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1 Tilstandsrapport 2017 - Kultursektoren i Indre Fosen

Sakens bakgrunn og innhold:
I sak 18/16 Kultursektoren - Sammenslåing med virkning fra 01.08.2016 i fellesnemnda ble det vedtatt i punkt 8
å legge frem tilstandsrapport for kultursektoren Indre Fosen for fellesnemnda i løpet av høsten 2016.
Kultursektoren har i det året som har gått vurdert det som riktig å fokusere på å gjøre sammenslåingsprosessen
best mulig både for brukere, innbyggere og ansatte. Det er først nå vi har et riktig bilde av tilstanden i
kultursektoren.
Vurdering:
Administrasjonen har, i løpet av de siste årene, endret sitt system for tertialrapportering til politikerne. Dette har
skjedd i tråd med politikernes ønsker og innebærer mindre omfattende tertialrapporter, med større fokus på
økonomi og avvik i regnskapet. Det er derfor helt nødvendig med en årlig rapportering med fokus på andre
viktige områder, som tjenesteyting, ansatte, utfordringsbilde mm.
Målet med tilstandsrapporten er at den skal beskrive sektorens organisering, oppbygging og delegasjon, samt
lovgrunnlag og utviklingsmål. Rapporten skal samtidig være et verktøy som viser utviklingen på viktige områder
i sektoren. Tilstandsrapport 2017 er basert på årsmeldingene fra Leksvik kommune og Rissa kommune 2016 samt
fase 1 og 2 i arbeidsgruppen Kultur for Indre Fosen. I tillegg har enhetene og de ulike avdelingene supplert med
nødvendige opplysninger. Ettersom dette er den første rapporten i sitt slag, har det vært en målsetting at politikerne
skal bidra aktivt. Rapportens innhold har vært drøftet i kulturutvalget og utvalget har kommet med verdifulle
bidrag.
Det legges ikke opp til at årets tilstandsrapport skal munne ut i en konklusjon med nye satsingsområder.
Arbeidet med satsingsområdene bør opprettholdes for å kunne se utviklingen på viktige områder i sektoren. Den
endelige evalueringen finner sted når kommunestyret behandler tilstandsrapporten for 2018.
I 2018 prioriterer kommunestyret satsingsområdene for neste fireårsperiode. Se kapittel 2.3, der fireårsplanen
for styringsdialogen mellom kommunen som kultur-eier og de enkelte enhetene er beskrevet.
Rådmannens innstilling:
1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av kultursektorens tilstand.

2.

3.

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.
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.

