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Utvalgssak

Delegert myndighet komite FOLK innen kultur
Rådmannens forslag til vedtak:
Komite Folk gis delegert ansvar ift vedtak tilknyttet tildeling av kulturmidler og ildsjelpris i
inneværende kommunestyreperiode, samt utarbeidelse av prioritert liste spillemidler før
Kommunestyrebehandling. Komite Folk har også ansvar for revideringsprosess på ovenfor
nevnte planverk, det vil si utforming av planprosess, arbeid med høringsnotat og resultater før
planene i sin helhet vedtas i Kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
I henhold til tidligere års praksis har politiske komiteer kunnet gjøre vedtak innen kulturfeltet på
enkelte områder. Det er ønskelig med en avklaring på enkeltsaker ift myndighet og delegert
ansvar.
Saksopplysninger:
Innen kulturfeltet behandles årlig tildeling av kulturmidler (søknadsfrist 15. mars) og
Ildsjelprisen for Frosta kommune (søknadsfrist 10. april). I år kommer i tillegg arbeids- og
høringsprosessen på ny Anleggsplan og ny Kulturplan. I tillegg skal det legges frem en
oppdatert prioriteringsliste for tildeling av spillemidler som skal behandles i Kommunestyret i
november/desember det enkelte år. Ut i fra dette er det behov for en avklaring på hvilken
myndighet de ulike politiske organ skal ha i disse sakene.
Vurdering:
Komite Folk er ei bredt politisk sammensatt gruppe som vurderes til å kunne fatte vedtak knyttet
til tildeling av kulturmidler og valg av kandidat til Ildsjelprisen, samt utarbeide forslag til
prioriteringsliste på spillemidler for Frosta kommune som fremlegges kommunestyret for vedtak
årlig.

I forhold til revidering av de to store planverkene innen kulturfeltet antas det å være aktuelt at
komite Folk tar avgjørelser ift planprosess og høringsutkast, samt utforming av redigert
høringsutkast som videre behandles politisk i Formannskap og Kommunestyre.
Konklusjon:
Komite Folk gis delegert ansvar ift vedtak tilknyttet tildeling av kulturmidler og ildsjelpris i
inneværende kommunestyreperiode, samt utarbeidelse av prioritert liste spillemidler før
Kommunestyrebehandling. Komite Folk har også ansvar for revideringsprosess på ovenfor
nevnte planverk, det vil si utforming av planprosess, arbeid med høringsnotat og resultater før
planene i sin helhet vedtas i Kommunestyret.
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