MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kulturutvalget
Møterom KLT, 2. etasje, Leksvik kommunehus
25.09.2018
09:00-15:00

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arvid Penna Steen
MEDL
Jomar Tømmerdal
MEDL
Frode Jensen Hammervold
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-AP
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Maria Hegerberg
Arvid Penna Steen
Hanne Haugen
Jomar Tømmerdal
Anne Kirkeby
Frode Jensen Hammervold
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kine Larsen Kimo

Representerer
IF-SP
IF-V
IF-SV

Merknader:
Ingen merknader.
Orienteringer:
Turstiprosjekt v/ Bård Hindrum
Bård viste fram kart over turstiene i «gamle Leksvik». Her har vi ca. 40 korte og lange turer på
til sammen rundt 35-40 mil. Det er satt opp ca. 25 infotavler rundt omkring, pluss et par
gapahuker. Kommunen har 8 vedlikeholdslag med ca. 30 personer direkte involvert ift merking
av disse. Her er tanken at man merker eksisterende stier, tar fram gjengrodde
stiler/seterstier/ferdselsårer, lager nye turmål. Bonusen blir da funn som minnesmerker,
kulturminner, bevissthet rundt vår kommune og natur, også i oppdragelsesøyemed.
Kinderegg: Trim, trivsel, bevisstgjøring / kunnskap.
Flytteprosesser Mælan og Leksvik v/ Signe Lindstrøm
Mælan: Vi er inne i siste fase nå. Prosessen har vært veldig ryddig og fin. Det å kunne la
bøkene stå i hyllene med plast rundt i «gammelbiblioteket» gjorde jobben veldig lett. Har hatt
veldig godt samarbeid med alle partene involvert i prosessen. Biblioteket har planer om å få
åpnet opp for publikum etter høstferien. Den offisielle åpninga av hele skolen skjer i januar.

Leksvik: Vi er nå inne i en fase hvor vi er i dialog med interiørarkitekt. Skal bli spennende med
nye lokaler også i Leksvik. Godt samarbeid også her med alle involverte parter.
Brukerundersøkelse kulturskolen v/ Svein Buan
Kulturutvalget tok brukerundersøkelsen til orientering.
KULMIN v/ Kristin Prestvold
Saken er utsatt.

Saksnr
PS 18/18
DR 10/18
PS 19/18
DR 11/18
PS 20/18
PS 21/18
RS 9/18

Sakstittel
Plan for Den kulturelle spaserstokken - Indre Fosen
kommune
Voksenpersoner på klubbkvelder
Tilstandsrapport 2018
Bibliotekstruktur i Indre Fosen
Økonomi og handlingsplan 2019-2022
Design på diplom til kommunale priser
Referat fra ungdomsrådsmøte 11.09.2018 - konstituering

Lukket

PS 18/18 Plan for Den kulturelle spaserstokken - Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Behandling:
Ønsker en kort beskrivelse av hva som ligger i tilbudene under punkt 3 Tiltak:
I tillegg til egne aktører og arrangement vil administrasjonen fortløpende vurdere tilbud som
kommer fra kulturenheten i Trondheim kommune som har et spesielt regionalt ansvar.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Plan for den kulturelle spaserstokken 2019 vedtas som framlagt med tilleggsbeskrivelsen i
punkt 3. Tiltak.

DR 10/18 Voksenpersoner på klubbkvelder
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Drøfting:
I sak 13/18 ble det vedtatt Plan for fritidsklubber i Indre Fosen. Nå når klubbkveldene har startet
opp igjen etter sommerferien trenger vi flere voksenpersoner til klubbkveldene på Kåken og
Bomba. Både Vanvikan IL og Leksvik IL er forspurt om noen lag kunne stille med
foreldreressurser, men de var ikke så interessert. Kan russen være et alternativ? De aller fleste
som er russ er over 18 år. Dette gjorde vi da det var klubb/café på Åsly, og det fungerte godt.
Kulturutvalget godkjenner at fritidsklubbene tar i bruk russen som voksenressurs sammen med
ungdomskonsulenten på klubbkvelder.

PS 19/18 Tilstandsrapport 2018
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Behandling:
Kulturutvalget tar rapporten til etterretning med følgende bemerkning:
Kulturutvalget anser det som tilstrekkelig med tilstandsvurdering annen hvert år. Kulturutvalget
ber administrasjonen vurdere om dette burde gjelde alle sektorer.
Enstemmig vedtatt med bemerkning.
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:
a. Kultursektoren skal legge til rette for at innbyggerne gjør seg best mulig kjent med den
nye kommunen vår.
b. Kultursektoren skal påse at det ytes lik praksis for tjenesteytingen og sørge for at
innbyggerne gis god informasjon via sosiale media – hva foregår hvor og når – viktig med
samhørighet – skape stolthet og fellesskap. Jevnlige drypp med realistisk informasjon– via
kulturkalender, plakater, finn aktuelle møteplasser for informasjon, flygeblad med oversikt
over aktiviteter, hvor melder og finner man aktiviteter.
c. Kultursektoren skal være synlig i alle deler av kommunen.

DR 11/18 Bibliotekstruktur i Indre Fosen
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Drøfting:
Spørsmål til drøfting er om man skal bruke ressurser på å opprettholde dagens
aktivitet/åpningstider på alle avdelinger, eller gjøre endringer som fører til bedre tilbud på færre
avdelinger. Det er nærliggende å se på avdeling Vanvikan som har minst lokaler, minst
åpningstid og minst utlån. Enten må denne avdelingen får et kraftig løft, eller vi må se om vi
kan videreføre driften på avdelingen.
Konklusjon:
Folkebiblioteket ønsker at skolen setter inn ressurser i skolebiblioteket slik at de selv kan
håndtere egne brukere. Samarbeidet mellom skole og kultur må styrkes, gjerne gjennom en
samarbeidsavtale.
La biblioteket i Vanvikan være som det er fram til det er avklart med bygging av ny grunnskole.

PS 20/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018

Behandling:
Kulturutvalget tar Økonomi- og Handlingsplan 2019-2022 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kulturutvalget tar Økonomi- og Handlingsplan 2019-2022 til orientering.

PS 21/18 Design på diplom til kommunale priser
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Behandling:
Alternativ 3 ble nedstemt. Kulturutvalget har følgende bemerkning:
Kulturutvalget ber administrasjonen endre farge på buen i alternativ 2 samt endre
kommunevåpen til kommunelogoen som er brukt i alternativ 2 også i alternativ 1.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Administrasjonen kommer tilbake med nye diplomer med endringene som ble bemerket.

RS 9/18 Referat fra ungdomsrådsmøte 11.09.2018 - konstituering

