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Kapittel 1: Innledning
Kulturplan for Frostakommune2012-2016er en kommunaldelplanfor kultursatsningenog
et styringsdokumentfor årlig rulleringav tiltakeneslikat gjennomføringsikres.
Kulturplanener utarbeideti henholdtil rulleringsbehovda foregåendekulturplanutgikki
2011. Planarbeidethar blitt forskjøvetett år ut i fra opprinneligfremdrift og er på nytt tatt
opp somsaki Komiteoppvekstog Kulturi 2012.Komiteenhar deltatt i ideprosesstilknyttet
hovedmåli planen,samtbehandlethøringsutkastetog de innkomnehøringsforslag,samt
endeligplanoversendtFormannskapogKommunestyretil vedtakhøsten-12.
Kulturplanenble i høringsperiodensendttil alle aktuellelag/foreninger,etater og aktuelle
høringsinstanser,og det ble organisertet åpentmøte for å få en diskusjon tilknyttet planens
innholdog oppbygning.
Visjonfor Kulturplanen;«Viskaperen kulturhistoriskframtid», er utviklet ut i fra visjoneni
KommuneplanensSamfunnsdel2009-2020;«Viskaperen historiskframtid». Hovedmålene
er knyttet til de fokusområdene sommani planperiodenskalsatseekstrapå, det vil si
folkehelse,barnog unge,det frivillige liv, drift avanleggenevåre,arrangementsutvikling– og
sist, menikkeminst; Frostating.
Kulturplanenleggerfrem strategierfor hvordanmanskaljobbemed kultur fremover,men
fremmerikkeforslagtil hvordankommunenskulturarbeidskalorganiseresi sin helhet.Det
er likevelviktig å påpekeat kultur er et fagområdesompå lik linje medandresektorerog at
det er et ønskeom et miljø for å kunneutvikle segfagligog profesjonelt.Med ansvarfor et
bredt spekterav oppgaver,vil det værenyttig at man har flere å deleoppgavenemed slikat
mansikrerbreddei kunnskap,et mangfoldav erfaringerog mulighetfor fordele oppgavertil
den somer mestegnet.
Rådmannenhar ansvarfor å følgeopp planen.Tiltakenerulleresårligsammenmed
økonomiplan.

Sentraleføringertilknyttet kulturfeltet
Det er mangelover,retningslinjerog overordnedeplanersomtilhører kulturfeltet, og uten å
gåspesifiktinn i hvert enkeltav disse,nevnesher et utvalg.I Kulturplanperiodenvil flere av
beskrevneplanerbli benyttet i saksutredningerog somoppslagsverki det dagligearbeidet.
Kulturloven(2007)fastsetteroffentligestyresmaktersansvarfor å fremmeog leggetil rette
for et bredt spekterav kulturvirksomhet.
Folkebibliotekloven(1985)påleggeralle kommunerå ha et folkebibliotek.
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Opplæringsloven(1998)§ 13-6 sierat allekommunerskalha et musikk- og
kulturskoletilbudtil barnog unge.
Folkehelseloven(2011)fremheverkommunensansvarfor å bidratil en samfunnsutvikling
somfremmerfolkehelse,herunderutjevner sosialehelseforskjeller
Film- og videogramloven(1987)visertil kommunensomkonsesjonsgiverfor visningav film i
næringsøyemedog for utleie og omsetning avvideogram
Plan- og bygningsloven(1985)gir grunnlagfor vedtak om bruk og vernavressurser,
utbyggingog arealbruki kommunen.
Skjenkeloven
St.meld.nr. 8 (2007-2008)Kulturelleskolesekkenfor framtida
St.meld.nr. 22 (2004-2005)Kulturog næring
St.meld.nr. 23 (2008-2009)Bibliotek.Kunnskapsallmenning,
møtestadog kulturarenai ei
digital tid.
St.meldnr. 26 (2006-2007)Regjeringensmiljøpolitikkog riketsmiljøtilstand:
kulturminnevern.
Regionaleplaner og strategiertilknyttet kulturfeltet i Trøndelag:
Trøndelagsplanen,
FellesFylkesplan2009-2012«KreativeTrøndelag– her alt e muli uansett»
Regionaltutviklingsprogram– årlig,Nord-TrøndelagFylkeskommune(NTFK)
Strategiplanfor kulturnæringer,Trøndelag2009-2016
Teaterstrategiskplattform 2010-2015,NTFK
Museumsstrategiskplattform, NTFK(2010)
Handlingsprogramfor kulturminnepolitikk,NTFK(2009)
TrønderskAnleggsplan2011-2015
Kommunaleplaner og strategiertilknyttet kulturfeltet på Frosta:
Kommuneplanenssamfunnsdel2009-2020,Frostakommune
Kommuneplanensarealdel,Frostakommune
Rusmiddelpolitiskhandlingsplan,Frostakommune

