Indre Fosen kommune

Arkiv:
Dato: 15.09.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksnr

Utvalg

Kulturutvalget

Møtedato
26.09.2017

Saksbehandler: Ingunn Rokseth
UTSETTELSE AV KULTURPLANA

Sakens bakgrunn og innhold:
Viser til sak 2/16 da handlingsprogram for Kulturplan ble lagt frem og vedtatt.
Oppsummert er målet for kulturplana at den skal være et strategisk styringsdokument som synliggjør Indre
Fosen kommune sine prioriteringer på kulturfeltet. I tillegg skal den være et verktøy for den politiske styringa
og en styrings-pil for det praktiske kulturarbeidet i kommunen. Planen skal bidra til å skape gode
utviklingsvilkår for kulturlivet, og felles mål for kulturarbeidet i kommunen.
Administrasjonen foreslår at kulturplana består av 3 deler:
1) Kultur (herunder visjon og verdier, arenaer for kultur, frivillig kulturaktivitet, kulturskole, bibliotek, kultur og
næring m.v).
2) Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
3) Kulturminner
En kommunedelplan slik som kulturplana bør revideres hvert 4. år og kan ellers rulleres årlig med mindre
justeringer. Som det ble lagt fram i sak 2/16 er det behov for en revidering for å skape en funksjonell plan for
Indre Fosen kommune.
Når det gjelder kulturminner har Rissa kommet et stykke på vei i kartleggingen, men arbeidet må innarbeides
sammen med kulturminner for Leksvik, samt fornye målene. Ved denne inndelingen ser vi for oss at kulturfeltet
er godt dekt, men administrasjonen tar gjerne imot innspill på denne inndelingen. Eksempelvis er idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv behandlet i samme del, men det kan godt drøftes om friluftsliv og idrett burde hatt hver
sine planer.
Utarbeidelse av planer må følge plan- og bygningsloven og følger dermed et noenlunde gitt forløp. Først
utarbeides et planprogram som skal tydeliggjøre og avklare hva som skal behandles, samt hvilke tema planen
skal ta opp. Planprogrammet skal ligge ute 6 uker på høring. Etter bearbeidelse av evt. høringsinnspill kan
planprogrammet vedtas og arbeidet med selve planen starte. En planprosess er med andre ord en tid – og
ressurskrevende prosess før endelig plan er ferdig.

Vurdering:
Siden kulturkonsulenten går ut i permisjon fra januar er det begrenset ressurs til å kunne arbeide med planen i
2017/2018. En evt. oppstart av planprogrammet nå i høst vil resultere i at arbeidet med selve planen først kan
starte opp imot jul. Det er særdeles viktig at denne planen tar sikte på bred medvirkning og gjennomarbeides
godt da den legger grunnlaget for utviklingen av kulturområdet. Den har også stor betydning for
anleggsutviklingen innenfor idrett i Indre Fosen kommune. Det foreslås derfor at oppstart av planarbeidet startes
opp ved slutten av 2018/starten av 2019 for å sikre kontinuitet og arbeidsflyt.

Rådmannens innstilling:
1.

Oppstart av arbeidet med Kulturplana utsettes til slutten av 2018/start 2019.

