
 

 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Malvik kulturråd 

Dato 22.8.2018 

Tidsrom 18 – 19.30 

Sted Kulturetatens lokaler, Motrøtunet, Hommelvik 

Til stede Torstein Fosmo, Hommelvik Mannskor, leder 
Kåre Moum, Malvik Musikkorps 
Anne Berit Hepsø, Capella 
Aud Molde Spets, Malvik Husflidslag 

Arve Renå, virksomhetsleder kultur 

Forfall Elisabeth Leirvik Rabben, Saksvik Teaterlag 
Torbjørn Hammer, Hommelvik Juniorkorps 
Sigurd Augdal, Hommelvik Musikkorps 

Referent Kåre Moum 

Kopi til Kulturrådets arbeidsutvalg med varamedlemmer 

Alle medlemsorganisasjonene 

Arve Renå, virksomhetsleder kultur 

Trond Hoseth, leder for utvalg for kultur i kommunestyret 

Ingrid Aune, ordfører 

 

 
Sak 1 
Nyvalgt leder Torstein Fosmo ønsket velkommen til det første møtet i det nye 
arbeidsutvalget i Malvik kulturråd. Varamedlemmene var også innkalt til dette møtet, men 
begge hadde meldt forfall. 
Kort runde på hva som rådet har arbeidet med de siste årene.  
Rehabilitering og kulturtilpasning av Ytre Malvik Samfunnshus har stått sentralt, en 
oppgave som er brakt i mål, sjøl om det fortsatt gjenstår en del arbeid med å få på plass 
driftsmessige forhold.  
Åpningsarrangementet i april ble vellykket, og alle organisasjonene som er faste brukere 
av huset bidro med kulturinnslag. Kulturrådet og kulturetaten bidro med økonomiske midler 
til innleie av regissør Rakel Sivertsen og gratis leie av huset, inklusive lyd- og lysteknikere. 
 
Forøvrig har kulturrådet vært et samarbeidsorgan for kulturadministrasjonen og politikerne 
i saker som har omhandlet kulturlivet i kommunen. Dette har bl.a. handlet om kulturlokaler, 
bevilgninger til kulturorganisasjonene, utvelgelse av kandidater til kultur- og frivillighetspris 
og planer for bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer.  



 

 
Sak 2 
Rådet drøftet hva slags oppgaver vi skal jobbe med fremover.  
Følgende tema ble nevnt og diskutert: 

● Verve nye medlemmer.  
Organisasjoner som kan være aktuelle fins i kommunens oversikt over alle frivillige 
lag og organisasjoner i Malvik på kommunens hjemmeside. 
Hva med historielagene, som ikke lenger har sin egen paraplyorganisasjon? 
Hva med kulturorganisasjonene i Mostadmark og andre lokalsamfunn som ikke er 
medlemmer i kulturrådet pr i dag? 

 
Kulturrådet er opptatt av å få frem hva medlemslagene får igjen for å være med.  
I vedtektene står følgende om rådets formål: 
 
“Malvik kulturråd har som formål å fremme kulturlivets interesser generelt og særlig 
i Malvik kommune ved å: 

a)  Være kontakt-, koordinerings- og samarbeidsorgan for alle 
kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige 
uttrykksformer som for eksempel dans, teater og bilde. 

b)  Arbeide for best mulig kulturopplæring. 
c)   Drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kulturorganisasjonenes arbeid 

bedre kjent og verdsatt utad. 
d)  Være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål. 
e)  Gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler.” 

 
Kulturrådet ønsker å representere størst mulig del av kulturlivet, slik at vi opptrer 
med større tyngde i arbeidet med å påvirke prioriteringene i kommunen, til nytte og 
glede for kulturlivet og innbyggerne i kommunen. 
Som medlemmer i kulturrådet har lagene mulighet for å jobbe for sine hjertesaker 
og få støtte fra resten av kulturlivet. 

 
● Hvordan nå ut til potensielle medlemslag? 

Kulturrådet  ønsker å fungere som en kulturbygger mellom organisasjoner på tvers 
av kulturuttrykk og geografisk beliggenhet i kommunen. Hittil har rådet jobbet 
gjennom årsmøtet, møter i rådets arbeidsutvalg, åpne medlemsmøter og møter 
med bl.a. politikere og administrasjonen i kommunen. Referat og annen informasjon 
er sendt ut til medlemslagenes kontaktperson overfor kulturrådet. Erfaringen er at 
det kan være vanskelig å nå ut med budskapet om rådets arbeid og skape et 
engasjement i lagene og blant medlemmene i lagene.  
Kulturrådet oppretter derfor ei Facebookside for kulturrådet og medlemslagene, 
som kan gi lettere tilgang til informasjon, både om rådets arbeid og om 
medlemslagenes aktiviteter. Sida kan bl.a. gi rom for å utveksle ideer om hva 
kulturrådet kan jobbe med og være en kommunikasjonskanal som løser ut større 
engasjement og aktivitet enn hva tradisjonelle møter gjør. Kanskje kan sida også 



 

inneholde en aktivitetskalender som lagene kan benytte for å samkjøre, informere 
og inspirere hverandre. Torstein etablerer denne sida. 

