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DR: Leieavtale mellom Indre Fosen kommune og Sentrumsgården AS - kultursalen
Sakens bakgrunn og innhold:
Det ble i desember 2016 sendt ut oppsigelse av alle kontrakter og avtaler i forbindelse med
sammenslåingen av Leksvik kommune og Rissa kommune. Sammenslåingen har fått
konsekvenser for kontrakter som de enkelte kommunene enten har inngått, eller planlegger å
inngå. Dette gjelder alle former for kontrakter, inkludert avtaler som omfatter
vertskommunemodell, IKS eller kommunale foretak. Dette gjelder da også leiekontrakten med
Sentrumsgården AS om leie av kultursalen i Leksvik og avtalen med Leksivalen om drift av
kultursalen. I den forbindelse må det gjøres en vurdering om avtalene skal videreføres som i
dag, eller om noen må omgjøres, og da i ytterste konsekvens termineres.

Det ble i kulturutvalgets møte den 26.09.2017 drøftet behovet for en avtale når det gjelder
avtalefestede arrangement som blant annet bygdekino. Administrasjonen har sendt en
henvendelse til styreleder i Sentrumsgården AS, men har ikke klart å oppnå kontakt. Svaret vi
får vil være avgjørende for hvordan en eventuell avtale med Leksivalen vil se ut i framtida. I
tillegg har det blitt gjort forsøk på å nå daglig leder Inge Hagen på telefon uten resultat.
Det har blitt antydet at kommunen har visse forpliktelser til Sentrumsgården AS. Vi har lett
grundig etter relevant dokumentasjon, men så langt finner vi ikke at Leksvik kommune/Indre
Fosen har forpliktelser overfor Sentrumsgården AS med tanke på spillemiddeltildelingen i sin
tid. Men vi leter selvsagt videre.
Innholdet i leieavtalen sier ikke noe om at de er avhengig av kommunal leie. Men om
Sentrumsgården mener det er annerledes så hadde det vært fint å få dokumentasjon på det.
Kulturutvalget har gitt ganske klar beskjed om at avtalen er oppsagt, men om det er flere
kommunale enheter som er brukere av salen så må vi gjerne få det på bordet og vurdere om
salen skal leies til disse formålene videre, men da som vanlig leie og ikke via en langsiktig
leieavtale.
Kommentarer:
Viktig å få Sentrumsgården i tale i forhold til en eventuell ny avtale for kunne sikre nødvendige
leiemuligheter for våre kulturaktiviteter.
Konklusjon
Indre Fosen kommune ønsker å forhandle med Sentrumsgården AS vedr. leie av kultursalen i
forbindelse med blant annet kinodrift. Kulturutvalget ber administrasjonen jobbe videre med å
oppnå kontakt.
OS: Bryllup
Det vil bli en markering på nyttårsaften. Mer info til innbyggerne kommer
Kommentarer:
Kulturutvalget godkjenner planene og gir fullmakt til å fullføre prosjektet.
OS: Skolekorpsutfordringer
v/ Anders Brødreskift fra Stadsbygd skolekorps– representant for alle skolekorpsene i Rissa og
Siv Søraas fra Vanvikan skolekorps – representant for alle skolekorpsene i Leksvik.
Alle korpsene har hatt et fellesmøte hvor de har drøftet likheter og ulikheter i våre 2 kommuner.
Pga våre 3 søknader i forbindelse med ekstern kulturbygging har vi i den senere tid hatt et tett
samarbeid.
Leksvik kommune har 2 korps med ca. 15-20 korpsmedlemmer. 250` i dirigentutgifter (20%
stilling pr. korps) til Leksvikkorpsene.
Rissa kommune har 4 korps med ca. 90-100. Rissakorpsene får ikke dekt dirigent men får et
generelt tilskudd på 20` pr. korps i tillegg til støtten via kulturmidlene knyttet til musikk- og
teaterrådet.
I utgangspunktet fikk vi en forståelse for at ting ikke skulle bli noe verre etter sammenslåing. Nå
får vi forståelse for at det kanskje ikke er helt slik. Ulikheten er såpass store.
Vi får ingen dirigenter i dag som jobber gratis. Dirigentutgiftene er vår største utgiftspost.
Korpsdrift er krevende og vi er avhengig av dirigent og opplæring på instrument.

