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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
04.04.2019
12:00 - 15:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Bente Mostue Berdal
Knut Even Wormdal
Oddbjørn Bang
Torstein Larsen
Lavrans Skuterud
Berit Westrum Johansen
Marit Mjøen
Marie Richter
Jørgen Indergård
Eva Solstad
Finn Martin Hoff
Oddvar Indergård
Hans Bernhard Meland
Arild Røland
Beate Bonvik
Elisabeth Selås
Are Hilstad
Ola Bjørkøy
Vibeke Mehlum
Harald Garberg
Linda Ingstad
Helge Ringli
John Lernes
Nina Astrid Mjør

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Trude Cathrine Tevik
MEDL
Gulbrandsen
Olaug Muan
MEDL
Toril Snildal
MEDL
Bernt Olaf Aune
MEDL
Anders Krokstad
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kjell Rønningsbakk

Møtte for
Trude Cathrine Tevik
Gulbrandsen

Representerer
Snillfjord
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Snillfjord
Snillfjord

Representerer
Orkdal
Meldal
Snillfjord
Snillfjord
Snillfjord

Representerer
Orkdal
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ingvill Kvernmo
Ingeborg Wolden
Eva Sæther
Kristin G. Wangen
Åge Røe

Stilling
Prosjektleder
Sekretær
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef Snillfjord

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på epost datert 29.03.2019. Møtet er kunngjort på kommunenes
hjemmesider.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Til å undertegne protokollen sammen med leder ble Harald Garberg og Elisabeth Selås valgt.
I møtet:
Det var 25 medlemmer til stede på møtet.
Jørgen Indergård fikk permisjon fra kl. 15:00., før behandling av sak 15/19.
Møteplan for 2. halvår ble godkjent i møtet:
AUG.
Valgstyre
Fellesnemnd
Arbeidsutvalg
Valgnemnd
Kommunestyre
Formannskap
Hovedutvalgene

SEPT.
9. og 10.kl19:00
5. kl 12:00

OKT.

NOV.

DES:

23.
16. konst.
30. styrer,råd og utvalg

21. (ordinære saker)

18. (budsjett/HP
vedt)
11.

29. kl 9

7. (RM notat HP/budsj)
28. (budsjett beh.(
14. konst.

4.

Det vil bli arrangert en strategisamling med politikeropplæring etter at kommunestyret er konstituert.
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Protokollen er opplest og vedtatt i fellesnemnd Orkland 04.04.2019

---------------------------

----------------------------------

----------------------------------------
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SAKSLISTE
Lukket
behandling Arkivsak

Saksnr

Innhold

RS 1/19

Særutskrift Søknad om medlemskap i Thamsklyngen

OR 7/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 11/19

Elever Vuttudalen

2019/2662

PS 12/19

Valg av stemmestyrer i Orkland kommune

2019/2118

PS 13/19

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

2019/2643

PS 14/19

Høring delstrategi Trøndelag fylkeskommune

2019/2690

PS 15/19

Krav til miljøstandard ved kjøp og leasing i Orkland kommune

2019/2683

PS 16/19

Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland

2019/2998

PS 17/19

Høringssvar fra Orkland kommune på Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag 2019 - 2022

2019/1975

2019/2585
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RS 1/19 Særutskrift Søknad om medlemskap i Thamsklyngen

OR 7/19 Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte om prosjektstatus.
Torstein Larsen informerte om at det er ansatt ny kirkeverge i Orkland.

PS 11/19 Elever Vuttudalen
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kommunalsjef Eva Sæther orienterte om saken.
Omforent forslag fremmet i møtet:
Nærskolen for Vuttudalen er Krokstadøra oppvekstsenter fra 01.01.2020. Elevene bosatt i Vuttudalen tilbys
følgende overgangsordning:
- Elever som i dag går ved Ven oppvekstsenter får tilbud om å fullføre sitt nåværende trinn (1-4 eller 5-7).
- Når elever skal starte i 5. trinn overføres de til Krokstadøra oppvekstsenter- Skoleskyss til Ven oppvekstsenter dekkes ikke av Orkland kommune.

