Levanger 6.1.15
Til Levanger kommune
Rådhuset
7600 Levanger

Uttalelse vedrørende Kommunedelplan kultur 2015-22 for
Levanger kommune
Levanger kunstforening har behandlet forslag til Kommunedelplan kultur 2015-22 for
Levanger kommune og vil uttale følgende:
-

Levanger kunstforening er tilfredse med målsettingen for planen som poengterer
kulturens viktige rolle i samfunnet og at den har som mål å gi alle innbyggere mulighet
for å skape, utøve og oppleve kultur.
Dette er ei målsetting som tar kulturens egenverdi på alvor og gir alle innbyggerne
muligheter for kunstdeltakelse.

-

Vi støtter forslaget om satsing på samtidskunsten og håper å finne en avklaring på
hvordan kunst i det offentlige rom skal vises og plasseres. Gjennom å utvikle nye
arenaer for å bruke det offentlige rom, gir det grunnlag for frivilligheten til økt innsats
på sine områder. LK håper at Staupsområdet kan utvikles til å ta i mot installasjoner og
skulpturelle uttrykk gjennom biennaler i samarbeid mellom offentlige og lokale krefter.
Parken rundt jernbanen er et område som kan utvikles til å bli en skulpturpark, og
dermed gi en god velkomst når en kommer til Levanger.

-

Levanger kunstforening er et lavterskeltilbud for alle innbyggerne i kommunen som
alle kan benytte og er en del av frivillighetsapparatet. Kunstforeningen ser fram til at det
utvikles og tas i bruk verktøy for samhandling mellom frivillighet, næringsliv og det
offentlige. Dette vil gjøre det enklere for lag og foreninger å få en likeverdig behandling
når det gjelder tilskudd. Det vil også synliggjøre hvordan/hvor støtte kan oppnås, og
hvem som er prioriterte mottakere.

-

Partnerskapsavtaler er nødvendige styringsredskaper for forutsigbarhet og
rolleavklaring mellom frivilligheten og kommunen.

-

Investeringstiltak: Levanger kunstforening er fornøyde med den innsats kommunen
gjør ved oppussingen av 1. etasje i Gulbygget. Kulturrådet ga støtte til starten av dette
tiltaket på grunn av det gode samarbeidet mellom kommune og kunstforening. Vi

håper at det blir gjort investeringer også utendørs for å skape en god arena for
besøkende, for eksempel en skulpturell lekeplass for små barn, utesitteplasser for
foreldre og gjester, plenareal med muligheter for utendørs servering.

Med vennlig hilsen

Levanger kunstforening
v Tove Guttelvik, leder