Det å lære noen å spille et instrument er ikke noe som hvermannsen kan gjøre, det krever
fagkompetanse. Dette er et tilbud for alle – uten reservebenk.
Selger dopair, har hovedsponsor, vervekonsert.
Åsly skole og Skaugdal Montesorriskole er de eneste skolene i Indre Fosen som IKKE har
skolekorps.
Skriv som ble delt ut i møte:
Skolekorpsenes framtid i Indre Fosen
I forbindelse med sammenslåing av kommunene ble det lovet at eksisterende betingelser ikke
skulle bli verre, heller bedre. Forskjellen mellom Rissa og Leksvik kommune sin støtte til
skolekorpsene er store i dag. I en ny sammenslått kommune må dette være likt for alle.
Vi ser at det de siste årene har vært en økning av interessen for korps generelt. Det er flere
årsaker til dette. Samarbeidet mellom kulturskolen og korpsene har gitt god aktivitet og faglig
innhold. Korpsdriften har gjennom flere år kunnet holde medlemskontingenten på et nivå som er
overkommelig for de fleste familier. Arbeidsbyrden for foreldregruppen har vært holdt på et
overkommelig
nivå.
Korps er en helsebringende aktivitet og en arena for god sosial og kognitiv utvikling. Gjennom
korps møtes barn og unge på tvers av alder, kjønn og ferdighetsnivå. Samarbeid og samspill
premieres framfor ego; alle blir bedre av å gjøre hverandre gode. Som en integrert del av
skolene i Indre Fosen, bidrar korpsene til å øke læringseffekten utover fagområdene og øke
utbyttet av skoleverkets læreplan. Forskning viser også at elever som spiller et instrument, blir
generelt flinkere, uavhengig av fag. Det er lav terskel for å delta, du får både instrument og
opplæring.
Vi er glade for at vår nye kommune møter oss med engasjement og entusiasme. Korpsene er
avhengige av utdannede og kompetente dirigenter i en gitt stillingsandel. Økonomisk støtte og
administrativt samarbeid med kommune og kulturskole er alfa og omega, ikke minst for å sikre
gode arbeidsforhold for våre dirigenter og instruktører. Dette igjen gir stabilitet og kvalitet i
korps- og kulturskolearbeidet. Ettersom korpsarbeid er så kapitalkrevende er det viktig med
kommunalt bidrag slik at alle kan bli med uavhengig av foreldres muligheter, inntekter og
ferdigheter.
Vi ber om at ordningen Leksvik Kommune har per i dag opprettholdes og overføres til vår nye
kommune, med en tilpasning til det enkelte korps ved behov. Bare slik vil vi kunne unngå at
skolekorps må legges ned, noe som vil gjøre Indre Fosen kommune til en fattigere kommune.
Aktivitetstilbud til barn og unge vil forringes og i verste fall vil det ikke være skolekorps i Indre
Fosens bygder 17. mai.
Med vennlig hilsen skolekorpsene i Indre Fosen;
Leksvik Skolekorps, Vanvikan Skolekorps, Stadsbygd Skolekorps, Hasselvika Skolekorps og
Mælan Skolekorps

Kommentarer:
Kulturutvalget ser utfordringene og har full forståelse for ønsket om å få videreført Leksvik
kommunes ordning for skolekorpsene. Beklageligvis ser ikke kulturutvalget utfra dagens
budsjett at vi kan imøtekomme korpsenes ønske. For å oppnå en best mulig overgang for de
korpsene som vil miste en stor del av den kommunale støtten, oppfordrer kulturutvalget
korpsene selv til å komme med forslag på fordeling med utgangspunkt i dagens støtte. Her er det
korpsene selv som best mulig vil være i stand til å vurdere hvor smertegrensen går for hvert
enkelt korps som blir berørt av fordelingen av støtte, og hva som vil kunne oppleves som mest
rettferdig for alle. Deretter må administrasjonen og korpsene starte en prosess for de endringer
som det blir enighet om.
Åpen post:
Flotte referat fra ungdomsrådet og idrettsrådet.
Brukerbetaling kulturskolen blir nå justert fra 01.01.2018 slik at vi møtes en plass på midten.