Kapittel 2: Visjonerog målområder
«Vi skaper en kulturhistorisk fremtid!» -hvordan?
Kultur oppleveslokalt gjennomkommunalekulturinstitusjonersomskolen, kulturskolen,
fritidsklubben,bibliotek og kulturhus,samtnasjonaletiltak somungdommens
kulturmønstring,Denkulturelleskolesekkenmedmer.
Likeveler det i størst gradkulturopplevelseri lokale lag og frivillige arrangørersregi som
bidrar til det dagligekulturpåfylletfor innbyggernei Frostakommune.Dette er det viktig at
kulturplan2012-2016byggeropp under og prioriterer høyt,kommunaladministrasjonkan
ikkeivaretadet mangfoldigetilbudet til innbyggernepå sammenivåsomlokalelagog
foreningergjør.
Symbiosenmellom frivillig innsatsog kommunalinnsatsmå derfor styrkesytterligerei
planperioden.Slikkanvi sammenbyggeen kulturhistoriskfremtid for innbyggernei Frosta
kommune.Med kulturhistorisk menervi at vi innenkulturfeltet skalkunnevisetil, for
Frosta,historiskearrangementog nyesjangresomgjørat vi skapernytt ogslikøkerbredden
i kulturtilbudet i kommunenvår.
Kulturfeltet ønskerog tror vi at har en vissinnflytelse på den enkelteinnbyggersvalgav
kommunensombosted.Et variert, åpentog mangfoldigkulturliv når breddenav
befolkningenog vil slikkunnegi et positivt omdømmeav Frostasomkulturkommune?
Det er samtidigutgitt en forskningsrapporti 2012fra Telemarksforskning
medtemaet
«Skaperkultur attraktive steder?»,av KnutVareideog LarsUelandKobro.Dennerapporten
viserat det trolig ikkeer sammenhengmellomkulturtilbud i kommuneneog tilvekst av
innbyggere.Det vil si at de kanikkeslåhelt fast at det ikkeer sammenhengsidenstudiener
gjort tilknyttet tall for kun ett år, menom manserpå tilveksti de kommunermedhøyeste
skårpå kulturindeksen(nytt kulturbarometerfor kommuneneutviklet av
Telemarksforskning,
i bruk fra 2010)såer det liten eller ingensammenhengmellomhvilke
kommuner somhar fått økt tilflytning/ minket fraflytting og at de samtidighar høy/ lav grad
av kulturfokusog tilbud.
Ut i fra dette må vi trolig heller tenkeat kulturlivet har en viktig rolle tilknyttet fritiden til
folk, mendet er ikkefritiden vi velgerbostedut i fra – og dette er antakeligvisen sværtreell
oppfatningda arbeidsmulighetermå kommei førsterekkefor ossalle.
Frostakommunesmålsetningom bådeå bevareog ikkeminst å økeinnbyggertalletfrem
mot år 2020er dermedikkeen oppgavefor kulturen i hovedsak,MENvedå jobbesammen
med arbeidslivog eiendomsforvalterekanvi muligensbyggekulturtilbud sånært og tilpasset
den enkelteinnbyggersommuligog slikbidra til en godopplevelseav kulturarbeidet i
bostedskommunenderes?F.eks. vil en muligflytting av Klevheimlysløypesin trasébidra til
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økte turmulighetertilknyttet nye,usolgtehyttetomter og dette vil heveverdieneavtomtene
og kunneforenklesalgetav disse.
Det å kunnefå mulighettil en verdifull og mangfoldigfritid i tilleggtil en godarbeidsplass/
fint bosteder noe somkangi innbyggererøtter, personligvekstog sosialenettverk på de
stedermanbosetterseg.
Såer det nok ogsåslikat folk i dagtrengerå ha fritidstilbud de kan«shoppe»uten
medfølgendedugnadsoppg
aver,mensmansamtidighar interessefelthvor manønsker
nettopp å delta i lag/ foreningerog ut i fra dette velgerdissesomfritidsarena.Hermå vi
jobbefor breddeog mangfoldpå beggeplan.
Det vil væreet godefor ossalle at kommunener i vekstog slik gir privatekulturtilbydere,lag
og organisasjonermulighetfor nyekunder/medlemmerog økteressurserinn i sindaglige
drift.
ForFrostakommunesindel, er det trolig en enormvekstmuligheti kulturtilbud knyttet til
feriesesongerder deltidsfrostingenekommertil kommunenvår.Til nå har vi benyttet
ressurserog tid på å byggestore,flotte idrettsanlegg– det viderearbeidetmå nå rettes mot
økt brukstidpå dissearenaene.Herhar vi trolig et stort potensiali å kjøreulike aktivitetskurs
tilknyttet arenaenemedkursinstruktørerog betalendedeltakerei ferietiden – og dette kan
igjenværeutmerkedesommerjobberfor ungdommeri kommuneneller aktuelt for private
aktørersomønskerå benytte slikearenaeri sitt arbeid.Å få til levendekulturarenaer på
årsbasismå væreet stort mål i denkommendekulturplanperioden.
Det er ut fra dette ogsåviktig at vi tilrettelegger for å kunneinvitere til og ta imot større
regionaleog nasjonalearrangement.Slikkanvi bidra til bådeå byggelagog kompetansepå
tversav næringsaktørerog organisasjonerinternt i kommunen(f.eksUKMFylkesmønstring
2012),mensamtidigogsåværeossbevisstden markedsføringsverdien
disse
arrangementenehar for kommunensomhelhet.Fori tilleggtil å utvikle vår egenkunnskap
og gi påfyll innenkulturfeltet vil slikearrangementigjenkunnegi godertil det private
næringslivi form av økt omsetningog nyekundegrupper.

Å skapeen historisk fremtid medførerat vi alle må strekkevåretanker og
ideer på hvordankulturlivet kan videreutvikles–

Lykketil med en spennendeplanperiodefor 2012-2016!

Kapittel 3: Strategierog satsningsområder
3.1

Kultur og helse:Livskvalitetfor alle

«Livskvalitetforutsetter dessutenat en får brukt av segselvog bidrar til et fellesskap.I
periodenvil kommunensærligfremhevesammenhengenmellom helseog kultur. Samtidig
er det viktig å fremmeen holdningsbygginghvor den enkeltetar ansvarfor eget liv og
helse.»
Hentetfra Kommuneplanenssamfunnsdel2009-2020;
Hovedmål1: Frostaskalbeståsomegenkommunemedbolystog livskvalitetfor alle.

Folkehelseer et begrepmed et sværtvidt innhold– alt ut i fra de regionale
forskningsparameterneiHUNT-dataog generellekostholdsfaktatil innholdeti denenkelte
innbyggersliv kulturelt og sosialt.Ut i fra definisjonpå Folkehelsearbeideti St-meldingnr. 16
(2002-03) Reseptenfor et sunnereNorge.Folkehelsepolitikken
kanvi lesefølgende:
«Folkehelsearbeidet
innebærerå svekkedet sommedførerhelserisiko,og styrkedet som
bidrar til bedre helse.Denegativepåvirkningsfaktorenevirkerhelsenedbrytende,
entendet
er ting vi spiserog drikker,ellerde befinnersegi det sosialeog fysiskemiljøetrundt oss,om
vårt forholdtil vårenærmesteog denettverkvi inngåri, og i hvilkengrad livet oppleveså ha
meningog å væreforutsigbartog håndterbart.Dettekankallesbeskyttelses
- eller
mestringsfaktorerog gir individerog grupperbærekraftog slitestyrke.»
Å leggetil rette for sosialemøteplasserog at folk kanværeaktivei kultur- og idrettsliv
sammenmedandreer en investeringi bådefysiskog psykiskhelse.Nyfolkehelselovkrever
at alledeler avden kommunalevirksomhetenbidrar til forebyggendearbeidfor folkehelsen.
Kulturtilbudenedrevet av bådekommuneog frivillige lagog organisasjoneranseessomgode
folkehelsetiltak.
Kulturkoordinatorhar i perioden2009-2012hatt prosjektlederrollerknyttet til å være
Folkehelsekoordinator
, medlederfor prosjektenePremis,prosjektKultur- og helse,prosjekt
«Innpå Tunet-løftet» og ansvarligfor DenKulturelleSpaserstokken.Gjennomdette arbeidet
er det byggeten naturlig bro mellomhelseog kultur gjennomprosjektgruppersomer
tverrfaglig, tverretatligog i tillegghar medet utvalgav de frivillige og privateaktørerman
har i kommunen.Herer det myegodt grunnlagå byggeviderepå i den kommende
planperioden– og det er viktig at manbeholderen struktur somgir rom for slike
møteplasserpå tversavfagfelt og arbeidsområder.
Lag/organisasjoner
/ tiltak med fokuspå bådebarn/ungeog den voksnedelenav
befolkningenmå få kreditt for sitt arbeid.Dette fordi det seessomviktig at vi skapergode
møteplasserpå tversavgenerasjoner,samtat det er avgjørendeat voksen- og
besteforeldregenerasjonen
får egne,spennendefritidstilbud – deresinteresserog valgav
fritidsaktivitet har stor innvirkningpå barn og ungesaktivitetsnivå.I det dagligeliv viserdet
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segat det er de nærmestevoksenpersonenesomer idealenetil barnog unge,om enn
trassalderog diskusjoneri hjemmetkangi troen på at manikkeseessomet forbilde.

