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Merknader: Møteinnkalling hadde ikke nådd fram til Jomar Tømmerdal og Viggo Lian. Her må riktig
mailadresser innhentes. Forfall fra Erling Pedersen ble levert litt for sent til at servicetorget hadde
mulighet til å kunne skaffe vara. Medlemmene ønsker i tillegg til møteinnkalling i forbindelse til
utsending av sakspapirer også egen innkalling i Outlook slik at møtene legger seg direkte inn i
kalenderen.
Drøftings- og orienteringssaker:
DS: Samarbeidsavtaler bibliotekene
Det bør skrives nye samarbeidskontrakter for skolene i Leksvik og Rissa da de som er gjeldende er
veldig gamle, og i tillegg er de veldig forskjellige.
Skolene i Rissa har egne skolebibliotekarer som drifter skolebiblioteket sammen med folkebiblioteket
(kombinasjonsbibliotek) med unntak av Fevåg/Hasselvika skole. Skolene i Leksvik har lærere som tar

seg av skolebiblioteket i en veldig liten stillingsprosent. Når det gjelder tilgjengelighet både i det fysiske
lokalet (betjent og ikke betjent bruk) og i selve biblioteksystemet (brukernavn og passord) er praksisen
veldig ulik. For å få til gode samarbeidsavtaler så må dette drøftes med skolene, sånn at vi får felles
retningslinjer for samarbeidet med bibliotek og skole.
Forslag til avtale:
Samarbeidsavtale mellom Indre Fosen Bibliotek og xxx
1. Bibliotekets navn er Indre Fosen Bibliotek.
2. Det opprettes et samarbeidsutvalg for biblioteket bestående av skolenes ledelse og representanter fra
biblioteket. Utvalget skal utarbeide retningslinjer for bruk av bibliotektjenesten og ta opp saker av felles
interesse, som for eksempel brukeropplæring, klassebesøk, prosjektarbeid, informasjonsflyt og
kompetanseheving
3. Indre Fosen Bibliotek har det faglige og administrative ansvaret for driften av biblioteket. Fra 1.januar
2016 er personalressursen fordelt med x% stilling som Indre Fosen Bibliotek dekker, x% stilling som xx
skolebibliotek dekker.
4. xx skole overfører hvert år midler til innkjøp av medier og andre ressurser knyttet til elevenes behov.
Dette beløpet settes til kr x, som indeksreguleres etter konsumprisindeks.
5. Indre Fosen Bibliotek har sammen med xx skolebibliotek x PC-er på kontor og x PC-er i skranke. Det
legges også til rette for stasjonære PC-er til bruk for publikum/skolens elever.
6. Indre Fosen Bibliotek kjøper inn, klargjør og registrerer alle mediene som er plassert i biblioteket i
bibliotekets felles database. Læremidler som tilhører skole, merkes særskilt.
7. Bibliotekets åpningstider fastsettes av Indre Fosen Bibliotek i samråd med xx skole. Ut over
åpningstidene kan skolene avtale besøk i biblioteket og skolenes personal har ikke tilgang til biblioteket
utenom åpningstid dersom ikke bibliotekets personal er til stede.
8. Avtalen gjøres gjeldende fra 1.januar 201x og til 31.12.202x. Avtalen kan evalueres årlig. Hvis ingen
av partene senest 6 måneder før avtalens utløp ønsker å reforhandle, evt. Si opp avtalen, vil denne
automatisk forlenges med 2 år.
9. Ved eventuelt opphør av avtalen fordeles materialet til respektive eiere.
Konklusjon:
Utvalgsmedlemmene ser helt tydelig behovet for nye samarbeidsavtaler slik at vi får felles retningslinjer
for samarbeidet med bibliotek og skole. Rissaskolene har allerede vært igjennom en drøftingsprosess i
rektormøte i forhold til en avtale. Neste steg vil være involvering også fra skolene i Leksvik. Saken må
vurderes framlagt også oppvekstutvalget for drøfting.
Medlemmene støtter også administrasjonens stansing av den åpne bruken av bibliotekbasen ved
Vanvikan skole. Dette er lovstridig og omhandler personvernloven. Her må det finnes gode