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – 0 stemmer
Omforent forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Nærskolen for Vuttudalen er Krokstadøra oppvekstsenter fra 01.01.2020. Elevene bosatt i Vuttudalen tilbys
følgende overgangsordning:
- Elever som i dag går ved Ven oppvekstsenter får tilbud om å fullføre sitt nåværende trinn (1-4 eller 5-7).
- Når elever skal starte i 5. trinn overføres de til Krokstadøra oppvekstsenter- Skoleskyss til Ven oppvekstsenter dekkes ikke av Orkland kommune.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte om saken.
Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemda for Orkland ber om at det forhandles fram en ordning, mellom prosjektlederen i Orkland, Heim og
Hitra, som sikrer grunnskoleelevene i Vuttudal en sømløs overgang til Krokstadøra oppvekstsenter.
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PS 12/19 Valg av stemmestyrer i Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Som stemmestyre for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 velges følgende:

KRETS
Orkanger

MEDLEMMER

VARAMEDLEMER

Øivind Haugnes – leder
Elisabeth Vuttudal - nestleder
Vidar Liøkel
Kristian Holhjem Almli
Inger K. Lello Skeie
Kari Ingeborg Svendgård
Liv Inger Dyrnes
Åse Johanne Øberg

Unni Elisabeth Larsen
Grethe Renate Asbøll

Evjen

Kjell Arne Solem - leder
Mona Iren Ebbesen - nestleder
Kristine Wiklund Slupphaug
Kristin Johansen
Atle Wormdal

Tove Mjønesaune
Stefan Ulseth Li

Grøtte

Jarle Birger Tuflått - leder
Anne Rø Ingdal - nestleder
Gislaug Bye
Folke Forfang
Tove Kirkaune
Ragnhild Lefstad
Tor Wongraven
Monika Mogstad

Leif Bryne
Anne Berit Aspli

Gjølme

Bernt Tungen - leder
Leif Harald Bremnes - nestleder
Johan Arnt Gjeten
Kari Nergård Bonvik
Signe Horsberg Solem

Elin Talke Strømsvik
Åge Storsand

Årlivoll

Sturla Arnesen – leder
Bjørg Midtlyng Vaslag – nestleder
Einride Asbøll
Anne Brynhild Snøsen
Kari Barvik
Siri Eithun - leder
Anita Storm – nestleder
Ann-Lisbeth Tøndel

Knut Storås
Kåre Vaslag

Å

Varamedlemmer for kretsene Å,
Grefstad, Storås og Løkken:
Terje Pedersen
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Ole Edward Sandvik

Elin Kojan
Bente Fagerli
Kari Ingeborg Lund
Alf Martin Granheim
Hans-Victor Wexelsen
Elin F. Steigedal
Kari Ingeborg Lund
Liv Bolme Ree

Grefstad

Roy Fritzon – leder
Torild L. Romundstad – nestleder
Ola Wold
Anne Britt Ree

Storås

Odd N. Lykkja – leder
Marit Grete Lo – nestleder
Mari Anda Gimnes
Ove Smedplass

Løkken

Unni M. Resell – leder
Åse Storås – nestleder
Bente Bjørndal
Lena Sommervold

Lensvik/Ingdal

Bente Bjørgan Ølstøren - leder
Åse Sterten - nestleder
Randi Tangvik
Terje Førland
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Bodil Rindal Ysland

Ingrid Grostad
Johan Bernt Sterten
Marianne Beckstrøm

Ytre Agdenes

Johan Anders Selven – leder
Odd Fladseth – nestleder
Gry Jørgensen
Liz-Karin Kristoffersen
Laila Bjørgan Åsmul
Inger Krokstad - leder
Roar Santi Grindvold – nestleder
Anne Hafsmo

Bjørn Atle Ebbesen
Else Østgård
Tore Holtan

Snillfjord

Grethe Iren Lian

Valgstyrets leder får delegert myndighet til supplering av medhjelpere ved behov.