Tiltak:
Folkehelseprosjektetog Frisklivssentral
-

Det er viktig at manfremoverbeholderen struktur og ulike arbeidsgruppertilknyttet
Folkehelse.Dette for å videreføredet arbeidetsomtil nå er gjort på tversav ulike
faggrupperog interessegrupper.

-

Det skalopprettesen FrisklivssentraltilpassetFrostakommunesbehov,medgode
tiltakspakkerfra aktørerbådeinnenforog utenfor kommunegrensen.Kultur skal
væreen bidragsyterinn i dennesentralen.

-

Det skalutarbeidesen egenFolkehelseplaniperiodensombyggerhelhetog breddei
FolkehelsearbeidetiFrostakommune

UteområdeFrostaskoleog Alstadjordet
Ungdomsskoleelever
vedFrostaskolehar fått fantastiskeundervisningslokaler,
men
aktivtetsarenaeri skolegården er tilnærmet totalt fraværendefor dennealdersgruppen
tilknyttet ungdomsskoledelen
av bygget.Dette er en utrolig viktig arenasommå bygges
sidenden omfatter helebefolkningeni en periodeav livet og slikkanstimuleretil
egenaktivitetog gode,sosiale møteplasserfor alle.
-

Det må utviklesplanerog iverksetteskonkretetiltak for skolensuteområder,og
dette somen del aven helhetligplanfor Alstadjordet.Planenemå stemmeoverens
med ungdommenesønskerog behov.

Frostastien
I forhold til badestrenderog stier somFrostakommunehar ansvaretfor såer det ønskeligå
nevneFrostastienspesielt.
Peri dager det opparbeidetca12 km tursti. Stiener godt merket medoversiktskart,
merkepålerog retningsskilt.Frostastienbidrar til å åpnekulturlandskapetpå Frostaog sikre
allmennhetentilgangtil naturenog strandsonen,den er et viktig verktøyi et
folkehelseperspektiv.Stiener et lavterskeltilbudog et godefor befolkningensomøker
felleskapsfølelsen.
Vi seret økendeantall turgåere,og stien får myeog positivomtalei ulike
media– dette bidrar til et godt omdømmefor Frosta.Utfordringener at vi per i daghar for
lite tilgjengeligeressurserbådemedhensyntil finansieringog tilgjengeligpersonellog utstyr
somsikrerframdrift og gjennomføringskrafti prosjektet.

Tiltak Frostastien:
- Midler må settesavoverbudsjetti FrostaKommunetil prosjektledelse,opparbeiding
av sti, vedlikeholdaveksisterendetrasesamtnødvendigetiltak mht merkingog
skiltingav Frostastien.
- Det skalårligsøkesspillemidlerog andremuligetilskuddsordningertilknyttet arbeidet
med stien
- Ekstrapersonellressurseri FrostaKommunesomkanbidra mednødvendigutstyr og
maskinerifbm opparbeiding,vedlikeholdog annetarbeidpå Frostastien.
- Etablereen egeninfoside om Frostastienpå Frostakommunesin hjemmeside,samt
på Turistinformasjonensnettside. Denneskalinneholdeinformasjon,tips, bilder,
muligheter for tilbakemeldingfra brukerne osv.
- Ressursertil å produserePRmateriellfor Frostastiensomkanbrukes i
reiselivssammenheng
eller i sammenhengerder FrostaKommuneaktivt bygger
omdømmeutad. Brosjyremateriell,kart, Roll-Upsosv.

Universellutforming
Frostakommuneskalsompilotkommunetilknyttet Universellutforming gåforan somet
godt eksempelpå tilretteleggingav alle offentligearenaer,deriblantuteområder.
-

Det skalutformesen informasjonsløsningsomgir oversiktoverturstier og
naturmøteplasseri kommunen,hvor alleer merket medtilgjengelighetog muligheter
for aktiviteter.

FrostaBibliotek
Fokuspå lesinghar vært viktig bådepå lokalt og nasjonaltplande sisteårene.Bibliotekene
er i den forbindelseen viktig arena,og spesieltskolebibliotekene.PåFrostahar vi et
kombinertfolke- og skolebibliotek,somliggeri hjertet av skolen.
Biblioteket har åpenten kveldi uka.Vi ønskerossflere voksnebrukere.
Vi ønskerå fokuserepå følgende:
- Bedretilretteleggingfor klassebesøkene
- Åpentto kvelderpr. ukemot en dagnå
- Fortsattsatsepå å bedrebestandav bøkertil lesestartere
- Bedreaktivitetstilbud i biblioteket – for barnOGvoksne
- Fortsettesamarbeidetmedandrebibliotek i fylket somi dag(Litteraturhus)
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Tiltak Frostabibliotek:
- Sepå mulighetfor å økestillingsressursenpå FrostaBibliotektilknyttet
Folkebiblioteket

- Økebokbudsjettet til FrostaBiblioteki perioden.

Kulturelle spaserstokken
Gjennomden kulturellespaserstokkenhar manen unik mulighettil å tilby den eldre
generasjonprofesjonelleog interessantekulturtilbud. Herhar Frostakommuneopprettet ei
prosjektgruppehvor lagog foreningerer medog velgerde innslagde ønskerå få til
kommunen.Disselageneer arrangørerav tiltakeneog dette gjørat manfår til arrangement
med godoppslutningog breddei målgruppen.
-

Det skalårligsøkesom midler fra denKulturelleSpaserstokken,og prosjektgruppen
skalmøtes3-4 ganger/år for å sette opp programog fordele arrangementene.

3.2

Barnog ungdomi fokus

VisjonTrøndelag:

«Heralt e muli – uansett»
Trøndelagsplanen
Fellesfylkesplan2009-2012:
«Kreative Trøndelag:Heralt e muli – uansett»

Barnogungdomskali Frostakommunetidlig få mulighetentil å påvirkeegenlivssituasjonog
fritidsarenaer– merkeat alt er mulig- uansett. Slikmenervi de lærerå ta ansvarog bidra
med konstruktiveinnspilli hverdagen– her kanvi bidra til å byggeden fremtidige
samfunnsborgersomigjenvil kunneta økt ansvarfor egetliv og helse.
Sombeskrevetunder visjonerog målsettingeri kapittel 3 i denneplanensåer Frosta
kommunehelt avhengigav at det frivillige apparateter aktivt medfor å skapetilbud til
innbyggernei kommunen.Herer det da ogsåviktig at vi lærerbarnog ungeat dereinitiativ
og ønskerkanrealiseresom de selvbidrar til levendegjøringav sinetanker.
Frostakommunehar av den grunnen plikt til å gåforan medet godt eksempelpå denne
arenaen– og lag/ foreningerbør oppfordrestil og giskunnskapom barnog ungdomsom
styremedlem,arrangørog likeverdigsamarbeidspartner.
I tillegger det viktig at vi har arenaersomer åpnefor ungdom og deresimpulsive
aktivitetsønsker.Godenærmiljøanlegg,åpnefritidsarenaerog en breddei
lavterskelmuligheterer avgjørendefor å oppnåei aktiv ungdomsgruppesomhelhet.

