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Kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 - sluttbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 vedtas som overordnet delplan for
arbeidet med kultur i Frosta kommune.
2. Tiltak som foreslås i planen er avhengig av økonomiske midler i budsjett og
økonomiplan før de kan gjennomføres.
3. Organisering og drift av Magnushallen følges i utgangspunktet opp av rådmannen som
del av KO-sak 39/18 Tilpasning av overordna organisering – utredning oppvekst 2017 –
2018. Aktuelle innspill fra kulturplanen vurderes i denne prosessen. Dersom det oppstår
behov for overordna prinsippavklaring på dette området, fremmer rådmannen i 2019
egen sak på dette.

Vedlegg
1

Sluttbehandling - forslag til kulturplan

2

Innspill - driftsmodell Magnushallen

Bakgrunn for saken:
Forslag til kulturplan ble behandlet av kommunestyret og vedtatt sendt på høring av
kommunestyret i møte 25.09.18 i sak 63/18.

Høringsprosessen for kulturplanen ble annonsert i Frostingen, på kommunens hjemmeside og på
facebook. Informasjon og oppfordring om å gi høringsuttalelse ble også sendt til kommunale
enheter, prosjektgruppa og 47 lag og foreninger i kommunens fritidskulturliv. Ettersom det var
kommet forholdsvis gå tilbakemeldinger innen tidsfristen gikk ut, og i samråd med rådmannen
ble det bestemt å utvide høringsfasen noe.
Det er totalt kommet 6 høringsinnspill
- Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre
- Musikklaget Klang
- Frosta historielag
- Erlend Østbø Juberg
- Frosta Ungdomsråd
- Kor-Ækt
I tillegg er innspill fra folkehelsekoordinator tatt inn i planen ettersom at det i løpet av
høringsperioden ble avklart konkrete prioriteringer innenfor Program for folkehelse 2017-2023.
Alle høringsinnspill ligger som vedlegg i kulturplanen.
De ulike høringsinstansene fokuserer på på forskjellige saker, men noen områder nevnes av
flere, blant anna Magnushallen, frivilligheten og kulturskolen. Flere er også opptatt av
kommunens ansvar i forhold til koordinering og organisering på kulturområdet.
Prosjektgruppa har tatt med innspillene i sine drøftinger i avslutningsfasen av
kulturplanarbeidet.
Det hadde naturligvis vært ønskelig med flere høringsinnspill, men det oppleves likevel stort
samsvar mellom spørsmål prosjektgruppas medlemmer har vært opptatte av i planprosessen og
uttalelser og innspill fra høringsprosessen.
Saksopplysninger:
I løpet av høringsprosessen la regjeringen Solberg fram to stortingsmeldinger - om kultur og
frivillighet, og det er stor grad av samsvar mellom sentrale målsettinger og det som
prosjektgruppa har vært opptatt av lokalt på Frosta.
Arbeidet med kulturplan har vært organisert som et prosjekt med Komite Folk som
styringsgruppe.
Prosjektgruppa har bestått av:
- Turid Ulvik Haug – Frosta bibliotek
- Magnar Engen Fjørtoft – Frosta kulturskole
- Knut Bakken – Frosta Pensjonistlag
- Stig Morten Skjæran – SMS-arrangement/Magnushallen
- Torun Nesse – Komite Folk
Camilla Bøkestad og Marte Elnan Aune har også vært medlemmer av prosjektgruppe en
periode.
Torgunn Østbø har vært prosjektleder hele perioden og ført kulturplanen i pennen.
Arbeidet med å revidere kulturplanen for Frosta kommune har vært en langvarig, omfattende,
spennende, engasjerende og til dels krevende prosess.

Prosjektgruppa har hatt diskusjoner om hvordan kulturarbeidet i en kommune kan fungere i en
ideell verden og i en realistisk verden, ikke minst i forhold til økonomiske muligheter. I en slik
sammenheng blir det viktig å se på mulighetsrommet og nye løsninger i samarbeid mellom
offentlig og frivillig sektor.
Til tross for få ressurser til nye tiltak, er kulturplanen offensiv med konkrete tiltak og
arbeidsområder og forslår følgende satsningsområder for arbeidet med kultur i Frosta kommune:
- Biblioteket
- Folkehelse
- Frivillighetens energi og kompetanse
- Kommunalt kulturnettverk som samarbeidsforum mellom kulturinstitusjonene
- Kulturskolen
- Magnushallen
- Realisere Frostatingssenteret på Tinghaugen i planperioden
Denne lista er ikke prioritert, men satt opp i alfabetisk rekkefølge, og alle delområdene
inneholder både frivillige og offentlige ansvars-, og arbeidsoppgaver.
Vurdering:
Økonomiske konsekvenser:
Det er en stor utfordring å finne rom for nye tiltak i den økonomiske situasjonen som Frosta
kommune befinner seg i nå. Prosjektgruppa innser at det er stor sprik mellom en realistisk og en
ideell løsning for den prioritet som organisering av kulturarbeidet i Frosta har og/eller bør ha.
Det er derfor et sterkt ønske at kulturområdet kunne hatt en større del av kommunens budsjett,
og at dette vurderes i framtid.
Forslag til tiltak som ønskes løst i kulturplanen skal sikres økonomi før gjennomføring.
Konsekvenser for folkehelse:
Forholdet mellom kultur og folkehelse er et sentralt fokusområde i kulturplanen.
Konsekvenser ytre miljø:
Er ikke vurdert i denne sammenhengen.
Konklusjon:
Forslag til kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 vedtas som overordnet delplan for
arbeidet med kultur i Frosta kommune.
I løpet av 2019 legges det fram en egen sak om organisering og drift av Magnushallen.
Tiltak som foreslås i planen er avhengig av økonomiske midler i budsjett og økonomiplan før de
kan gjennomføres.

Arne Ketil Auran
Rådmann

