Trondheim kommune

Saksframlegg
HANDLINGSPLAN FOR KUNST OG KULTUR (2005-2010)
Arkivsaksnr.: 05/14750
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til handlingsplan for kunst og kultur for perioden 2005 – 2010. Planen
rulleres i tilknytning til valgperioden, første gang etter valget i 2007.
Formannskapet vedtar å legge planen ut til ettersyn i 3 uker fra og med onsdag 4. mai.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret gjorde i møte 25.09.03 etter interpellasjon fra Monica Rolfsen (V) følgende vedtak:
Bystyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for hvordan vi skal følge opp kommuneplanens
strategidel innen kulturområdet, og hvordan Trøndelag kan samarbeide bedre for å få en større
andel av de statlige tilskudd til Trøndersk kulturliv. Kunst og kulturmiljøet i Trondheim skal
trekkes med i dette arbeidet.
Saken legges fram tidlig i 2004.
Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen har i 2004 gjennomført høringsmøter med byens kulturinstitusjoner
og det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Tilbakemeldingene er tatt med i grunnlaget for mitt videre arbeid
med utarbeidelse av planen. Da innhentingen av bakgrunnsinformasjon og dialogen med kulturlivet har vært
tidkrevende har arbeidet med planen tatt mer tid enn først forutsatt.
Fakta
Politisk prosessarbeid
Underveis i administrasjonens arbeid med planens dokumenter har disse blitt presentert for kultur-, idrettsog friluftslivskomiteen i flere omganger. Komiteen har selv stått for dialogen med kulturlivet.
Utkastet til handlingsprogram ble lagt fram for komiteen i møte 11.01.2005. Komiteen utarbeidet deretter
et notat med føringer som ble oversendt til administrasjonen. Det er tatt hensyn til komiteens kommentarer,
og planens dokumenter er justert i tråd med dette.
Planen
I samråd med kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen har jeg avgrenset planen til å gjelde det profesjonelle
kunst- og kulturlivet. Jeg vil senere komme tilbake med et dokument som tar for seg den delen av
kulturlivet, som omfattes av befolkningens egenaktivitet, og med fokus på utviklingen av kulturell
kompetanse.
Planen består av følgende deler:
• Statusdokument for det profesjonelle kulturlivet - 2005 bestående av:
o Kapittel 1: Gjennomgang av de ulike kunstområdene
o Kapittel 2: Kunst kultur og samfunn som belyser kunsten og kulturarven i et regionalt og
byutviklings-perspektiv som også setter fokus på kultur og næring.
Dokumentet redegjør videre for de viktigste utfordringene i perioden 2005 – 2010.
• Handlingsprogram for kunst (2005 –2008)
• Vedlegg
Budsjettmessige prioriteringer legges fram i forbindelse med mitt forslag til budsjett og økonomiplan for
2006-2009.
Prosessarbeid i forbindelse med rullering av planen
Redaksjonen for statusdokumentet ble avsluttet 20. april. Kultur- og kirkedepartementet la fram St.meld.
nr.22 (2004-”005) ”Kultur og næring” 17. mars i år. Meldingen er viktig for utviklingen av strategier og
tiltak innen dette området for Trondheim kommune. Av den grunn vil det være nødvendig å komme tilbake
med en nærmere beskrivelse av dette området ved rullering av handlingsplanen for kunst og kultur.
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Det er behov for et eget prosessarbeid knyttet til kunsten og kulturens rolle i byutviklingen. I denne omgang
har dette ikke latt seg prioritere, og jeg vil komme tilbake til dette ved rullering av planen.
I det videre arbeidet vil også handlingsprogrammet knyttet til felles fylkesplan være en viktig
premissleverandør for rullering av handlingsplanen for kunst og kultur.
Det er igangsatt dialog om utarbeidelse av en felles museumsplan for Trøndelag i samarbeid med Nord- og
Sør-Trøndelag fylkeskommuner. I avsnittet om kulturarv er dette området derfor bare delvis belyst.
Vurdering og konklusjon
Rådmannen opplever kommunikasjonen med kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen som konstruktiv. Jeg
kan ikke se at det er vesentlige avvik mellom mitt forslag og de tilbakemeldinger som er gitt underveis fra
komiteen. Planen legges derfor fram uten videre problematisering av forslagene som fremmes.
Jeg finner det ellers hensiktsmessig at rulleringen av planen følger valgperioden. Nødvendige justeringer vil
framgå av mitt årlige forslag til budsjett og økonomiplan.

Rådmannen i Trondheim, 25.04.2005

Gerhard Dalen
kommunaldirektør

Kjersti Lerseth
rådgiver

Vedlegg: Handlingsplan for kunst og kultur 2005-2010
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