alternative løsninger for lånerne slik at det er mulig med utlån og innlevering uten å komme inn i selve
basen. Testmann Minne skole bør også endre sine rutiner i forhold til utlån slik at det blir gjort riktig i
forhold til personvernet.
DS: Møteplan 2017
Fredag 27.01 kl.08:30 – 13:00. Møterommet Blåheia, Rissa Rådhus.
Onsdag 22.03 kl.08:30 – 13:00
Onsdag 24.05 kl.08:30 – 13:00
Onsdag 26.09 kl.08:30 – 13:00
Onsdag 16.11 kl.08:30 – 13:00
Behandling:
I etterkant av utsendelsen til møteinnkalling er det kommet ønske fra både politisk og administrativt hold
om å holde utvalgsmøter samme uke som formannskapsmøtene. Det er et poeng for at politiske grupper
kan drøfte utvalgssaker samtidig som saker til FSK drøftes. I tillegg er det svært ønskelig å kunne besøke
ulike deler av kulturlivet i Indre Fosen. Kunne vært hensiktsmessig å flytte møterommet ut blant våre
mange kulturarbeidere.
Konklusjon:
Møteplan for 2017 blir da som følger;
Fredag 27.01 kl.08:30 – 13:00. Møterommet Blåheia, Rissa Rådhus.
Onsdag 22.03 kl.08:00 – 15:00
Onsdag 24.05 kl.08:00 – 15:00
Tirsdag 26.09 kl.08:00 – 15:00
Torsdag 16.11 kl.08:00 – 15:00
Kulturadministrasjonen foreslår at «møterommene» framover flyttes fra rådhuset/kommunehuset og ut i
«kulturfeltet». Møtested vil i stor grad avhenge av sakene som skal opp til behandling, drøfting og
orientering, men sted vil bli kommunisert i god tid før møtedato. Invitasjon om møtedag går ut i Outlook
omgående.
OS: Frivilligsentral i Indre Fosen
Organisering av frivilligsentral i Indre Fosen baserer seg på fase 1 og 2 i arbeidsgruppen Frivilligsentral
for Indre Fosen. I tillegg har vi supplert med en brukerundersøkelse som er sendt ut til alle
kommuneansatte i Rissa og Leksvik i tillegg til medlemslag, samarbeidspartnere og brukere av
sentralene. Dette er brukt som bakteppe for vurderingene som er gjort. En brukerundersøkelse ble ansett
som nødvendig for å kunne få et bilde av hvordan ting fungerer i dag og hva
brukere/samarbeidspartnere/frivillige ønsker at frivilligsentralen skal være i fremtiden.
Det er også tatt med økonomiske betraktinger med tanke på nåværende og framtidige statlige
overføringer. I de siste 25 årene er det departementet som har overført statstilskuddet direkte til den
enkelt sentral, basert på søknad og rapportering. En av forutsetningene for at man fikk tilskudd var at
man i tillegg har lokal finansering, det lokale tilskuddet er det kommunene som har bidratt med

enten om man er kommunal eller ikke. Bakgrunnen for dette var at det skal være en felles satsning på
Frivilligsentralene. Fra og med 2017 overføres midlene via kommunen. Midlene fordeles særskilt innafor
rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Regjeringen foreslår at tilskuddet trappes opp i
fireårsperioden.
Dette betyr altså kun en administrativ endring av utbetaling av tilskudd til frivilligsentralene.
Forutsetningen er som før at kommunen gir sitt lokale tilskudd til frivilligsentralen i tillegg til det som
kommer fra staten.
Tilleggsopplysning som ble glemt framlagt i møtet; «I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem
06.10.2016, er rammen til frivilligsentralen økt med 20 millioner, som tilsvarer en økning på kr 47 000,pr. sentral. Dette er en økning av de kr. 310 000,- som staten har utbetalt til hver Frivilligsentral de siste
årene. Det betyr at statstilskuddet som går via kommunen nå er på kr 357 000,- pr sentral».
Frivilligsentralene driftes ulikt i våre 2 kommuner. Leksvik Frivilligsentral er kommunal mens
Rissa Frivilligsentral er et samvirkeforetak og eies av lag og foreninger i kommunen. Det foregår i dag et
visst samarbeid mellom sentralene, og begge er tilknyttet Fosen nettverket - der man møtes for å utveksle
ideer og erfaringer.
Rissa frivilligsentral har en daglig leder ansatt i 100% stilling, og ingen ansatte ut over dette. Styret
består av styreleder som representerer Rissa kommune, og 6 styremedlemmer som representerer
medlemslagene.
Leksvik frivilligsentral har en daglig leder ansatt i 100% stilling, og ingen ansatte ut over dette. Styret
består av 2 medlemmer valgt av Leksvik kommune, 1 representant fra Kroa Produkter AS og 3
representanter fra lag og organisasjoner.
Alternativer til organisasjon:
a. Dagens organisering opprettholdes
b. Leksvik frivilligsentral outsourses og blir privat
c. Rissa frivilligsentral blir kommunal
d. Leksvik frivilligsentral outsourses og blir privat og Rissa frivilligsentral blir kommunal 
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen konkluderer med at dagens organisering opprettholdes da det ikke ligger noen umiddelbar
økonomisk eller organisatorisk gevinst i en eventuell endring på nåværende tidspunkt. Det er både
fordeler og ulemper med begge driftsformer (privat kontra kommunal). Man bør heller se på
samarbeidsformer som bidrar til å styrke sentralenes egenart, og da også i forhold til de ulike aktivitetene
og fokusområdene for å kunne utfylle hverandre best mulig. Det er også naturlig at den kommunale
ligger under kultursektoren.
Kommentarer:
Det er en utfordring at de er ulike på sikt da det kan fremstå som litt rotete. I tillegg vil det jo bli en
skjevfordeling i forhold til midler. På den andre siden kan sentralene fort miste fokus på
arbeidsoppgavene og det eventuelle samarbeidet ved å endre noe nå. Foreslår at rådmannen tar en