Tiltak:
Barne- og ungdomsplan
Det skali planperiodenutviklesen egenbarne- og ungdomsplansomgårpå det helhetlige
systemetrundt og tilbudet til barnog ungei Frostakommune

Frosta ungdomsråd
-

Oppegåendeungdomsrådsomsamarbeidermedelevråd,MOT,Fritidsklubber,
lag/foreninger/arrangement- og somtar initiativ til åpnearrangementog
ungdomskonferanse,
samtbehandlerpolitiskesaker

-

Rådsopplæringskurs
kjøresbådelokalt i samarbeidmedelevrådenei skolen/
kulturskolenog i tilleggat de får delta regionalti regiNord-TrøndelagBarne- og
Ungdomsråd(NTBUR)

-

Selvstendigstyre medvalgtleder/nestleder/sekretær,få godtgjørelsefor møter på
linje medandrepolitiskeutvalg
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-

Årligdeltakelsefra ungdomsrådsrepresentanter
og ordfører på NTFKsin
Ungdomskonferanse
i regiNTBUR

-

Fremoverfå en økonomiskrammeavsattfra kulturmidlene somde fordeler til
ungdomstiltakde ønskerå støtte

Ungdomsomstyremedlem,medarbeider,arrangørog bedriftsleder
-

Det skalarrangeresminst 2 kurs tilknyttet «Ungtiltakslyst» og «Ungdomsom
arrangør» i perioden.Fokusetskalværepå å starte egenbedrift, være
arrangementsansvarlig
, væreansattmed mer.

-

Det skalarrangereskursfor arbeidsgivereog lag/foreningertilknyttet temaet

-

Ungdomskalha mulighettil å søkekommunaltnæringsfondom støtte

-

Det skalværetilbud om jobber til ungdomi kommunensom helhet,og i Frosta
kommunespesielt.Eksemplerpå dette kanværelyd/lys/ konferanseverteri
Magnushallen,turistinfo, kursholderepå ferietilbud til barnog unge.

-

Det skalkjøreset prøveprosjekttilknyttet en nettleserpå Frostakommunes
hjemmesidesom formidler jobbønsker,arbeidsoppdragog jobber til ungdom

-

Byggekunnskapog erfaringom ungdomsomansattog medarrangør:hallansvarlig,
svømmeinstruktører,kursholdere,trenereosv.

Fritidsklubbeneog arenaerfor uorganisertaktivitet:
I Frostakommune er det en kommunaltdrevet fritidsklubbog en fritidsklubb (Virus)drevet
av Menighetsrådet.Beggetilbudenehar en viktig rolle somen åpen,lavterskel
ungdomsarena.I tillegger det en goddel åpneanleggrundt om i kommunensomungdom
selvkanbenytte på fritiden, mendette er et stort savni Frostasentrum,spesielttilknyttet
ungdomsgruppen.
Tiltak:
-

Det skalalltid væreto, kommunaltansattepersonertil stedepå kommunaltdrevet
fritidsklubb.

-

Det skalårligutarbeidesen årsplanfor Frostafritidsklubb

-

Det skalseespå åpningstidenefor Frostafritidsklubbift å leggeen andelav
åpningstidentil helgda det er dette tidspunktet ungdommenehar størstbehovfor
tilbudet. Aktiviteter på helghar en ekstraforebyggendeeffekt for ungdomsmiljøet.

-

Frosta fritidsklubbskalvidereutviklesamarbeidetmellomde ulike ungdomsarenaene
i
kommunen:ungdomsråd,elevråd,klubbenVirus,MOT,miljøterapeut,ungdomsskole,
lag/foreningerm.fl.

-

Det skali planperiodenplanleggesog iverksetteskonkretetiltak for å byggeen
mangfoldigfritidsarenafor ungdomi sentrum,tilknyttet Ungdomsskolen,jamførtiltak
i kap.3.1.

Frostakulturskole:
-

Utarbeideen flerårig,strategiskfagplanfor kulturskolen

-

Oppegåendeelevrådsomsamarbeidermedblant andreUngdomsrådog tar initiativ til
interne og åpnearrangement.

-

Utviklenyetilbud i egenregi eller i samarbeidmedandretilbydere.

-

Økesamspillsmuligh
eten for eleveri kulturskolen,samtsepå muligsamarbeidift
instrumentopplæringtilknyttet blant annetkorpsaktivitet.

-

Det bør i 2013gjøresen utredningav behovetfor noter og instrumenter/utstyr.

- Økt samhandlingmellomskoleog kulturskole.

MOT:
Frostaer lokalsamfunnmed MOTogdette skalgjenspeilesegtydeligi ungdomsarbeideti
kommunen.
-

ÅrligbenytteMOT-programmet i helhet

-

MOT-styret skalsamarbeidemedandreaktørerinnenungdomsfeltet(jf. ungdomsråd)

UKMlokal- og fylkesmønstring
-

ÅrliggjennomføringUKMLokalmønstringavhøykvalitet i samarbeidmedFrosta
Ungdomsråd- samtårligøkeantall deltakere med10 %

-

GjennomføreUKMFylkesmønstringi2013(lik 2012)av høykvalitet i samarbeidmed
lokalelag/foreninger, næringslivog NTBUR
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-

Prøveut aldersdeltlokalmønstringi samarbeidmedFrostaMusikkrådog Frosta
Ungdomsrådfor slikå ha et mål om å høynealderssnittet og deltakelseut fra tall i
2012

Denkulturelle skolesekken
-

Videreføringav dagenstilbud via Denkulturelleskolesekkenregionalt/ nasjonalt

-

Utvikleet tilbud av lokaleaktiviteter tilknyttet Denkulturelleskolesekken

Bygdekino
-

Det skalårligtegneskontrakt medBygdekinoen

-

Det er en målsetting å økekinobesøketmed10 %årlig,det vil si ca.100personeri
2012.Dette medførerbehovfor enkelteinnkjøpsomøkerkvalitetenpå tilbudet, men
gir ogsåøkt avkastningift økt tildeling av overskuddav forestillingenefra
Bygdekinoen.

-

Sepå mulighetfor økt antall filmvisningeri kommunen,medspesieltfokuspå helgog
ferier

-

Reforhandleavtaletilknyttet tekniskansvarlokalt for bygdekinoen

Frivilligelag og foreninger
-

Opprettholdedagensmangfoldav organisasjonermed fokuspå barn og unge,det er
en stor breddesombidrar til flotte muligheteri en liten kommune

-

Økeungdommersmedbestemmelse/medvirkningsgradi lagene

-

Økeaktiviteten i sommerhalvåretrettet mot innbyggere,deltidsfrostingerog turister i
barne- og ungdomsalder:eks.sommerkursmedmer.