● Kulturmønstringer har vært arrangert for å samle kulturlivet ved noen anledninger. 
Kulturrådet har tro på at slike møter mellom kulturaktører er positivt for å spleise 
oss sammen, bygge broer mellom lagene og bringe oss fremover mot et mer samla 
og livskraftig kulturliv i kommunen. Hvem som skal ha ansvar for å arrangere slike 
møter mellom lagene har ikke kulturrådet noe svar på, men det er av de sakene vi 
kan utveksle meninger om på den nye Facebooksida. 

● Åpne medlemsmøter med tema som angår og engasjerer, gjerne med innledere 
som kan inspirere, utfordre og støtte oss i arbeidet med å utvikle kulturlivet i Malvik. 
Ideer her og nå: Kulturdirektør i Fylkeskommunen, Karen Espelund, sentrale folk i 
utvikling og drift av kommunens eget utendørsspel, Carl Halck. Ideer mottas! 

● Hvordan få med ungdommen som driver med kultur inn i kulturrådets arbeid? 
● Kan vi utfordre politikerne på noen kulturspørsmål foran kommunevalget 2019? 

F.eks. på hvordan de tenker å utvikle kulturskolen, både faglig og kapasitetsmessig. 
 
Kulturrådet er åpent for innspill fra medlemmene til saker å ta tak i. Benytt 
Facebooksida når den er oppe og går, eller skriv en epost, ring eller oppsøk noen 
av oss som sitter i arbeidsutvalget i denne årsmøteperioden. 

 
Sak 3.  
Politisk sak om gratis hall- og baneleie (også kulturbygg) 
Følgende vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur involverer kulturrådet i saksbehandlinga: 
 
“Utvalg for oppvekst og kultur vedtar å sende saken tilbake til rådmann. Vi ønsker at saken 
høres i kulturrådet, idrettsrådet og ungdomsrådet. Vi ønsker også at rådmann, ut fra disse 
innspillene, utreder saken i enda større grad. Vi ønsker blant annet tilbakemelding hvordan 
regelverket blir når deltakere har ulik alder. Vi ønsker også en grundigere utredning på 
hvordan de økonomiske konsekvensene blir dersom organisasjonene betaler lyd- og 
lyskostnader selv, men ikke husleie. 
Vurder også løsninger for hvordan det håndteres når lag/foreninger ikke benytter reservert 
tid.” 
 
Bakgrunn:  
Kommunen har en ordning som gir gratis kommunale lokaler for aktiviteter for barn og 
ungdom. Ordningen har eksistert siden 2006 for bruk av idrettsanlegg. 
Kulturorganisasjoner for barn og unge har også fått samme vilkår. 
Pr i dag er det en øvre grense for medlemmene på 19 år for at organisasjonene skal få 
gratis husleie.  
Politikerne ønsker synspunkter på om det bør være gratis husleie for kulturorganisasjoner 
for barn og unge når de arrangerer f.eks. konserter eller forestillinger, tilsvarende det 
idrettsorganisasjoner får ved sine arrangement (kamper, cuper, konkurranser, 
oppvisninger o.l.). 
 



 

Husleie i kulturbygg kan inneholde tilleggstjenester som lydtekniker, men leietaker kan 
også velge å skaffe teknikere sjøl og bare betale husleie. Politikerne spør om det kan 
være en løsning å gi gratis husleie, men la arrangørene sjøl dekke teknisk personell. 
Kulturetaten anslår at en slik endring av praksis vil omfatte ca 10 arrangement og medføre 
en ekstra utgift på rundt 100 000 kr pr år.  
 
Prinsipielt støtter kulturrådet forslaget om å gi like vilkår for idrett og kultur, samtidig som 
rådet er bekymret for en eventuell reduksjon på andre poster i kulturbudsjettet, da dette 
nødvendigvis vil bety redusert handlingsrom og aktivitet på kulturområdet. 
Arve Renå sender saksframlegget til Torstein. Han distribuerer det til rådets medlemmer, 
slik at de kan komme med respons til kulturrådets leder før han gir tilbakemelding til Renå. 
Torstein tar også en runde med de aktuelle barne- og ungdomsorganisasjonene dette 
angår. Saken skal opp i utvalget 13.9.2018. 
 

  

Neste møte i Malvik kulturråd: Mandag 24.9.2018 kl.18.00 i Bruket kulturhus. 


