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Saksutredning:
Bakgrunn
Handlingsplan for kunst og kultur 2005 – 2013 består av følgende to deler ; Handlingsprogram for
kultur og Handlingsprogram for kunst. I budsjett for 2009 vedtok bystyret å ferdigstille
Handlingsprogram for kultur i løpet av 2009.
Rullering av Handlingsprogram for kunst 2010 -2013 ble vedtatt av bystyret i januar 2010.
Handlingsprogrammet for kultur 2010 -2013
Programmet består av :
• Handlingsprogram for kultur 2010 -2013
• Statusdokument for kultur 2010 – 2013 (vedlegg )

Planprosessen
Høsten 2009 ble Statusdokument for kultur 2010 – 2013 lagt fram til orientering i Kultur-, idrett - og
friluftskomiteen, Oppvekstkomiteen, kommunale råd og utvalg og Trondheim Kulturnettverk.
Rådmannen orienterte Kultur, -idretts –og friluftskomiteen i november 2009 om at arbeidet med
Handlingsprogram for kultur 2010 -2013 ville ta lenger tid enn forutsatt.
Formannskapet vedtok 09.03.2010 ( F- sak nr 55/10) å sende rådmannens forslag til Handlingsprogram
for kultur 2010-2013 på høring med følgende flertallsmerknad:
” Kulturskolen er en viktig ressurs og samarbeidspartner for det frivillige musikk- og kulturlivet,
for eksempel gjennom ansatte som er instruktører og dirigenter, og som tilrettelegger og
samarbeidspartner ved ulike arrangementer. Merknadsstillerne ber om at kulturskolens rolle som
ressurssenter for det frivillige kulturlivet utdypes i det endelige planarbeidet. ”
Høringsuttalelser
Handlingsprogram for kultur 2010 – 2013 ble i mars 2010 sendt på høring til:
•

Trondheim kulturnettverk
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•
•
•
•
•
•

Ungdommens bystyre
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Mangfoldsrådet
Eldrerådet
Trondheim studentråd
Lokal prosjektgruppe ” Fra pilot til skvadron ” i Trondheim.

I tillegg deltok rådmannen i Trondheim kulturnettverks høringskonferanse om handlingsprogrammet den
14.03.2010.
Rådmannen har mottatt høringssvar fra samtlige syv høringsinstanser. Høringsuttalelsene følger vedlagt.
De fleste høringsinstansene tilslutter seg rådmannens forslag til handlingsprogrammets satsningsområder.
Ingen utrykker uenighet. I alle høringssvarene framkommer imidlertid kommentarer/ forslag knyttet til de
ulike satsningsområdene.
I det følgende gjengis enkelte innspill fra høringssvarene:
Trondheim kulturnettverk uttrykker at de er tilfreds med at rådmannen har innarbeidet kulturnettverkets
innspill i handlingsprogrammet, og da særlig innspill knyttet til lokaler for fritidskulturlivet og kommunens
tilskuddsordninger. Trondheim kulturnettverk vil gjerne samarbeide med kommunen om realisering av alle
satsningsområdene.
Ungdommens bystyre uttaler at de vil medvirke i utarbeidelse av plan for fritidsklubber og
ungdomsarenaer, og videreutvikling av nettside for fritidskulturlivet.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår tilføyelse om at kulturtilbud, som
støttes av kommunen, i størst mulig grad er universelt utformet. Videre foreslår de en kostnadsutjevning
mellom kollektiv og taxibillett til mennesker over 18 år med nedsatt funksjonsevne, og som ikke kan
benytte kollektivtilbud til og fra kulturtilbudene.
Mangfoldsrådet
Mangfoldsrådet er spesielt opptatt av at kulturlivet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og at frivilligheten
kan spille en vesentlig rolle i arbeidet med å fremme integrering. De påpeker at det er behov for flere
arenaer for møter på tvers av kulturer og ønsker at fritidskulturlivet kan spille en sentral rolle i dette
arbeidet. De ønsker videre at det utvikles et nært samarbeid mellom de ulike trossamfunn og resten av
byens kulturliv.
Eldrerådet
Eldrerådet uttaler at de er fornøyd med prioriteringene knyttet til satsingsområdet seniorkultur
Trondheim studentråd
Studentrådet ønsker en bedre nettportal for byens kulturliv og at studentrelaterte sider linkes opp til denne.
De oppfordrer også til synliggjøring av dagens studentrabatter og flere og bedre studentrabatter i
kulturlivet. De ønsker også at kommunen tar initiativ til å utarbeide et skoleringsprogram for studentene
som omhandler ulike tema knyttet til drift av en frivillig organisasjon. Studentrådet ønsker at kommunen
skal være både en initiativtaker og bidragsyter for realisering av nybygg på Fengselstomta.
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Lokal prosjektgruppe ” Fra pilot til skvadron ”
Lokal prosjektgruppe ” Fra pilot til skvadron ” anbefaler at en database for kommunale utleielokaler
utvides til å gjelde alle offentlige og private lokaler som kan leies av frivillige lag og organisasjoner. De
framhever også at alle frivillige aktører bør medvirke i planprosessene knyttet til nye offentlige bygg i
bydelene. De er videre opptatt av å se frivilligheten under ett, og at nettside for fritidskulturlivet bør utvikles
for hele frivillighetsfeltet.
Økonomi
I Økonomiplan 2010 – 2013 vedtok bystyret å avsette noen midler til oppfølging av kunst- og
kulturplaner for de neste fire årene.
Satsningsområdene i dette handlingsprogrammet er i samsvar med periodemålene i den vedtatte
økonomiplanen. Det er imidlertid nødvendig å utrede de økonomiske konsekvensene av enkelte av de
foreslåtte satsingsområdene, for å tilpasse realiseringen av disse, tidsmessig og økonomisk, i forhold til
budsjettrammene.
Vurdering
Rådmannen har innarbeidet formannskapets flertallsmerknad om kulturskolens rolle som ressurssenter for
det frivillige kulturlivet i handlingsprogrammet. Enkelte av høringsinstansenes forslag og kommentarer er
også innarbeidet. Alle høringsuttalelsene vil imidlertid bli tatt med som nyttige innspill i oppfølging/realisering
av handlingsprogrammet.
Konklusjon
Rådmannen foreslår at Bystyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsprogram for kultur 2010 –
2013.

Rådmannen i Trondheim, 21.04.2010

Morten Wolden
kommunaldirektør

Tone Christensen
rådgiver
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