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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 med 
overordnet problemstilling: I hvilken grad har kulturplanen vært et strategisk verktøy 
for utvikling av kulturlivet i kommunen?  

2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en prosjektplan til utvalgets neste møte.  

 
Vedlegg 
Kulturplan 2014-2019 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har vedtatt å bestille forvaltningsrevisjon av kommunens kulturplan 2014-
2019, se sak 2/20, møte 22.01.2020.  

Frøya kommunes kulturplan for perioden 2014-2019 skal være et strategisk verktøy for 
utvikling av kulturlivet i kommunen (side 3). Planens overordnede målsetninger er: 

• På Frøya skal alle innbyggerne ha mulighet til å delta i kulturlivet  
• På Frøya skal kultur og folkehelse være førende i vår planlegging 
• På Frøya skal vi ha et aktivt kulturliv med høy kvalitet  
• På Frøya skal kulturen bidra til et flerkulturelt samfunn  
• På Frøya skal kulturen gi alle gode opplevelser  

Planen har tre prioriterte områder; frivilligheten, barn og unge og integrering. Det er laget en 
rekke mål for de ulike delene av kulturlivet. Enkelte av målene er konkrete, mens andre er 
mer overordnete. Målene er dels avhengig av finansiering over kommunebudsjettet, dels er 
det mål som legger opp til ny organisering, ny arbeidsmetodikk eller tilrettelegging for 
samarbeid. Til sammen omfatter planen 71 målsetninger. 

Vurdering og konklusjon           
Ordinære rammer for en forvaltningsrevisjon vil ikke være tilstrekkelige til å svare på om, 
eller i hvilken grad kommunen har nådd målsetningene. Det vil heller ikke være 
formålstjenlig. Forvaltningsrevisjonen bør vurdere i hvilken grad de overordnede elementene 
i kulturplanen har gitt seg utslag i utvikling av kulturlivet i kommunen. Derfor bør 
forvaltningsrevisjonen konsentreres om oppfølgingen av de overordnede og strategisk mest 
viktige målene i planen. 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gi innspill til andre problemstillinger og vinklinger av 
forvaltningsrevisjonen kan de legges fram i møtet. 
 
 


