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MØTEREFERAT	
	
Møtet gjaldt: Malvik kulturråd 
Dato: 7.11.2016 
Tidsrom: 19 – 20.30 
Sted: Kulturetatens lokaler i Hommelvik 
Til stede: Bjørn Stuevold 

Kåre Moum  
 
 
 
Forfall: 

Trond Sivertsen 
Merete Bye (vara) 
Kulturleder Arve Renå 
 
Kristin Johanne Berg  
Jo Arne Fosmo 

Referent: Kåre Moum 
Kopi til:  

  
Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 
Arve Renå, virksomhetsleder kultur 
Trond Hoseth, leder for utvalg for kultur i kommunestyret 
Alle medlemsorganisasjonene 

	

1. Referatsaker 

a) Detaljreguleringsplan for E6 Ranheim – Værnes. 
Planen tas til etterretning. 
 

b) Ytre Malvik Samfunnshus (YMS) 
Siden forrige møte i kulturrådet har leder og sekretær utarbeidet en samling argumenter for den 
oppgraderinga av YMS som vi jobber for, slik ordføreren ba om i møte med oss 19.9.2016.  
Dokumentet er overlevert ordføreren, varaordføreren og opposisjonen ved Eva Lundemo.  
Forslaget til kulturtilpasninger i YMS, som er utarbeidet på grunnlag av det arbeidet som er 
gjort i den etablerte prosjektgruppa, ble vedtatt både i utvalget for kultur og i formannskapet. 

 
Malvik-Bladet hadde 29.10.2016 en reportasje som beskrev forslaget til oppgradering av YMS 
som en trussel mot kroppsøvingsundervisninga på skolene på Vikhammer. Utspillet kom fra 
gymlærere på Vikhammer ungdomsskole, som uttrykte at denne løsningen ville medføre 
mangel på lokaler til å gjennomføre kroppsøvingsundervisninga på ungdomsskolen og føre til 
at ett klassetrinn måtte ha uteundervisning. De hevdet også at rektor ved skolen ikke hadde blitt 
hørt da han argumenterte for dette synet som medlem i prosjektgruppa for oppgradering av 
YMS som kulturarena. Malvik-Bladets leder ga støtte til kroppsøvingslærernes syn i samme 
utgave av avisa.  
Kulturrådets ledelse hadde behov for å utfylle og korrigere den fremstillinga av saken som kom 
til uttrykk gjennom disse to ytringene i MB. Leder og sekretær i kulturrådet skrev derfor et 
innlegg til Malvik-Bladet som sto på trykk 5.11.2016, der de forsøkte å belyse den prosessen 
som har gått for å utarbeide det forslaget som nå skal behandles i kommunestyret, og for å 
påpeke at forslaget innebærer en kompromissløsning mellom kultur- og idrettsinteresser som 
ikke er i tråd med kulturrådets ønsker og behov, men som vi er villige til å gå med på for å 
imøtekomme behovet for kroppsøvingsareal. 
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2. Nye statutter for tildeling av kulturprisen i Malvik kommune 
Formannskapet har behandla vårt forslag til endring av statutter for kulturprisen og 
frivillighetsprisen.  
Formannskapet foreslår i tillegg at kultur- og idrettsråd kan fremme egne kandidater innen den 
ordinære fristen, og at ungdomsrådet og eldrerådet skal delta i innstillinga av kandidater til 
frivillighetsprisen, i tillegg til kulturrådet og idrettsrådet. De støtter vårt forslag om at de ikke 
lenger kan foreslå egne kandidater etter at den ordinære fristen er gått ut, men de er uenige med 
oss i at de ikke skal offentliggjøre hvem som er nominert, men kun vinnerne.  
Statuttene blir praktisert slik formannskapet har vedtatt i 2016, men både kulturråd og 
idrettsråd ønsker fortsatt å endre statuttene i tråd med vårt syn i f.t. offentliggjøring av 
kandidater.  

 
Lederne i kulturrådet og idrettsrådet vil derfor henvende oss til virksomhetsleder kultur for å be 
om et møte med den politiske ledelsen i kommunen, og framføre våre argumenter for endringer 
av statuttene som skal gjelde fra 2017.  
Virksomhetsleder sjekker statutter i våre nabokommuner i f.t. offentliggjøring av kandidater for 
å høre hva som er praksis og argumenter for deres tilsvarende priser. Deretter går kulturråd og 
idrettsråd sammen om henvendelsen til kommunens politiske ledelse.  
 

3. Innstilling av kandidater til frivillighetspris og kulturpris 

Det foreligger 2 foreslåtte kandidater til frivillighetsprisen og 3 til kulturprisen. 
 
Kulturrådet, idrettsrådet og virksomhetsleder kultur er enige om sin innstilling til prisvinnere. 
Virksomhetsleder Renå skriver en innstilling med begrunnelser til Formannskapet ut fra de 
argumentene som ble lagt til grunn for våre vurderinger. 

 
 
Neste møte i kulturrådet: Onsdag 25.januar kl.19.00 i kulturetatens lokaler. 

   