evaluering på nytt etter 1 år. Utvalget ber i tillegg kulturadministrasjonen om å få styret til Leksvik
frivilligsentral opp å gå.
OS: Idrettsmat
Skal jobbe for:
Å spre kunnskap og vise handling for hvordan ernæring fremmer idrettsprestasjoner
Å spre kunnskap og vise handling for hvordan sunnere idrettsmenyer kan være forebyggende mot
livsstilsykdommer og fedme.
Å spre kunnskap og vise handling i arbeidet med å forebygge spiseforstyrrelser.
Prosjektet hadde offisiell oppstart januar 2015
Prosjektets eier var i 2015 Rissa IL, men i løpet av 2015 var Stjørna IL, Fjellørnen IL, Stadsbygd IL,
Fevåg/Hasselvika IL, Leksvik IL og Vanvikan IL med på å forsøke å se på kioskmenyen sin i forbindelse
med blant annet Knøtte- og minicuper i fotball.
Prosjektet tilhører ikke et idrettslag eller klubb. Prosjektgruppen som består av medlemmer fra fem
idrettslag jobber selvfølgelig for endringer av kostholdtenking i egen klubb, men alt som gjøres i
prosjektet legges ut på flere sosiale medier for å kunne være til hjelp til alle som ønsker å jobbe med
dette. Målgruppen er hele landet.
Sjekk ut hvilke sosiale medier finner dere oss på:
https://idrettsmatblogg.com/
https://www.facebook.com/Idrettsmatblogg-957621010958836/
http://idrettsmat.com/?page=mainpage
OS: Museums- og historiearbeid – Ner-Killingberg, Grande Landhandel, Voknøya og Museet
Kystens Arv
Museet Kystens Arv v/Magnus Skoglund
Formidlingsbygget er dersom alt går etter planen planlagt åpnet til St. Hans.
Hoveddelen er utstilling; bruk og bygging av båter.
Auditorium; formidling, kurs og konferanser.
Kafé; hjerte i museet som skal gi gode opplevelser.
Museet består ikke bare av dette nye formidlingsbygget. Vi har også andre bygninger på området som
har en klar funksjon for vår formidling av kystkulturen vår.
Dette er et stort lokalt men også regionalt museum. Hva ønsker vi å formidle som museum?
Vi har i tillegg til Den Siste Viking et meget aktivt båtbyggeri som er tuftet på «handbåren kunnskap».
Vi har også internasjonale prosjekter gående. Har ansatte med bred og høyt aktet kompetanse innen
fagfeltene vi jobber innenfor.
Leksvik Historielag v/ Sol Five Sæther og Anna-Marie Moan
Bygningsmasse bestående av gården Ner-Killingberg og Grande Landhandel. Når det gjelder NerKillingberg er denne en tradisjonell gård med et tradisjonelt gårdstun. Det som er helt spesielt med denne
gården er at den er smykket med fantastiske dekorasjoner og møbler inne i stua. Utendørs er