Prosjektleders innstilling
Som stemmestyre for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 velges følgende:

KRETS
Orkanger

MEDLEMMER

VARAMEDLEMER

Øivind Haugnes – leder
Elisabeth Vuttudal - nestleder
Vidar Liøkel
Kristian Holhjem Almli
Inger K. Lello Skeie
Kari Ingeborg Svendgård
Liv Inger Dyrnes
Åse Johanne Øberg

Unni Elisabeth Larsen
Grethe Renate Asbøll
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Evjen

Kjell Arne Solem - leder
Mona Iren Ebbesen - nestleder
Kristine Wiklund Slupphaug
Kristin Johansen
Atle Wormdal

Tove Mjønesaune
Stefan Ulseth Li

Grøtte

Jarle Birger Tuflått - leder
Anne Rø Ingdal - nestleder
Gislaug Bye
Folke Forfang
Tove Kirkaune
Ragnhild Lefstad
Tor Wongraven
Monika Mogstad

Leif Bryne
Anne Berit Aspli

Gjølme

Bernt Tungen - leder
Leif Harald Bremnes - nestleder
Johan Arnt Gjeten
Kari Nergård Bonvik
Signe Horsberg Solem

Elin Talke Strømsvik
Åge Storsand

Årlivoll

Sturla Arnesen – leder
Bjørg Midtlyng Vaslag – nestleder
Einride Asbøll
Anne Brynhild Snøsen
Kari Barvik
Siri Eithun - leder
Anita Storm – nestleder
Ann-Lisbeth Tøndel
Ole Edward Sandvik

Knut Storås
Kåre Vaslag

Å

Varamedlemmer for kretsene Å,
Grefstad, Storås og Løkken:
Terje Pedersen
Elin Kojan
Bente Fagerli
Kari Ingeborg Lund
Alf Martin Granheim
Hans-Victor Wexelsen
Elin F. Steigedal
Kari Ingeborg Lund
Liv Bolme Ree

Grefstad

Roy Fritzon – leder
Torild L. Romundstad – nestleder
Ola Wold
Anne Britt Ree

Storås

Odd N. Lykkja – leder
Marit Grete Lo – nestleder
Mari Anda Gimnes
Ove Smedplass

Løkken

Unni M. Resell – leder
Åse Storås – nestleder
Bente Bjørndal
Lena Sommervold

Lensvik/Ingdal

Bente Bjørgan Ølstøren - leder
Åse Sterten - nestleder
Randi Tangvik
Terje Førland
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Bodil Rindal Ysland

Ingrid Grostad
Johan Bernt Sterten
Marianne Beckstrøm

Ytre Agdenes

Johan Anders Selven – leder
Odd Fladseth – nestleder
Gry Jørgensen

Bjørn Atle Ebbesen
Else Østgård
Tore Holtan
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Snillfjord

Liz-Karin Kristoffersen
Laila Bjørgan Åsmul
Inger Krokstad - leder
Roar Santi Grindvold – nestleder
Anne Hafsmo

Grethe Iren Lian

Valgstyrets leder får delegert myndighet til supplering av medhjelpere ved behov.

Bakgrunn for saken
Valglovens § 4-2 sier at foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.

Kommunelovens regler om valg av nemnder gjelder også for valg av stemmestyrene. Stemmestyrenes
medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes
rettigheter og plikter vil gjelde for disse.
Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets.
Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges.
Fra 1. januar 2012 ble det innført begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen
av valg. Dette vil innebære at listekandidater ikke lenger er valgbare til stemmestyrene, og at de ikke kan
tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen for lovendringen er at det er
prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i
stemmesituasjonen.
Det er bestemt at vi skal registrere kryss i manntall elektronisk. For avkryssing av elektronisk manntall
kreves det at det er minst to pc’er på alle valglokalene. Ansatte som jobber i Orkland kommune velges til
hvert stemmestyre, og benytter sin jobb-pc til avkryssingsjobben.

Vurdering
Mange av medlemmene har vært med i stemmestyrene over flere valg og dermed gjort en kjempeinnsats. Det er
imidlertid viktig å få inn nye medlemmer, samtidig som det er viktig å beholde kompetansen. Prosjektleders
forslag har prøvd å ta hensyn til dette. Som nevnt i bakgrunn for saken kan ikke listekandidater inneha verv som
medlem i stemmestyret.

PS 13/19 Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kommunalsjef Kristin Wangen orienterte om saken.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.
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Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Kommunalsjef Kristin Wangen orienterte om vurderinger som er gjort i arbeidet med tildelingskriteriene.
Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.

