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Frosta kommune - kulturplan, 2018-2024. Høringsutkast.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til Frosta kommunes kulturplan for perioden 2018-2024 legges ut på høring i 3 uker.
Høringsperioden annonseres i Frostingen og på kommunens hjemmeside.
Høringsfrist settes til 18.10.2018.
Komite Folk er styringsgruppe for kulturplanen og vil ha første gangs behandling av
høringsinnspillene før Kulturplan for Frosta kommune sluttbehandles av Kommunestyret i
november 2018.

Vedlegg
1 Kulturplan for Frosta kommune - høringsutkast
Bakgrunn for saken:
Kulturplan for Frosta kommune for perioden 2018-2024 legges nå ut på offentlig høring med 3
ukers høringsfrist. I tillegg til offentlig annonsering sendes den ut til kommunale enheter og lag
og foreninger som er registrert med e-postadresse i kommunens arkiver.
Kulturplanen erstatter forrige kommunal delplan kultur som ble vedtatt av Kommunestyret
25.09.2012, sak 81/12. Kulturplanen vedtas som en forpliktende delplan for dette området av
kommunens drift.
I tillegg vil Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2016-2020 og
Folkehelsestrategi for Frosta kommune være gjennomgripende på en del områder for
kulturplanen. Kulturminneplan for Frosta kommune legges fram for politisk behandling i første
halvdel av 2019.

Saksopplysninger:
Arbeidet med å revidere kulturplanen for frosta kommune ble initiert i 2016, og arbeidet ble
organisert som et prosjekt med komite Folk som styringsgruppe.
Prosjektgruppa har hatt noen utskiftinger, men består i dag av :
- Torgunn Østbø, prosjektleder
- Turid Ulvik Haug – Frosta Bibliotek
- Magnar Engen Fjørtoft – Frosta kulturskole
- Knut Bakken, Frosta Pensjonistlag
- Stig Morten Skjæran – SMS-arrangement / Magnushallen
- Torun Nesse – Komite Folk
I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført møter med hele eller deler av
prosjektgruppa. Det har i hele prosjektperioden vært en gjennomgående utfordring å få hele
prosjektgruppa til å møtes samtidig. Dette skyldes i all hovedsak at medlemmene har vært
opptatt med mange andre oppgaver. Prosjektleder har også hatt individuelle møter med
enkeltpersoner i prosjektgruppa, og tilbakemeldinger fra fagledere er tatt inn undervegs.
Dette har også ført til at arbeidet har tatt lengre tid enn først planlagt.
Det har i lengre tid vært en prosess rundt effektivisering i kommunens totale organisasjon, og
med særlig fokus på den overordna organiseringa av oppvekstområdet. Kulturplanen har tatt
hensyn til denne prosessen, og legges fram etter at den overordna strukturen er på plass. Det
kan ha hatt både indirekte og direkte, noe innvirkning på kommunens kulturorganisering.
I tillegg har det vært gjennomført et åpent møte, og flere er involvert i forhold til å gi innspill på
planen gjennom SWOT-analyser og aktivitetskartlegging.
Planarbeidet startet med en gjennomgang og evaluering av forrige plan, og dette er vedlagt i
planforslaget.
Det har stort sett vært sammenfall mellom tilbakemeldinger og kommentarer til tross for at
forskjellige instanser har uttalt seg. Innspill fra høringsrunden vurderes og tas inn i planen ved
ferdigstillelse av dokumentet.
Målgruppa for Kulturplan for Frosta kommune er hele Frostasamfunnet, og alle som er opptatt
av kulturspørsmål i kommunen – enten som ansatt innenfor organisasjonen Frosta kommune
eller som deltaker innenfor fritidskulturlivet i en eller annen form. Dette er ikke nødvendigvis
knytta til noen enkelte aldersgrupper, men også i denne sammenhengen er det fokus på barn og
unge og varierte kulturuttrykk – både i form av opplevelser og inntrykk både som deltaker og
som tilskuer.
De siste oppdateringene i høringsutkastet er gjort etter møte i prosjektgruppa, 27.08.18 og møte
mellom kulturskolerektor og prosjektleder, 28.08.18.
Prosjektgruppa er særlig opptatt av Magnushallen og å sikre en bedre drift av den.
I forbindelse med høringsrunden vil prosjektgruppa legge fram forslag til en endret driftsmodell
for Magnushallen. Detaljene i hvordan dette blir, er ikke helt klar enda, men varsles allerede nå.
Den vil fravike noe fra det som står i høringsutkastet.

Vurdering:
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert nå i forbindelse med utsending av høringsutkastet.

Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert nå i forbindelse med utsending av høringsutkastet.
Konsekvenser ytre miljø:
Ikke vurdert nå i forbindelse med utsending av høringsutkastet.
Konklusjon:
Forslag til Kulturplan for Frosta kommune legges ut på høring i 3 uker.

Arne Ketil Auran
Rådmann

