MØTEREFERAT fra gruppe 8d
Møtet ble gjennomført den 26.04.16 på Åfjord rådhus, møterom Fosen
Tilstede:

Kari Helmersen, enhetsleder kultur i Roan kommune.
Sigrun Hansen, tillitsvalgt utdanningsforbundet i Roan kommune.
Jan Ove Berdahl, kultursjef i Åfjord kommune.
Bjørg Markanes, tillitsvalgt fagforbundet.

Gruppas mandat er å strukturere en ny kommune som utgår av Åfjord og Roan kommuner, basert på
intensjonsavtale av 14.12.2015, vedtatt av kommunestyrene i Roan og Åfjord den 28. januar 2016.
Dagens situasjon:
Åfjord og Roan kommuner har mange fellestrekk innen kulturfeltet. Begge kommuner ivaretar de
grunnleggende funksjoner knyttet til kulturområdet. Ressursbruk og tilbud varierer noe innad i
kommunene.
Planverk på området:
Begge kommuner mangler oppdaterte planverk innen kulturfeltet.
Både Roan og Åfjord har en kommunedelplan for idrett- og friluftsliv, som er klar for oppdatering.
Kommunene mangler pr. i dag en overordnet kulturplan. Åfjord planlegger oppstart av dette
arbeidet, og jobber nå med med et forslag til planprogram.
Roan er i startgropa med en kulturminneplan, og har mottatt midler fra Riksantikvaren til dette
formålet.
Dette dreier seg om store og omfattende planer, som legger viktige strategiske føringer for
kulturarbeidet i kommende planperiode. Dersom sammenslåingsprosessen fortsetter, vil dette være
en unik mulighet til å kartlegge og bli kjent med det nye området. Utarbeidelse av kulturplaner
krever stort engasjement fra frivilligheten. Felles planprosesser gir oss muligheten til å samle
ressurser og interessenter på tvers av tidligere kommunegrenser.
Framtidig samarbeid på kulturfeltet:
Arbeidsgruppen stiller seg bak intensjonsavtalen, som omtaler kulturområdet som en viktig del av
samfunnsbyggingen i en ny kommune. Dersom en ny kommune skal nå dette målet, forutsettes det
at man har administrative ressurser som matcher oppgavene. Arbeidsgruppa har ikke diskutert
lokalisering av funksjonene.
Konkrete ønsker fremmet på møtet:
- Roan ønsker å sikre et bibliotektilbud som tilsvarer dagens tilbud. Folkebiblioteket i Roan har
åpent 6 timer, fordelt på to dager pr uke. I tillegg kjøper Roan tjenester fra bokbussen som
har 3 stopp i kommunen.