-

Økekunnskapeni lageneom ulike støtteordningersomkanrealiserenyskapende
prosjekteri dagensbarne- og ungdomsorganisasjoner

Næringsaktørertilknyttet barn og ungesfritidstilbud
Somnevnt innledningsviser det viktig at Frostakommunesomhelhet bådehar et aktivt
lag/foreningslivog i tillegget fritidsrettet næringslivmed ulike aktørerog tilbud. Det er

summenav tilbud av ulik art, med ulike delerav befolkningen/turister/ deltidsfrostinger
sommålgruppe,somtil sammenskaperet historiskmangfold.
Det er i hovedsaknæringskonsulenti Frostakommunesomhar hovedansvarfor
næringsaktørerpå feltet. Samtidiger det mangemuligheterfor fellestiltaksomkangi
grunnlagfor nye typer samarbeid og samhandlingmellomdet frivillige og næringslivetopp i
mot arrangementog aktivitet. Dette må væreopp til det enkeltelag/ næringslivå ta initiativ
til, menarrangementsstøtteog andresøkemuligheterkanbidra til at slike
samarbeidsprosjekterkanrealiseres(Jamførkapittel 3.4 - 3.6.)

Størreungdomsarrangement
-

Frostakommuneskalbidra til at lokale,regionaleog landsdekkende
ungdomsarrangementavulike kulturkarakterervelgerFrostasomvertskapsarena

-

Landsleiri 4Hi 2014gjennomføresavhøykvalitet i samarbeidmedlokalelagog
foreninger,4HNord-Trøndelagog 4HNorge

-

Virkemidlerift økonomiskebidragtil slikearrangementomtalesi kapittel 3.4-3.6
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3.3

Kulturlivets bygningerog anlegg

Frostakommunehar en sværtgodt utbygdfritidsarenahvor lagog organisasjoneri samspill
med politikere/ kommuneadministrasjonhar tatt grepfor å lageen mangfoldigog kvalitativt
godanleggsparkfor idrett og kultur, spreddoverhele kommunen.I forhold til finansieringav
disseanleggenesåer spillemiddelordningentil NorskTippingen hovedaktør,i samspillmed
dugnadsinnsatsfra lageneog tilskuddtil enkelteanleggfra Frostakommune.
Nårdet gjelderdrift avanleggenesåer det lagog foreningersomi hovedsakstår for dette,
Frostakommunehar kun driftsansvarfor storeanleggsomkulturhusetMagnushallenog
Frostastien.Dette utfordrer det frivillige apparatetkontinuerligift behovetfor rehabilitering
og økonomiskgodedriftsmodellersomer bærekraftige.

Tiltak:
-

Det ble i februar2012politisk vedtatt at det skalutviklesretningslinjerfor
forskutteringav spillemidlerslikat lagog foreningersomstår mangeår på
tilsagnslistenfor spillemidlerkanfå dekningfor dette beløpetavFrostakommunenår
byggeprosjekteneer realisertog revidert.Dette vil gjøredriften og mulighetenfor
videreutviklingog rehabiliteringbetydeligenklerefor mangeanleggfremover.Denne
ordningenskalvidereføresi perioden.

-

Det seespå kompetansehevende
tiltak generelti Frostakommunesomhelhet ift å
byggeen bærekraftiganleggsparkfremover,her bør Frostakommuneta initiativ til å
gjennomførekursog seminarmeddrift og vedlikeholdsomtema.

-

Det skalgjennomføresen prosesstilknyttet å utrede/avklareeiendomsforholdenepå
Vinnatrøa,inkl. Frostahallen.

-

Nårdet gjelderanleggeneog prioritering avdissesåhenvisesdet til kommunal
anleggsplanfor 2010-2012somtar for seganleggenemer spesifikt.Dennevil bli
revidert i løpet av 2012/2013,og prioriteringslistefor spillemidlertil anleggeneskal
vedtasavkommunestyretårlig.

-

Anleggenei anleggsplanener inndelt i hovedgruppeneidrettsanlegg,kulturbyggog
nærmiljøanlegg.Det bør satsesekstrapå profesjonaliseringav
spillemiddelbehandlingen
bådei de frivillige lageneog i den kommunale
administrasjoneni perioden.

Magnushallen
Frostaskulturhus,Magnushallen,er per i dagdrevet kun ut fra etterspørsel.Byggetble
ferdigstilt i november2010og frem til i daghar manfått et godt bilde av hvordanbrukener
når ingenvirkemidlerer satt inn på markedsføringog salg.Driften viserat det er Frostaskole
somer hovedbrukerav anleggetpå dagtid,knyttet til undervisningi barne- og
ungdomsskolen,med tilhørendeelevkvelder,foreldremøterog lignende.Lag/foreningerhar
til nå kun benyttet bygget til størrekonserterog arrangement,Nord-TrøndelagTeaterhar
besøktMagnushallen2-4 gangeri året, det har vært enkeltefagseminar/konferanser
tilknyttet organisasjonenFrostakommune,Ungdomsrådethar vært medarrangørpå 2-3
ungdomsarrangementibygget årlig,UKMlokal- og Fylkesmønstringer gjennomførti
lokalene,samtat bygdekinoenkommermed filmer ca.1 gang/mnd.
Ut i fra dette er det medandreord mangemuligheterfor å byggeut aktiviteteni kulturhuset
den kommendeperiodenslikat lokaleneblir den møteplassenog det kulturverkstedetdet
var ment å være,7 dageri uken.
Tiltak:
-

Brukenav kulturhusetskaløkesmed 100%i perioden2012-2014.Veden videre
økningav utleie må det seespå stillingsressursenepå bygget.

-

Det må lagesparkeringsplasserfor kulturhusetknyttet til arrangement/kursi
skoletiden.Dette bør seesi sammenhengmedsentrumsutviklingenfor øvrig.

-

Det må investeresi skiltingog merkingav Magnushallen,dette somen del av prosjekt
Fremtidsrettetskole

-

Uteområdetrundt kulturhusetmå opparbeidestil en standardsomsamsvarermed
byggetog brukenav uteområdet

-

Det må utarbeidesen strategifor kunsti det offentligerom tilknyttet Magnushallen,
og dette kanogsåseesi sammenhengmedparkområdepå Alstadjordet,samtmedet
fokuspå fysiskegenaktivitettilknyttet den kunstneriskeopplevelsen

-

Det skalinvesteresi noe utstyr for å bedrebruksmuligheteneog økekvaliteteni
kulturlokalene,samtbyggesen godrutine for sambrukav lokalerog utstyr med Frosta
kulturskoleog Frostaskole

-

Det skali stor gradseespå mulighetfor å benytteungdomtil arbeidsoppgaveri
kulturhuset

-

Det skaljobbesvideremed å byggemodellender lag/organisasjoneri stor grader
medarrangør/hovedarrangørpå de ulike tiltakenesomskjeri kulturhuset,
eksempelvisslikmanper i dagjobber vedforestillingerfra Nord-TrøndelagTeater
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-

Det skalarbeidesmedå byggenettverk og relasjonersomgjørat flere aktørerføler
tilhørighet,ansvarog eierskaptil kulturhusetog via dette sernyemuligheterfor
arrangementog kreativetiltak i lokalene.Dette ogsåi samarbeidmed annet,lokalt
næringslivog kulturinstitusjoner.