Saksnr
PS 15/17
PS 16/17
RS 14/17
RS 15/17
RS 16/17

Sakstittel
Forvaltningsplan for statlig sikrede områder i Indre Fosen
kommune
Vedtektsendringer Rissa kommunes kulturfond
Referat ungdomsrådsmøte 19.09.2017
Referat ungdomsrådsmøte 26.09.2017
Referat Rissa Idrettsråd 20.09.17

Lukket

PS 15/17 Forvaltningsplan for statlig sikrede områder i Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 24.10.2017
Behandling:
Forvaltningsplanen ser grei ut for kommende år, men den gjelder jo til (og med?) 2022;
Følgende innspill ble gitt skriftlig av Vegard Heide før møtet:
Jeg foreslår å flytte «Tilrettelegging med båt for allmennheten» opp til prioritet 6. (det er vel
åpen båt i aluminium som ligger kvelva og låst på fastland-sida som er tingen. 1 eller 2 stykker à
25 000). Da kan folk komme seg til Tobakksvika uten å være avhengig av egen båt eller å
organisere båtskyss. Dette vil senke terskelen for bruk av Tobaksvika betraktelig.
Svar: Administrasjonen har ingen innvendinger til forslaget. Dette er opp til Kulturutvalget å
bestemme. Det kan evt. justeres ved rullering av planen. Planen vil komme tilbake til
Kulturutvalget med jevne mellomrom.
Er det fornuftig å bruke 10 000 på vinterbrøyting fram til fiskeplassen for funksjonshemmede på
Hysnes?
Svar: Dette gjelder ikke lenger, så det kan godt strykes fra plana.
Hva dreier «Utvikle aktivitetsområde» på Amborneset seg om mer konkret?
Svar: Vet ikke.
Er det verdt kostnaden på 800 000 å rassikre/utbedre veien fram til kaia i Pevika? (fint at dette er
prioritert lavt)
Svar: Vurderes ved neste rullering. Det er ikke prioritert i Rådmannens budsjett så en
gjennomføring av dette tiltaket er ikke nært forestående.
Gir Leksvik kommune økonomisk støtte til brøyting av parkeringsplass der skiløypene starter
ved Kråkmo? (sett i sammenheng med støtte til brøyting ved Fagerlia og Tjønnbakken).
Svar: Vet ikke. Det er også flere skiløyper/lysløyper som har parkering som ikke nødvendigvis
dekkes av kommunen. Men i de områdene som er statlig sikret er det kommunen som har
ansvaret.
Har Rissa kommune driftsutgifter til toalett ved badestranda på Langsand? (Sett i sammenheng
med driftsutgifter Grandefjæra (og Amborneset?))
Svar: Det er Rissa Utvikling som har tatt utgifter til toalettet på Langsand som en del av
turistsatsingen. Det er også noe driftsutgifter (renovasjon) til Vestvikan badestrand. Usikkert
hvordan dette vil bli håndtert fra 01.01.18.
Grandefjæra: er det ikke en balanse mellom at sjøen vasker vekk sand og grus, og tilførsel av ny
sand og grus fra massene som sjøen sakte graver seg inn i? Vil en plastring som stopper
erosjonen føre til gradvis mindre sand og grus, og mer stein, på stranda? (slik som det har skjedd
på Langsand?)
Er det snakk om å bruke 550 000 på et tiltak som kan føre til mer steinete badestrand? Som
riktignok sikrer vegen og åkeren mot sjøens erosjon, men det er vel egentlig ikke kommunens
oppgave?
Svar: Administrasjonen vil se nærmere på dette men har ikke tekniske kompetanse til å svare på
spørsmålet på stående fot. Men en gjennomgang av tiltaket som foreligger vil gjøres fram til en
evt. søknad i februar 2018 etter oppfordring i fra Kulturutvalget.

Kulturutvalget var enige med administrasjonen om at en rullering og revidering av plana uansett
måtte legges inn, så rådmannens forslag ble derfor enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede områder for Indre Fosen kommune vedtas.
2. Tiltak i Grandefjæra og Reinshaugen prioriteres.
3. Utgifter til gjennomføring av tiltak i de to områdene forsøkes innarbeidet i budsjett
2018/Økonomi- og handlingsplanen (2018-2021). Dette skal være kommunens
egenandel i forbindelse med søknad om eksterne tilskudd.

PS 16/17 Vedtektsendringer Rissa kommunes kulturfond
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 24.10.2017
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kulturutvalget godkjenner vedtekter og retningslinjer for kulturfondet slik de framgår av den
reviderte utgaven.

RS 14/17 Referat ungdomsrådsmøte 19.09.2017
RS 15/17 Referat ungdomsrådsmøte 26.09.2017
RS 16/17 Referat Rissa Idrettsråd 20.09.17

