunn Rokseth
Hvert år fordeles overskuddet til Norsk Tipping til bl.a. idrettsformål og anleggsutbygging.
Søknadssummen er større enn midlene som er tilgjengelig. Dette gjør at søknader står i kø inntil
flere år før de blir innvilget og får utløst midler. De som står først på lista får midler først og
kampen om plassene er hard, og blir kanskje enda hardere i årene framover. Hvilke kriterier bør
ligge til grunn for prioritering av spillemidler? Vi gjennomgår forventninger og ansvar staten har
til kommunene samt hvordan prosessen med spillemidler forløper.
Presentasjonen ligger vedlagt.

DR: Henvendelse fra Rissa Musikk- og teaterråd v/Ingunn Rokseth:
Vi har mottatt brev til Kulturutvalget fra Rissa musikk og teaterråd.

Drøfting:
Kulturutvalget skulle gjerne imøtekomme ønsket om økte midler inn i ny kommune, men per nå
ser vi ikke helt hvor disse friske midlene skal komme fra. Det vi vet er de tallene som allerede
ligger i budsjettet for 2017. Når det gjelder å finne midler til opprettelse av et fond høres dette i
utgangspunktet ut som en flott idé. Det å kunne sikre kulturlivet og gjøre det mulig å kunne tørre
å satse i forhold til større prosjekter ser kulturutvalget absolutt som noe positivt. Problemet er
bare hvor disse midlene skal komme fra.
Konklusjon:
1) Kr. 155 000 + kr. 90 000 er det som ligger i budsjettet i dag. Per nå ser det ikke ut til at
det er rom i kommunebudsjettet for å få økt denne potten.

2) I utgangspunktet høres et fond ut som en flott idé for å kunne sikre kulturlivet og gjøre
det mulig å kunne tørre å satse i forhold til større prosjekter. Kulturutvalget ser ikke at
det er rom i kommunebudsjettet på nåværende tidspunkt for å få opprettet et nytt fond.
3) Ja, kulturutvalget er villig til å inngå en slik avtale med musikk- og teaterrådet. Ref.
vedtak i sak 14/17. Innspill gitt til administrasjonen av kulturutvalget tas med i
utarbeidelsen av avtalen.

OS: Bygdebokarbeid v/Villy Haugen og Margot Thomassen
Margot Thomassen:
Bygdebok for Skaugdalen. Dette er den siste i rekken av bygdebøker for gamle Rissa. Vi har nå
kommet opp i Dette blir det 7de bind for gamle Rissa. Håper på utgivelse høsten 2018.
Utgivelse koster kr. 300.000. Har planer om til sammen 8 bind.
Vi er tre damer som jobber med dette 2 dager i uka. Skriver ned det vi vet samt foretar intervjuer
av folk. Boka blir på mellom 500-600 sider.
Villy Haugen:
Gårds- og slektshistorie for Leksvik. 3 herrer som jobber med dette. Jobber mye ut i felten til
oppsøkende virksomhet.
1) Bakgrunn
a. Begynte arbeidet allerede i 1962? med å samle inn stoff til bygdeboka for
Leksvik, og da ble det opprettet ei bygdeboknemnd.
b. Vi har ingen slike bøker pr. i dag, men vi har en del kulturbøker som er skrevet
for Leksvik oppigjennom tiden.
2) Innhold
a. «Innom ølva». Finner opplysninger helt tilbake til 15-1600-tallet. Tenker bok
med kart og bilder (350 bilder i alt fra gårder, hus og personer). Har også lånt en
del bilder på bygda.
3) 624 sider til en trykke-pris på kr. 267.500. Ønsker hjelp til å forskuttere boka. Vi har hatt
et kontor på kommunehuset med et arkiv. Dette ønsker vi å fortsette å ha det da det
fungerer meget bra i forhold til arkivet. Kommer ut nå til jul. 10 bind er planlagt i sin
helhet.
Kommentarer:
Utrolig viktig arbeide som blir lagt ned på dette området, dette er historien om oss.
Kulturutvalget oppfordrer administrasjonen til å ta en ny runde med økonomiavdelinga for å
kunne få til en lånefinansiering/forskuttering i forhold til bygdebøkene.
OS: Ungdomsrådet orienterer og presenterer ny leder
Hanne Bugten Aune er valgt som ny leder i Indre Fosen Ungdomsråd. Har sittet i mange år med
mange forskjellige oppgaver og verv. Brenner for godt kollektivtilbud i Indre Fosen.
Elevrådsarbeidet på skolene varierer en del. Ikke alle skolene er på i forhold til rådene.
Åpen post:
OS: Erling Pedersen orienterte om Humorkveld i Fritun som fikk midler fra ekstern
kulturbygging. Arrangementet var en stor suksess og frister til gjentakelse – har kommet inn
forslag om annet hvert år.
OS: Kulturfondet slik det står i dag er i utgangspunktet for lag og foreninger i Rissa kommune.
Ved neste søknadsfrist den 12. desember søkes det til prosjekter som skal gjennomføres i 2018.

Det vil derfor være hensiktsmessig å innlemme også lag og foreninger fra Leksvik.
Administrasjonen lager sak på vedtektsendringer til ekstramøtet den 16. oktober.
OS: Driftsavtalene for Kultursalen i Leksvik bør få en avklaring i løpet av 2017.
Administrasjonen lager en sak der det skisseres et par ulike alternativer.
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Lukket

PS 11/17 Forvaltningsplan for statlig sikrede områder
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 26.09.2017
Behandling:
Kommer som ny sak, men for å rekke behandling både i kulturutvalget og fellesnemnda på dette
året ber administrasjonen om et ekstra utvalgsmøte i oktober for ny behandling av denne saken.
Forslag på dato blir mandag 16. oktober kl. 13 i biblioteket, Leksvik kommunehus.
Endelig vedtak:

PS 12/17 Utsettelse av kulturplana
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 26.09.2017
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Oppstart av arbeidet med Kulturplana utsettes til slutten av 2018/ start 2019.

PS 13/17 Tilstandsrapport 2017 - Kultursektoren i Indre Fosen
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 26.09.2017
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av kultursektorens tilstand.
2. Politikerne i Indre Fosen slutter seg til utviklingsmålene for kultur vedtatt i
kommuneplanens samfunnsdel i henholdsvis Leksvik kommune og Rissa kommune samt
kulturutvalgets satsingsområder som er lagt til grunn i denne rapporten. Se kapittel 2.4
og 2.5 i tilstandsrapporten.
3. Tilstandsrapport for 2018 for kultursektoren i Indre Fosen skal inneholde en evaluering
av måloppnåelsen innenfor disse målsettingene og munne ut i felles satsingsområder for
neste fireårsperiode. Dette er i tråd med fireårsplanen for styringsdialogen, som
fellesnemda slutter seg til. Fireårsplanen for styringsdialogen er gjengitt i kapittel 2.3 i
tilstandsrapporten.

PS 14/17 Samarbeidsavtaler med Indre Fosen Idrettsråd og Indre Fosen musikk og
teaterråd
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 26.09.2017
Behandling:
Innspill fra kulturutvalget tas med i utarbeidelsen av avtalene.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kulturutvalget vedtar at det skal inngås samarbeidsavtaler med fremtidige Indre Fosen
Idrettsråd og Indre Fosen Musikk og teaterråd.
2. Innholdet i avtalene tas til orientering.
3. Endelig avtale inngås når rådene formelt er stiftet.
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