- Det skalprøvesut modellersombidrar til å utvikle Magnushallenmednærliggende
lokaler/ avdelingertil kulturverkstedarenaer

- Det skali 2013vurderesulike utleie- og øvingslokalebetingelser
for å finne løsninger
tilpassetlagog foreninger– uten at Magnushallensbrukerekommeri en utpreget
særstillingopp i mot kultur- og idrettsanleggsomikkedriftes av Frostakommune.

3.4

Frivillighetensenergi

Forå bidratil at frivillighetensenergiblir vedlikeholdtog stimulert er det, somsagt
innledningsvis, en hovedoppgavefor Frostakommuneå byggeendasterkeresamspillmed
lagog foreninger.Det frivillige initiativet må følesverdsattog ønsket,samtbli utfordret på
nye tanker,innviet i søknadsmuligheter- og ikkeminst: bli sett i det daglige.Det holder ikke
med flotte ord og storekakervedåpningav anleggeller arrangementom mani hverdagen
kjennerpå stor avstand mellomlovprisningog virkelighet.

Tiltak:
Kulturmidler og søknadsmuligheter
-

Kulturmiddelordningeni Frostakommunevidereføresog oppjusteresi perioden.
Budsjettetfor det enkelteår vil avgjøreressursbrukenpå kulturmidler.

-

Det avholdesårligkurstilknyttet søknadsskriving
og søknadsmuligheter

-

Det leggeslinker på Frostakommunesinhjemmesidetil ulike søkeinstanser

-

Kulturkontoretskalopplevessomet åpentideutviklingsstedog somen naturlig
samtalepartfor realiseringav planerog tiltak

Ildsjelprisenog Frivillighetsprisen
-

Ildsjelprisenskalårligdelesut i Frostakommune,og prismottakeresomkommerinn
under kriterier somtilfredsstillerFrivillighetNorgesFrivillighetsprisskalnomineres
videretil denneprisen.Nominasjonenemå væreav høykvalitet.

Idrettsråd og musikkråd
FrostaIdrettsrådog FrostaMusikkråder samordningsorgan
er for henholdsvisidretten og
musikkeni Frostakommune,valgtav og blant de tilhørendelagenei kommunen.
Idrettsrådet og musikkrådet er organerfor denfrivillige idretts- og musikkbevegelsen
i Norge
og skaljobbeetter de til enhvertid gjeldendelover og reglervedtatt av henholdsvis
Idrettstingog Musikkting.
-

Det skalinngåspartnerskapsavtalemedFrostaIdrettsrådog FrostaMusikkrådi
perioden.
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Kompetansetilbud og kurs
-

Det skalårlig avholdesett til to kurs/seminarmedaktuelletemafor det frivillige
kulturlivet, gjernei samarbeidmed lokalelag/foreninger

Lag/foreningersommedarrangørog samarbeidspartner
-

Frostakommuneskali periodenvidereutvikle dagensmodellfor samarbeidmed
frivillighetentilknyttet arrangementi kommunalregi,hvoravdet frivillige apparatet
skalkunnefå økonomiskkompensasjonog goderav samarbeidet.Eks.DenKulturelle
Spaserstokken,
Nord-TrøndelagTeaterm.fl.

3.5

Arrangementog festivaler

Frostakommunehar i flere år avsattmidler til festival- og arrangementsstøtte.Dette for å
skillemellomdet frivillige apparatetsdrift og tiltak knyttet til denenkelteorganisasjons
dagligevirkeog de størrearrangementerogfestivalersomstår sommer selvstendige
prosjekterog organisasjonerfor en kortere eller lengreperiode.Det seesfortsatt somviktig
å beholdedette skilleti periodensomkommer,samtat det underkapittelet om barnog
ungebeskrivestiltak spesieltknyttet til videresatsningpå størrelokale,regionaleog
nasjonaleungdomsarrangementog festivaler.

Tiltak:
-

Tilskuddtil arrangementog festivalervidereføresog prisjusteresi perioden

-

Det opprettesen ny, søknadsbasertordningfor underskuddsgarantipå
enkeltarrangementtilknyttet Magnushallen,hvor bådedet frivillige og det offentlige
kansøkestøtte

-

Aktivitetskalenderpå Frostakommuneshjemmesidemå markedsføresog oppfattes
somet avgjørendeviktig verktøyfor allearrangøreri Frosta kommune

-

FrostaKommunekangi ulik bistandpå arrangement,dette avgjøresi denenkeltesak
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3.6

Kultur, næringog historie
«Med lov skallandet vårt byggjast,og ikkje medulov øydast.Ogden
somandre ikkje så vil unna,skal sjølvikkje nyta godt av lova.»
Sitat Frostatingsloven

Å sesammenhengenemellomkultur, næringog historieer avgjørendeviktig i dagens
samfunn.Det er dennekoblingensomutløsermangeav de godeopplevelsene,gir
formidlerneav historienyetilhører og skapernye muligheterfor næringslivtilknyttet
kulturfeltet.
Forå kunneplukkeut tiltak knyttet til såstorefelt somkultur, næringog historieer både
hver for segog samletsett, såer det naturlig å avgrensesegtil punkter sommanønskeren
sterkog kontinuerlig satsningpå.4 år kanseessomlangtid, menfor å byggeopp et helhetlig
konseptmå det jobbesmålrettet, grundigog helhetligoverflere år.
Frostatinger da dendesidertstørstetiltakspostenpå dette feltet, og selvom det sikkerter
flere planerog tankertilknyttet kultur, næringog historiei Frostakommuneer dette utelatt
med tiltak i denneplanperioden.Det vil ikkedermedsi at Kulturfeltet ikkeskalsvarepå eller
bidra på andretiltak, men det skalpresisereat Frostatingnå er hovedfokusfrem til 2016.