det en engelsk landskapshage – ingen har rørt den, så plana nå er å få den tilbake identisk med planter og
bed. Stua og hagen ble fredet i 2011.
Stiftelsen Leksvikmuseet er blitt stiftet for å kunne søke om eksterne midler til vedlikehold og
restaurering.
Grande Landhandel er også inne under stiftelsen. Landhandel, butikk og boplass for familien som drev
den. Landhandelen står i dag slik den sto den dagen handelen ble «lagt ned» i 1957. Alt er identisk slik
det var. I tillegg har vi et fotomuseum i andre etasje.
Voknøya v/Morten Fenstad
Vår kommunale «vaktmester» med ansvar for tilsyn og forefallende arbeid for husmannsplassen
Tobakksvika som ligger på Voknøya. Eiendommen ble gitt som gave til kommunen i 1962. Klausul ved
eventuell avhendelse må eiendommen gis tilbake til hovedbruket vederlagsfritt. Eiendommen brukes i
dag som «leirskole»destinasjon for blant annet Fosen Folkehøgskole. Tobakksvika er klassifisert som
friområde, alle har lov til å oppholde seg her.
OS: Svømmehall og Flerbrukshus i Leksvika
Bakgrunnen for byggingen er i hovedsak bygget på behovet for et basseng da dagens basseng ikke er
godkjent. Her er åpent på dispens ut 2017.
Nytt basseng er planlagt vegg i vegg med eksisterende Idrettshall.
OS: Skytterstevne – Rissa Skytterlag v/ Magnar Alseth
Midt Norsk Mesterskap arrangeres av Rissa Skytterlag 1. – 3. juli 2017. Vi regner med ca. 400 deltakere
på stevnet.
Det frivillige skyttervesenet er en generasjonsaktivitet. Rissa skytterlag har et meget høyt aktivitetsnivå
gjennom året med mange samarbeidspartnere på ulike arrangement, for eksempel Rissa VGS, Åsly skole,
Rissa Frivilligsentral m.fl. Rissa Skytterlaget er det største skytterlaget i Indre Fosen både i form av
antall medlemmer (170) og antall arrangement.
Nybygget ved Rissahallen skal stå ferdig 1.april.
Åpen post:
UKM er en utfordring. Skolene vil ha besøk av UKM-Koordinator snarest. For lite informasjon er rettet
mot skoleungdommen om mønstringen. Elevene vet ikke helt hva det er og trenger inspirasjon til å melde
seg på.
Ungdomskonsulent – Magnus Galguften har dessverre sagt opp sin stilling som ungdomskonsulent.
Stillingen er nå lyst ut internt i organisasjonen. Søknadsfristen går ut 29.01.17.

Ekstern kulturbygging – søknadsfristen 1. februar nærmer seg. Så langt har vi mottatt 6 søknader, men
vet om minst 4 til som er på tur inn. Arbeidsgruppa vil innstille tildeling i egen sak for Fellesnemnda
09.02.2017.
Saken om kulturpris for Leksvik må komme som sak i neste møte.
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PS 1/17
PS 2/17

Sakstittel
Politisk sak
Oppnevning av politiske representanter i kulturfondstyre for
Rissa i gjenværende periode fram mot sammenslåing
Oppnevning av kulturpriskomité for Rissa i gjenværende
periode fram mot sammenslåing av kulturprisene

Lukket

Politisk sak
PS 1/17 Oppnevning av politiske representanter i kulturfondstyre for Rissa i gjenværende
periode fram mot sammenslåing
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 27.01.2017
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggs-punkt:
1. I kulturfondets vedtekter og retningslinjer for tildeling byttes Hovedutvalg for oppvekst
og kultur ut med kulturutvalget.
Endelig vedtak:
1. For gjenværende periode oppnevnes følgende politiske styremedlemmer i
kulturfondstyret for Rissa kommune:
a) Vegard Heide
b) Erling Pedersen
c) Jan Stølen
2. I kulturfondets vedtekter og retningslinjer for tildeling byttes Hovedutvalg for oppvekst
og kultur ut med kulturutvalget.

PS 2/17 Oppnevning av kulturpriskomité for Rissa i gjenværende periode fram mot
sammenslåing av kulturprisene
Rådmannens innstilling:
1. For gjenværende periode oppnevnes følgende politiske medlemmer av den
kommunale kulturpriskomiteen for Rissa kommune:
a. Vegard Heide
b. Erling Pedersen
c. Jan Stølen
2. I retningslinjene for tildeling byttes Hovedutvalg for oppvekst og kultur ut med
kulturutvalget.
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 27.01.2017
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. For gjenværende periode oppnevnes følgende politiske medlemmer av den kommunale
kulturpriskomiteen for Rissa kommune:
a) Vegard Heide
b) Erling Pedersen
c) Jan Stølen
2. I retningslinjene for tildeling byttes Hovedutvalg for oppvekst og kultur ut med
kulturutvalget.