Rådmannens innstilling
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.PS 14/19 Høring delstrategi Trøndelag fylkeskommune

Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Omforent tilleggsforslag i møtet
Nytt avsnitt:
Orkland kommune er en ny kommune med stort behov for et styrket kollektivtilbud til og fra
kommunesenteret/regionsenteret. Det må i tillegg være gode og effektive overgangsordninger mellom de ulike
transportmidlene. Det vil oppfattes som meningsløst av kommunens innbyggere hvis Orkland ikke er en
takstsone.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.
Omforent tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.
Orkland kommune er en ny kommune med stort behov for et styrket kollektivtilbud til og fra
kommunesenteret/regionsenteret. Det må i tillegg være gode og effektive overgangsordninger mellom de ulike
transportmidlene. Det vil oppfattes som meningsløst av kommunens innbyggere hvis Orkland ikke er en
takstsone.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
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Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønnøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønnøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.

PS 15/19 Krav til miljøstandard ved kjøp og leasing i Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Oddbjørn Bang fremmet følgende forslag
Fellesnemnda vedtar at minimum 2/3 av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – 4 stemmer
Oddbjørn Bangs forslag – 20 stemmer og vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnda vedtar at minimum 2/3 av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
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Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemnda vedtar at minimum 50 % av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar at minimum 50 % av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