Tiltak:
Frostatinget
Frostakommunehar et helt unikt kulturminnei Frostatinget.I 2011var Frostakommune
med områdeneRyggog Logtun(beliggendevedFrostatinget)og Tautranominert til status
somnasjonaltutvalgt kulturlandskap.Vinteren 2011/2012har det åpnetsegmuligheterfor å
videreutvikleFrostatingetsomlokal,regionalog nasjonalkulturskatttilknyttet demokratiets
og rettssystemetsopprinnelse.Det er tatt initiativ fra Nord-TrøndelagFylkeskommunetil
sammenmedFrostakommune å bli med i det arkeologiskeprosjektet«Assemblyproject».
Dette er et forskningsprosjekttilknyttet Tingstederi Nord-Atlanteren,hvoravdet
gjennomføresgeofysiskeog arkeologiskeundersøkelserog hvor materialetmaneventuelt
finner vil bli gjort tilgjengeligfor fremtidig formidlingog utviklingav Tingstedene.Frosta
kommunehar her søktFylkeskommunenom midler,samtat det arbeidesmed en
egenfinansieringav prosjektet.Prosjektetvil ogsåha et målrettet fokussomforstudiefor å
byggeet hovedprosjektmed konkretetiltak manbør satsepå i opparbeidelsenav
Frostatinget somreiselivsdestinasjon
og verdsattkulturskatt.
-

Prosjektplanpå forstudieav Frostatinget oversendtNord-TrøndelagFylkeskommune
må følgesopp i 2012og 2013.

-

Det må somskissert i forstudieplanopprettes en egenstillingsomarbeidermed
forstudienFrostatinget, og det må lagesen detaljert og konkretrapport med
tiltaksforslagfor hovedprosjekt,meden tidsrammepå minst 4 år.

-

Det må vedtaset flerårigbudsjetttilknyttet arbeidet med Frostatinget slikat
fremdriften blir forutsigbarog viseret reelt og tungtveiendeengasjementfra Frosta
kommunesomhovedaktøri dette prosjektet.Dette gjørsøkemuligheterpå eksterne
midler til en realitetsorientertog effektiv prosess.Budsjettet vedtasut i fra
forstudiensresultateri 2013.Det vil værenaturligå benyttenæringsfondmidlertil
delerav satsningen.

-

Det skalarbeidesmedkonkreteplanerfor Jubileumsfeiringpå Tinghaugentilknyttet
Grunnlovens200-årsmarkeringi 2014,planeneskalfremkommei forstudiensrapport
i 2013.

-

Det skalutarbeidesulike skilt og informasjonsmaterielltilknyttet Frostatinget i
perioden.

Deltiltak Frostatinget

- FrostaBygdemuseum
FrostaBygdemuseumliggerpå Tinghaugenog er ut fra dette en del avhelhetentilknyttet
arbeidetmedFrostatinget. Det er viktig medgodsamhandlingtilknyttet Tinghaugenog
bygdemuseet,og det må gjennomføresrehabiliteringav bygdemuseetslikat standarden
på museetøkes.Det måarbeidesmeden kommunalavtalefor driftsstøtte og
utviklingsstøtte,samtjobbesfrem løsningerknyttet til åpentmuseumi perioder. Det
forutsettesogsåen godsamhandlingmed Stiklestadnasjonalekultursenteri dette
arbeidet.

- Turistinformasjon,guidedeturer og næringsetablering
Det må satsesbevisstpå næringsmuligheterog turismetilknyttet Frostatinget, samt
jobbesmednettverksbyggingtilknyttet andreattraksjonermankanbenyttefor å
videreutviklede salgbareopplevelsespakkene.
FrostaNo er en viktig samarbeidspartneri
utviklingenav dette.
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Andrekulturminner
Ut overFrostatinget bør likevel3 viktigekulturminnerpå Frostanevnesi periodeplanen,
men det ikkeer satt inn spesielletiltak per i dag:

- Tautra
Tautraer for mangeet naturligreisemålmedblant annetTautraMariakloster,klosterruiner,
naturreservatog fuglereservat,samtdennydeligebeliggenheteni fjorden. FestivalenMiG
Tautraer ogsåen viktig grunntil å reisetil Tautrapå sommeren,og nye ideerogskapende
næringslivstankerbidrar til å utvikle konseptetsomreiselivsdestinasjon.

- Småland
Smålandhar hatt en fisketradisjonog medden bygningerav kulturminneverdigart somgjør
at områdetspotensialeer stort. Det er stort engasjementhoslokalbefolkningeni grendaog
godt tilrettelagt sombesøksområdefor turister og andre.

- HelleristningerEvenhus
Helleristningenepå Evenhusliggerlett tilgjengeligog er prioritert på regionaltnivågjennom
blant annetmuseumstilskuddetfra FylkeskommuneniNord-Trøndelagi 2012.Arbeidetmed
å få feltet godt presentabeltog tilgjengeligvil væreaktuelt i planperioden.

Økonomiskhandlingsplandelplankultur 2012-2016
Tiltak

Kostnadkr.

Ressursbruk

Tilskuddsmuligheter

År

Kap.3.1 Kultur og helse:Livskvalitetfor alle
Folkehelse,Frisklivssentral
, Folkehelseplan

Helse,egenutredn.

NTFK,Samhandl.ref.med mer.

2012-2014

UteområdeFrostaskoleog Alstadjordet
Frostastien
Universellutforming
Kulturellespaserstokken(DKSS)

Teknisk,egenutredn
Teknisk,egenutredn
Teknisk,egenutredn
Leiekost.Lokaler

Møtetid kultur
Møter kultur,
ungdomsråd
Samhandlingkultur
Samarbeidkultur
Møtetid, prosjektledelse

Spillemidler,Sparebankstiftelsen
Spillemider,SMIL,
Spillemidler,med mer
KulturelleSpaserstokken

2012-2014
2012-2016
2013-2014
2012-2016

Kulturmidler,mangetilsk.muligh.
Mangesøkemuligheter
Prosjektmuligheter
Mangesøkemuligheter
Fåsøkemuligheter
Sponsorer
Nasjonaloverføring+ prosj.midler
markedsføringstilskudd,
Mangesøkemuligheter
Næringsfondmed mer
Mangesøkemuligheter

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2013-2016
2012-2013
2012-2016
2012-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014

Spillemidler
Kankjøreprosjekter

2012-2016
2012-2016

Kap.3.2 Barnog ungdomi fokus
Barne- og ungdomsplan
FrostaUngdomsråd
Ungdomi styrer,ansatt,arrangør,bedrift
Fritidsklubbog arenaeruorg.Aktivitet
FrostaKulturskole
MOT
UKMlokalmønstring
UKMFylkesmønstring
Denkulturelleskolesekken
Bygdekino:størrelerret - byttesinn
Frivilligelag/foreninger
Næringsaktører
Landsleir2014
Kap.3.3 Kulturlivets bygningerog anlegg
Forskutteringspillemidler
Kurs/kompetansehevingdrift

Oppvekst
10000,- ekstraårlig
5000,-/ årligtil kurs
Oppvekst/Helse
Vurderestillingsres.
Oppvekst
10 000,- ekstra/år

Møtetid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstidu.råd
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid,lokaler
0 Arbeidstid,lokaler
Oppvekst
Arbeidstid,egnetiltak
Utredes
Lokaler
Kulturmidler
Arbeidstid
Næringsavd.
Evt.Møter
Kommunalekostn.
Arbeidstid

Rentetap
5000,-/ årlig

Arbeidstid
Arbeidstid
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Anleggsplan:tilskuddlag/foreninger
KulturhusetMagnushallen

Variereretr anlegg
Seegetoppsett

Arbeidstid
Arbeidstid

Spillemidlermed mer
Enkeltesøkemuligheter+ leieinnt.

