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SEKTORPLAN KULTUR 2018 - 2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET - INVITASJON TIL Å DELTA I PLANARBEIDET OG MELDE
INN AKTUELLE TILTAK
Skaun kommune er underveis med ny Sektorplan kultur. I forbindelse med denne planen vil det være
behov for at den delen som omhandler handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet framskyndes og
vedtas før resten av Sektorplan kultur er ferdigstilt.
Under følger orientering om bakgrunnen for planarbeidet og om kommunens oppfordring om å melde
inn idretts- og friluftsanlegg som det er aktuelt å starte bygging av i perioden 2018 – 2021, samt anlegg
som lagene ser for seg i et mer langsiktig perspektiv på 10 – 12 år. Videre blir dere bedt om å komme
med innspill på mål og tiltak for kommende fireårsperiode.
Avslutningsvis følger møteinvitasjon til møte tirsdag 5. september kl. 18.00 for drøfting og
involvering i utarbeidelse av handlingsprogrammet til den delen av Sektorplan kultur som omhandler
idrett og fysisk aktivitet.
1. Orientering om Sektorplan kultur

Arbeidet med Sektorplan kultur skal avsluttes i løpet av høsten 2017. I saksframlegget som lå til grunn
for kommunestyrets vedtak om en egen plan for kulturområdet står det blant annet under punktet
"prosess":
Når Sektorplan kultur skal revideres for årene 2018 – 2021 er det viktig at planen lages slik at
den på ny blir gjeldende både for organisasjonen Skaun kommune med enhet Kultur, fritid og
frivillighet, samtidig som den blir relevant for det frivillige kulturlivet i Skaun. At det skal lages
en sektorplan som er gjeldende også for områder utenfor kommunens egen organisasjon
pålegger et større ansvar for involvering enn hva som er vanlig ved annet planarbeid.
Videre sies det om behovet for en ny Sektorplan kultur:
En egen fireårsplan for området idrett og friluftsliv er en forutsetning for at lag, organisasjoner
og kommune skal kunne søke om spillemidler. Som ved nåværende plan vil idretts- og
anleggsdelen inngå i Sektorplan kultur.
2. Innmelding av anlegg til handlingsprogramdelen av ny kulturplan

Vi presiserer at en slik plan på idrettsområdet er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler.
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Kultur- og kirkedepartementet setter krav om at en plan for idrett og fysisk aktivitet også
omhandler anleggsutvikling for at lag- og organisasjoner, samt offentlige myndigheter, skal være
berettiget spillemidler.
I forbindelse med planarbeidet og handlingsprogrammet for anleggsutvikling ber vi om at dere
melder inn deres planer for anleggsutbygging. Dette gjelder både i forhold til idretts-, frilufts og
nærmiljøanlegg.
Vi ber om at det ved innsending av planer for anleggsutviklingen i deres lag tas med følgende:
 Prosjektets navn
 Tiltakshaver (hvem står ansvarlig for prosjektet)
 Lokalisering av anlegget eller området
 Anslått totalkostnad (vi etterspør ikke byggebudsjett/ søknadsbudsjett!)
 Utkast til finansiering av anlegget
 Stipulerte kostnader for drift og vedlikehold
 Beregnet anleggsstart
 Begrunnelse for nybygg eller rehabiliteringen og behovsvurdering
Vi presiserer at vi ønsker en realistisk anleggsplan. Fireårsperioden er et kortsiktig perspektiv, og
det vil trolig ikke bli bygd mange nye anlegg ut over dem som det allerede ligger planer for.
Frist for innrapportering av deres planer på anleggsområdet til kommunen er innen 10.09. 2017.
3. Langsiktig plan

I føringene fra kulturdepartementet ligger også at det skal være med et langtidsperspektiv i
arbeidet. Vi ber derfor at lagene melder inn anlegg som kan føres opp på langtidsplanen. Denne
delen av planen vil ha et 10 – 12 årsperspektiv.
Ved innmelding til denne delen av handlingsprogrammet vil det ikke være behov for samme grad
av spesifisering, men vi ber om at følgende punkt blir tatt med av lagene:
 Prosjektets navn
 Tiltakshaver (hvem står ansvarlig for prosjektet)
 Lokalisering av anlegget eller området
 Anslått totalkostnad
4. Innmelding av mål på området idrett og fysisk aktivitet.

Vi ønsker at lagene om mulig også setter ord på andre mål og visjoner for området idrett og fysisk
aktivitet i kommende fireårsperiode. Disse områdene vil inngå i
5. Infomøte om Sektorplan kultur og med integrert del for idrett og fysisk aktivitet
tirsdag 5. september kl. 18.00 på Skaun rådhus.

1. Orientering om planarbeid på idrettsområdet, ved Oddveig Bredesen fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune
2. Status idrettslagene.
3. Kommunedelplan kultur, hva er de felles overordnede målene for planen? Favner disse

målene også idrettsområdet målsetninger?
4. Utviklingsmuligheter på idretts- og friluftsfeltet?
5. Hva kan Kommunedelplan kultur inneholde av tiltak som vil påvirke driften i idrettslagene?
6. Er det muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom idrettslagene,
eventuelt hvordan og i hvilken form? Hvordan kan kulturplanen legge til rette for dette?
7. Idrettens rolle i en vekstkommune.
6. Framdriftsplan

Skaun kommune – Kultur, fritid og frivillighet foreslår følgende framdrift for dette arbeidet:
1. Invitasjon til idrettslag med flere om å melde inn anlegg til å delta i prosessen og til å melde inn
anlegg til handlingsprogrammet – sendt fra Skaun kommune 24.08.2017
2. Åpent møte om idretts- og fysisk aktivitet i Sektorplan kultur, samt drøfting av
handlingsprogram tirsdag 5. september
3. Innmelding av anlegg til handlingsprogram – 10. september 2017
4. Handlingsprogrammet til sektorplan sendes på høring – 18. september 2017
5. Frist for høringsuttalelser – 2. oktober 2017
6. Behandling i HOKU – 3. oktober
7. Behandling i Skaun kommunestyre – 26. oktober

7. Orientering om spillemiddelsøknader

Skaun kommune opplyser samtidig alle mottakere av dette brevet om at frist for
spillemiddelsøknader for 2018-fordelinga er 10. oktober. Det åpner nytt elektronisk søknadssystem
1. oktober, og vi utsetter frist for innsending av spillemiddelsøknader til 10. oktober.
For eventuelt nye spillemiddelanlegg setter vi frist for innsending av forhåndsgodkjenning til 10.
september.

Har dere spørsmål.

Vi forventer at flere av dere har spørsmål i forbindelse med planarbeidet. Vi håper dere tar kontakt
slik at vi får brakt ting i klarhet og således at vi får best mulig tilbakemeldinger fra dere i lagene
innen 10.09.2017.

Edvin Langmo
leder

Steinar Haugen
fagleder kultur
Direkte innvalg: 72867262
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