PS 16/19 Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda. Det er likelydende vedtak i alle fire kontrollutvalg:
1.Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2.Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende
avtale med virkning fra 1.1.2020.
3.Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny
selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Prosjektleders innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda. Det er likelydende vedtak i alle fire kontrollutvalg:
1.Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2.Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende
avtale med virkning fra 1.1.2020.
3.Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny
selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
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PS 17/19 Høringssvar fra Orkland kommune på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019
- 2022
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnda i Orkland kommune vil gi honnør for et godt utkast til en offensiv og fremtidsrettet kulturstrategi
for Trøndelag. Fellesnemnda ønsker å spille inn noen kommentarer til videre bearbeidelse av kulturstrategien:
1. Kulturstrategien er tydelig på at det ikke er noen motsetning mellom kulturens instrumentelle
samfunnsrolle og kulturens egenverdi, men omhandler kanskje det første i noe større grad enn det siste.
Ikke minst blir dette tydelig når det henvises til målene i Trøndelagsplanen. Fellesnemnda ønsker en mer
balansert bearbeidelse etter høringsprosessen.
2. Under avsnitt 5.2.1 savnes en mer offensiv ambisjon for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det vises
til institusjoner som allerede eksisterer, men samtidig er det en rekke kunstformer som ikke er representert
i regionen gjennom profesjonelle institusjoner som f.eks. dans eller opera. Dersom lokalt eller regionalt
eierskap til kulturinstitusjoner (5.3.4.) skal aktualiseres, kunne et høyere ambisjonsnivå være
hensiktsmessig.
3. I strategiene i kapittel 5.2.4 blir benevnelsen den kulturelle grunnmuren brukt, samtidig som det tekstlig
er folkebiblioteket, kulturskolen og fritidsklubbene som blir nevnt som de elementene som utgjør denne. I
Kapittel 15.1 i Kulturutredningen 2014 står det: Med den kulturelle grunnmuren sikter vi her til den
kulturelle infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse,
deltakelse og opplevelse. Utvalget anser kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig
fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer som hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren.
Ordlyden i strategien bør derfor endres slik at det kommer tydelig frem at folkebiblioteket, kulturskolen
og fritidsklubbene er tre av mange elementer i begrepet den kulturelle grunnmuren.
4. Avsnitt 5.3.7 omhandler samarbeid mellom kulturaktører. Her vil vi foreslå et eget kulepunkt som
omhandler samarbeid mellom profesjonelle og frivillige aktører, noe som kanskje særpreger vår region og
som danner en slags bærebjelke i kulturlivet (musikk og scenekunst spesielt) i distriktene. Et forslag
kunne være “Bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige på kulturfeltet”
5. I kapittel 5.3.2 omhandles kulturell infrastruktur. Kapitlet tematiserer ikke hvor ulike
finansieringsmulighetene er for hhv. idrettsbygg og kulturbygg. Når det oppfordres til å se på muligheter
for økt sambruk tar man ikke med i betraktning at infrastruktur for idrett gjerne er langt bedre utbygd i
regionen enn kulturbygg. Oppfordringen kan fort leses som at det er lavere ambisjonsnivå for velegnet og
tilpasset infrastruktur til kunst og kultur. Ambisjonsnivået for velegnet og tilpasset infrastruktur til kunst
og kultur bør tydeliggjøres.
6. Avsnitt 5.3.3 oppleves som noe uklart og springende og bør derfor gjennomgås og tydeliggjøres. Vi
foreslår at dette kapittelets strategier knyttes direkte opp til 5.1.1 (Styrke Kunnskapsgrunnlaget).
Bevisstgjøring gjennom kunnskapsinnhenting vil både kunne stimulere til styrking av den kulturfaglige
kompetansen i kommunene og synliggjøre/verdsette eksisterende kulturfaglig kompetanse på en bedre
måte. Det er også nødvendig å synliggjøre at nye oppgaver også medfører behov for styrking av
tilgjengelige ressurser på området.
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Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda i Orkland kommune vil gi honnør for et godt utkast til en offensiv og fremtidsrettet kulturstrategi
for Trøndelag. Fellesnemnda ønsker å spille inn noen kommentarer til videre bearbeidelse av kulturstrategien:
1. Kulturstrategien er tydelig på at det ikke er noen motsetning mellom kulturens instrumentelle
samfunnsrolle og kulturens egenverdi, men omhandler kanskje det første i noe større grad enn det siste.
Ikke minst blir dette tydelig når det henvises til målene i Trøndelagsplanen. Fellesnemnda ønsker en mer
balansert bearbeidelse etter høringsprosessen.
2. Under avsnitt 5.2.1 savnes en mer offensiv ambisjon for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det vises
til institusjoner som allerede eksisterer, men samtidig er det en rekke kunstformer som ikke er representert
i regionen gjennom profesjonelle institusjoner som f.eks. dans eller opera. Dersom lokalt eller regionalt
eierskap til kulturinstitusjoner (5.3.4.) skal aktualiseres, kunne et høyere ambisjonsnivå være
hensiktsmessig.
3. I strategiene i kapittel 5.2.4 blir benevnelsen den kulturelle grunnmuren brukt, samtidig som det tekstlig
er folkebiblioteket, kulturskolen og fritidsklubbene som blir nevnt som de elementene som utgjør denne. I
Kapittel 15.1 i Kulturutredningen 2014 står det: Med den kulturelle grunnmuren sikter vi her til den
kulturelle infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse,
deltakelse og opplevelse. Utvalget anser kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig
fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer som hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren.
Ordlyden i strategien bør derfor endres slik at det kommer tydelig frem at folkebiblioteket, kulturskolen
og fritidsklubbene er tre av mange elementer i begrepet den kulturelle grunnmuren.
4. Avsnitt 5.3.7 omhandler samarbeid mellom kulturaktører. Her vil vi foreslå et eget kulepunkt som
omhandler samarbeid mellom profesjonelle og frivillige aktører, noe som kanskje særpreger vår region og
som danner en slags bærebjelke i kulturlivet (musikk og scenekunst spesielt) i distriktene. Et forslag
kunne være “Bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige på kulturfeltet”
5. I kapittel 5.3.2 omhandles kulturell infrastruktur. Kapitlet tematiserer ikke hvor ulike
finansieringsmulighetene er for hhv. idrettsbygg og kulturbygg. Når det oppfordres til å se på muligheter
for økt sambruk tar man ikke med i betraktning at infrastruktur for idrett gjerne er langt bedre utbygd i
regionen enn kulturbygg. Oppfordringen kan fort leses som at det er lavere ambisjonsnivå for velegnet og
tilpasset infrastruktur til kunst og kultur. Ambisjonsnivået for velegnet og tilpasset infrastruktur til kunst
og kultur bør tydeliggjøres.
6. Avsnitt 5.3.3 oppleves som noe uklart og springende og bør derfor gjennomgås og tydeliggjøres. Vi
foreslår at dette kapittelets strategier knyttes direkte opp til 5.1.1 (Styrke Kunnskapsgrunnlaget).
Bevisstgjøring gjennom kunnskapsinnhenting vil både kunne stimulere til styrking av den kulturfaglige
kompetansen i kommunene og synliggjøre/verdsette eksisterende kulturfaglig kompetanse på en bedre
måte. Det er også nødvendig å synliggjøre at nye oppgaver også medfører behov for styrking av
tilgjengelige ressurser på området.
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