2012-2016
2012-2016

Kap.3.4 Frivillighetensenergi
Kulturmidlerog søknadsmuligheter
Ildsjelprisog Frivillighetspris
Idrettsrådog Musikkråd
Kompetansetilbudog kurs
Lag/foreningersommedarr.og samarb.part

Prisjustering
Fastbudsj.
Kulturmidler
5000,-/ år
Tilskuddfor oppg.

Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid

Mangesøkemuligheter

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

Arbeidstid
100000 Arbeidstid
5000 Arbeidstid
Arbeidstid

Mangesøkemuligheter

Kap.3.5 Arrangementog festivaler
Tilskuddvidereføres
Underskuddsgarantifond
Aktivitetskalender:profilering
Bistandtil arr.
Kap.3.6 Kultur, næringog historie
Frostating:forstudie
Hovedprosjekt
Grunnlovsjubileet 2014
FrostaBygdemuseum
Turistinformasjonog opplevelsespakker

Prisjusteres

Uliketiltak

425000(nær.fo.+ lok)
Seesetter forstudie
Seesetter forstudie
Etter egenavtale
Næringsavd.

Prosjektstilling
Prosjektstilling
Prosjektstilling
Arbeidstid

Mangesøkemulighete
r
Mangesøkemuligheter

Bidrasøking,sitte i komite o.l.

2012-2016
2012-2016
2012-2013
2012-2016

NTFK,næringsfond,lokaler
Mangesøkemuligheter
Mangesøkemuligheter
Enkeltesøkemuligheter
Næringsfondmed mer

2012-2013
2013-2016
2012-2014
2012-2016
2013-2016

Tiltak Magnushallen2012-2016
Tiltak

Kostnad/ inntekt

Ressursbruk

Økebruken100%
Økebrukenytterligere
Parkeringsplasser
SkiltingFramtidsrettetskole
Uteområde
Strategikunstoffent. Rom
Utstyr
Ungdomsomansatte
Nettverk,modeller
Kulturverksted

Inntektsøkningkr. 60000

Arbeidstid,profilering
Stillingsøkning
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid
Arbeidstid

Teknisk:estimert1 000000
Egenutredn. Fremt.r.skole
Teknisk,driftsutg.
Egnemidler + støtte
Driftsut. Kr.30 000/år
Eksiterendelønnsmidler
Gir utleieinntekt
Driftskostn.

Tilskuddsmuligheter År

Sentrumsplanhelhet
Enkeltesøknadsm.
KOROm fl.

Søkemuligheter

2012-2014
2014-2016
2012-2014
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2012-2016
2012-2016
2013-2014
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Lagog foreningeri Frostakommune
Idrett

Musikk

Framil
FrostaBarnesjakklubb
FrostaDanseklubb
FrostaFroskemannsklubb
FrostaGolfklubb
Frostahallen
Frostail
Frostail allidrett
Frostail friidrett
Frostail handball
Frostail orientering
Frostail ski
Frostail trim og merke
Frostaidrettsråd
FrostaKlatreklubb
FrostaMotorcrossklubb
Frostasalongskytterlag
Frostasjakklubb
Frostaskytterlag
FrostaTaekwon-Do
Hynneil
Nesetfotballklubb
Rappil
Trodsil
Snoggil

FrostaBarnegospel
Frostafestivale
n
FrostaFolkemusikklag
FrostaMusikkråd
FrostaRockforum
Frostaskolekor
Frostaskolemusikk
Frostatrekkspillklubb
Kor-Ækt
Midt-NorskGospelfestival
MusikklagetKlang
RejoiSing
StorbandetFrosta
Veinnmel& Krinolin

Religiøse, livssynsorienterte
Framtidshåp
SkogstjernaBarneforening
FrostaKFUM/KFUK
Frostamisjonssamband
INTRO– trosopplæring
NormisjonFrosta
UngdomsklubbenVirus
ElihuFrosta
Arbeidsgruppafor humanistisk
konfirmasjon

Friluftsliv
FrostaBåtforening
FrostaFjellstyre
FrostaSkogeierlag
LiavatnetGrunneierlag
Frostagrunneierlag
FrostaJFF
FrostaTråvarlag
FrostaTurmarsjforening
Nord-TrøndelagTuristforening
SmålandBåtforening

Velforeninger
BrubakkenVelforening
FolkheimVel
MoksnesåsenVel
NybøBoforening
RommaVel
Skogbrynetvelforening
SmålandVel
TautraIdretts og ungdomslag+ Tautratun
VagnåsenVel

VargåsenVel
KjelsåsenVel

Andre
A/L Folkheim
BygdefolketsStudieforbund
ForeldrerådetsArbeidsutvalg– FAU
FrostaBygdemuseum
FrostaBygdeungdoms
lag
FrostaDemensforening
Frosta4H
FrostaFlysameie
FrostaHagelag
FrostaHandicapforbund
FrostaHistorielag
FrostaHundeklubb
FrostaHusflidslag
Frostakunstgruppe
FrostaLandbrukslag
Frostapensjonistlag
FrostaRevmatikerforening
FrostaRotary
Frostasanitetsforening
FrostaUngdomsråd
Frosta/ÅsenBridgeklubb
LionsklubbFrosta
NesetTeaterlag
NesetUngdomslag
Samarbeidsutvalget
- Frostakulturskole
Samarbeidsutvalget
– Frostaskole
SkoglyUngdomslag

Revidert2012
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AnleggsoversiktFrostakommune 2012
Bergsvatnetnæro-kart
17170058
Brannhaugen
skytebaneanlegg
17170041
Brubakkennærmiljøanlegg
17170055
Fjellhovdagsturhytte
17170061
FolkheimSamfunnshus
17170016
Frosta- Ekneturkart
17170050
FrostaBibliotek 17170052
Frostagolfbane17170059
FrostaMX senter17170062
FrostaNær-kart 17170023
FrostaO-kart 17170022
Frosta Sanitetshus17170064
FrostaKulturhusog skole
17170011
Frostahallen17170017
Frostastien17170063
Jubergminiatyrbane
17170042
Jubergskorsen
nærmiljøanlegg17170056
Kleivheimlysløype17170026
Kvambakken17170031
Kvammealpinanlegg
17170036

Revidert2012

Myra nærmiljøanlegg
17170057
Nordfjærtrøa17170003
Rappbanen17170005
Rapp-hytta 17170049
Skogbrynetfriområde
17170047
Smålandnærmiljøanlegg
17170054
Snoggbadstue17170048
Solvanggrendehus17170053
Stokkhøgdao-kart 17170021
Svartdalenorienteringskart
17170060
Tautratun17170051
Trodsplassen17170002
Vagnåsenballøkke17170046
Valavollen17170004
Vinnatrøa17170001

