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Kommunedelplan kultur 2015-2022
Ytterøyutvalget ser meget positivt på at kommunen har utarbeidet kommuneplan kultur som en del
av kommunens samlede planverktøy.
Målet i planen er: Kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape,
utøve og oppleve kultur.
Det viktige blir hvordan man jobber for å nå dette overordnede målet.
Noen strategier er beskrevet og det blir viktig hvordan temaplaner og handlingsdelen følger opp
dette.

Ser at planen forholder seg til «det utvidede kulturbegrepet» og er positiv til det.
Fokus på folkehelse og mestring er i trå med andre av kommunens planer.
Lokalsamfunnene er viktige arenaer for å nå de mål som planen beskriver, det er der folk bor og
grunnlaget for trygghet, mestring, vekst, fellesskap, verdiformidling og sosial læring legges.
Kulturaktivitet i lokalsamfunnene må ivaretas og styrkes, en plan for dette arbeidet må utarbeides.
Savner i planen at kirkens betydning for kulturen ikke er nevnt.
Frivillighetens rolle er framhevet og tiltak beskrevet i driftstiltakene. Dette er også framhevet som
meget viktig i flere av kommunedelplanene. Samordning med en felles temaplan og strategier er
nødvendig for å utløse og benytte de ressursene som finnes på en god måte.

I investeringstiltak for uteareal ved skole, barnehage er Ytterøy satt opp. Dette er et lenge etterspurt
tiltak som det er meget positivt at nå skal gjennomføres.
I arbeid med måloppnåelse og temaplaner/planer er det viktig at brukergruppene blir tatt med i
prosessen og kan medvirke til at tilbudene blir best mulig tilpasset.

For Ytterøyutvalget
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Ytterøyutvalget er et tverrpolitisk utvalg bestående av valgte representanter fra styrene i partier, lag og
foreninger på Ytterøy. Representantskapet er utvalgets øverste organ og består av lagenes styrer. Utvalget har
som formål: å arbeide med en videreutvikling av lokalsamfunnet på Ytterøy, med spesiell vekt på økt bosetting,
næringsutvikling, privat og offentlig tjenesteyting og samferdselsforhold.

