Referat fra møte i Faggruppe for kultur
Administrativ organisering
Til: DP 9.2 ved Hogne Eidissen
Dato 23.03.18

Sted
Tilstede
Kommunehuset i Hogne Eidissen
Berg
Christian Wasserfall
Christine Johansen
Cato Simonsen
Kristian Kaurin

Forfall
Ulf Fredriksen

Referent
Kristian Kaurin

Møte i faggruppe kultur
Faggruppe Kultur ble nedsatt i møte DP 9.2 9.03.2018
Prosjektleder innkalte til møte i faggruppe for kultur 23.03.2018 kl 09:30 på rådhuset
i Berg.
Faggruppe kultur består av: Christine Johansen, (HTV) Kristian Kaurin (Torsken),
Christian Wasserfall (Berg), Ulf Fredriksen (Tranøy) og Cato Simonsen Lenvik
1) Prosjektleder Hogne Eidissen ønsket velkommen og gikk igjennom mandatet til
faggruppen

•
•

Mandat;
Lage en oversikt over hvilke områder/aktiviteter som inngår i kulturfeltet i de fire
kommunene.
De må komme med forslag hvordan de tenker det organisert i den nye kommunen.

Delprosjekt DP 9.2 ønsker innspill fra faggruppen vedrørende administrativ
organisering innen (13.april).
2) Prosjektleder hadde også en gjennomgang av status i prosjektet Senja kommune.

3) Det ble også noen refleksjoner rundt gjennomgang av foreløpig adm. organisering fra
delprosjekt 9.2.
Oversikt over områder som inngår i kultur i de fire kommunene
• Kultur
• Kulturskole
• Bibliotek
• Idrett og friluftsliv ( må samordnes)
• Kino (Bør ha en bygdekinoavtale i tillegg til Kino Finnsnes
• Kulturhus
• Ukm ( Ungdomsrådene bør konsulteres)
• Ungdommmens aktivitetshus. (ungdomsklubber
• Fritidstibud P/U
• DKS DKSS (samordnet resurss)
• Frivillighetssentral (ønske fra TM om å ligge under kultur.)
• Kulturarv/ kulturminne (Kulturkompetanse ?)
• Musikkbinger (Kulturskole)
• Idrettsanlegg/hall ( Vedlikehold bør tas av en oppsynsansvarlig)
• Samfunnshus/lokale kulturbygg
• Folkehelse
• Kulturskole (priser må harmoniseres)
• Bibliotek
• Museer
Faggruppen mener noen områder kan samordnes. Eksempelvis trenges to årsverk for
samordne samfunnshus /lokale kulturbygg og idrett og friluftsliv.
Hvordan disse ulike tilbudene skal organiseres i detalj må vi arbeide videre med i neste møte.
Vi bør også etter hvert kartlegge hvilken kompetanse vi har innenfor kulturfeltet, samt hvilken
kompetanse vi ønsker.
Innspill vedrørerende administrativ organisering
Flere konstruktive forslag ble luftet. Det er imidlertid enighet i gruppen at vi trenger en sterk
kulturadministrasjon Senja kommune for å håndtere de oppgaver og utfordringer som ligger
foran oss. Faggruppen vil komme med minst to alternativer for hvordan vi anser at
kulturområdet blir i varetatt på en best mulig måte i den nye kommunen.
Et godt møte med konstruktive innspill fra prosjektleder og deltakerne i fagruppen. Møtet ble
avsluttet kl 12:00.
NB Neste møte: Fredag 6.april kl 11:00 Lenvik Rådhus.
Fagmøte: torsdag 12.04. Kl 13:00.

