Styggdalsnemnda
Styret
Innspill til Kommunedelplan Kultur
Vi vil først påpeke at Styggdalsnemnda, som er en paraplyorganisasjon for Amatørteaterlagene i
kommunen, ikke har fått Kommunedelplanen til høring.
Vi beklager at vi ikke blir likestilt med Idrettsrådet når Kommunen ønsker innspill til sin kulturpolitikk
Først etter påtrykk ble planen sendt de enkelte teaterlaglaga.
Styggdalsnemnda har likevel behandlet planen grundig og sender denne uttalelsen på vegne av
amatørteaterbevegelsen i kommunen.
Det frivillige kulturlivet i Verdal er stort og meget aktivt.
Mange ildsjeler gjør en formidabel innsats for at kommunen fortsatt skal være en av fylkets beste
kulturkommuner.
Kommunal anerkjennelse for det store arbeidet som nedlegges, vil bidra til å "lade batteriene" og gi
ny energi til et fortsatt engasjement for å gi kommunens innbyggere kulturelle opplevelser.
Flere vil også bli inspirert til å delta aktivt.
I flg Kulturloven skal kommunen bidra til å legge forholdene til rette for dette.
Den foreliggende Kommunedelplan for Kultur er et godt bidrag i så måte.
Fra Styggdalsnemnda side vil vi peke på flg tiltak som vi mener vi bety mye for fortsatt stor aktivitet i
det frivillige kulturlivet.
*Grendehusene er sentrale i kulturlivet rundt om i bygda.
En plan for kommunal støtte til oppgradering av lokalene slik at de vil bli sikrere og enda bedre egnet
til kulturelle aktiviteter av alle slag, vil sikre gode møteplasser over hele kommunen. Det er viktig å bli
likestilt med Idretten når det gjelder anleggsmidler.
*Kulturnettverk
Kommunen bør ta initiativ til et møte for alle frivillige kulturaktører i kommunen.
Formålet bør være å etablere et fastere nettverk på linje med idrettsrådet.
Dette nettverket må ha minst halvårige møter kulturtjenesten.
*Samarbeidsavtale
Det må etableres en samarbeidsavtale mellom kommunen og det kulturelle nettverket.
Samarbeidsavtalen bør bl.a. inneholde punkter om kompetansebygging og nyutvikling, og legge til
rette for felles prosjekter mellom kommunen og det frivillige kulturlivet.
Utsendingen av Kommunedelplanen til høring avslører at kommunen ikke har god nok kontakt med
aktørene.
*Arrangementsstøtte
Pengene på kulturbudsjettet går i stor grad til "faste" utgifter.
Dette fører til at breddekulturen ikke føler seg godt nok ivaretatt i kulturkommunen Verdal.
En konkret budsjettpost som gir arrangørene av kulturelle aktiviteter muligheter til å søke støtte til
sine aktiviteter, vil bety en anerkjennelse av det frivillige arbeidet som nedlegges.
Budsjettposten må fordeles rettferdig mellom idretten og det øvrige kulturlivet.
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre arbeidet med Kommunedelplanen og deltar gjerne
i samtaler med kommunen om saken.
Styggdalsnemnda ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet med saken.
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