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Behandling:
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo slik uttalelse:
Finans og næringskomiteen støtter handlingsplan 2010-2012.
Å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt arbeid med kunst og kultur er positivt. Det er
allikevel viktig å understreke at kunst og kultur ikke nødvendigvis har som eneste mål å være en vare
som skal produsere merverdi og at kunst og kultur har en verdi i seg selv uavhengig av økonomisk
lønnsomhet.
Anita Utseth (Sp) foreslo slik uttalelse:
Kommunen skal fortsatt bidra til å bygge opp robuste kunstmiljø slik at profesjonelle kunstnere
ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Dette er avgjørende for å kunne utvikle kulturnæring
Trondheim kommune har en viktig rolle i forhold til å lage møteplasser mellom det profesjonelle
kunstfeltet og næringslivet. Kommunen skal oppmuntre til og legge til rette for samarbeid innenfor
kunstfelt og på tvers av kunstfelt.
Erfaringene med kommunens nåværende satsing på kulturnæring må gjennomgås i forhold til de
målsettinger som ble satt knyttet til de ulike prosjektene. En dokumentasjon på hva prosjektene har
lyktes med og hva som gjenstår vil være en viktig læring både i forhold til framtidig utvikling av disse
prosjektene og utvikling av annen kulturnæring.
Votering
Byrkjeflot og Utseths forslag ble samla vedtatt mot 1 stemme (FrP)
Vedtak:
Finans- og næringskomiteen gir slik
UTTALELSE:
Finans og næringskomiteen støtter handlingsplan 2010-2012.
Å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt arbeid med kunst og kultur er positivt. Det er
allikevel viktig å understreke at kunst og kultur ikke nødvendigvis har som eneste mål å være en vare
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som skal produsere merverdi og at kunst og kultur har en verdi i seg selv uavhengig av økonomisk
lønnsomhet.
Kommunen skal fortsatt bidra til å bygge opp robuste kunstmiljø slik at profesjonelle kunstnere
ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Dette er avgjørende for å kunne utvikle kulturnæring
Trondheim kommune har en viktig rolle i forhold til å lage møteplasser mellom det profesjonelle
kunstfeltet og næringslivet. Kommunen skal oppmuntre til og legge til rette for samarbeid innenfor
kunstfelt og på tvers av kunstfelt.
Erfaringene med kommunens nåværende satsing på kulturnæring må gjennomgås i forhold til de
målsettinger som ble satt knyttet til de ulike prosjektene. En dokumentasjon på hva prosjektene har
lyktes med og hva som gjenstår vil være en viktig læring både i forhold til framtidig utvikling av disse
prosjektene og utvikling av annen kulturnæring.
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Komitesekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Saksprotokoll for Finans- og næringskomiteen 07.04.2011

