Handlingsplan 2017-2018
Trondheimkulturnettverk
Handlingsplanen for TKN skal være en strategisk veileder for styre og administrasjon, samt gi
føringer for konkrete tiltak som er situasjonsbestemt.
Det er vesentlig at handlingsplanens innhold er avstemt i forhold til de ressurser styret og
administrasjonen har. I tillegg skal planen sikre at relevante og nødvendige ressurser blir benyttet
ihht budsjett og forutsetninger.

Overordnet handlingsplan
-I perioden skal Trondheim kulturnettverk (TKN):
-Videreføre arbeidet med å være det naturlige valg som nettverk for byens fritidskulturliv
-Bevisstgjøring og sterkt synlighet utad, hvor bydelsforum og bydelsmøter blir sentrale arenaer
-Arbeide for kontinuerlig vekst av antall medlemmer
-Arbeide for god tilgang til lokaler og støtteordninger for fritidskulturlivets organisasjoner.
-Være en aktiv medspiller i oppfølgingen av kommunens frivillighetsmelding, kommunens
handlingsprogram for kultur og ellers relevante kulturpolitiske saker
-Være en operativ ressurs for kommunen i arbeidet om fordelingen av lokaler til kulturformål
-Være en operativ ressurs for Trondheim kommune i samspill om et velfungerende fritidskulturliv

Kulturpolitisk arbeid
-TKN skal være et talerør som er ledende i arbeidet med å ivareta interessene til et samlet fritidskulturliv.
-Det kulturpolitiske perspektivet er hovedfunksjonen til et kulturnettverk. Et aktivt og offensivt
kulturnettverk vil være en funksjonell og viktig paraplyorganisasjon som kan involvere seg i viktige
prosesser og således bedre det frivillige kulturlivet sine rammebetingelser i Trondheim på en positiv
måte.For å ivareta denne målsetningen, vil styret og administrasjonen videreføre sitt politiske arbeid,
slik at vi sikre kunnskap og kjennskap i det politiske miljø, og således påvirker de politiske vedtak i
kommunen.
-Vi skal legge frem minst en sak årlig for politisk ledelse og kulturkomiteen, basert på saker fremmet av
medlemmer eller på bydelsmøter.
-TKN skal også sette økt fokus på dialog med fylkeskommunen, noe som er særdeles viktig fram mot
2018 og et samlet Trøndelag.

Tilretteleggende arbeid
- Et gjennomgående tema hos våre medlemmer er ønsket om oversikt over, tilgang til, og kostnader ved
bruk av egnede lokaler. TKN skal spille en aktiv rolle med tanke på tilrettelegging av aktuelle arenaer og
øvingslokaler for det frivillige kulturliv, og kontinuerlig følge opp Trondheim kommunes arenaplan og
database over aktører og lokaler.
-TKN skal alltid være en av høringsinstansene ved planer om bygging av offentlige skoler, kultur- og
sambrukshus og andre aktuelle arenaer.
-Nettverket skal vektlegge at interessene til alle uttrykk blir ivaretatt. Ulike grupper kan velges ut til å få
ekstra fokus i en periode. I 2017-18 ønsker vi å ha ekstra fokus på 1) dans og 2) lokaliteter for aktører
tilhørende midtbyen
-Struktur og veiledning for aktivitet tilknyttet integrering av innvandrere skal også prioriteres
-TKN skal ellers representere en størst mulig bredde i forhold til kunstneriske uttrykksformer.
-For å kunne opprettholde og utvikle TKN som naturlig talerør for både Trondheim kommune og
medlemmene, må vi dessuten intensivere vårt arbeid rettet mot relevante samarbeidsorgan innenfor
kultur.
-Med unntak av Musikkfest Trondheim, skal TKN være en rådgivende og veiledende instans for
fritidskulturlivet. Ved bruk av interne ressurser, medlemmene selv, samt kompetanse tilknyttet TK, skal
TKN medvirke til at medlemmene føler en trygghet og forutsigbarhet når de skal gjennomføre
aktiviteter.
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‘Praktisk/operativt arbeid
Utrede og initiere samlinger for lag og foreninger i de respektive bydeler. Vi skal i dette arbeidet
søke å etablere flere bydelsforum for å sikre lokal forankring, lokalt engasjement og samhandling.
Pr.1.3.17 er det konkret arbeid i gang med tre bydelsforum, og målet er minimum seks i perioden
TKNs rolle overfor kommunen er formalisert i en treårig samarbeidsavtale som inkluderer faste
møter med både administrasjon og politisk ledelse. Prioriterte saker: Behovet for lokaler
til fritidskultulivet og innvandrerorganisasjoner i midtbyen: Møteplass, større samlinger og
scenekunst
Starte opp et pilotprosjekt for å skaffe erfaring og kompetanse til å bistå lag/foreninger med å
integrere nybosatte innvandrere/flyktninger i sine aktiviteter
Kommunes databaser aktørbasen – bookingbasen – tilskuddsbasen er nå i drift, og TKN skal bistå
i arbeidet med videreutvikling og optimalisering
Tilskudd til helgeaktiviteter for ungdom er videreført for 2017. Vi skal markedsføre ordningen og
håndtere søknader, tilsagn, utbetalinger og rapportering til kommunen. Målet er videreføring av
ordningen for 2018, da vi ser potensiale og en positiv utvikling
Vi skal fortsette med å kartlegge behovet for et forum for og med de mest fremragende ensemblene, de
som holder profesjonelt nivå rent kunstnerisk. Disse har hverken nettverk eller felles talerør i dag, og
spørsmålet er om de blir godt nok ivaretatt med dagens ordninger for fritidskulturlivet.

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2017/18, FORDELT PÅ KVARTAL
1. kvartal 2017
-Bydelsmøte for aktører i midtbyen
-Årsmøte
-Markedsføring Helgetilskudd for ungdom
-Kartlegge behovet for bistand for –
semiprofesjonelle ensembler
-Oppstart arbeid med Ranheim bydelsforum
-Promotere Musikkfest Trondheim
-Bearbeide sponsorer
-Oppstart prosjekt integrering
3. kvartal 2017
-Oppstart arbeid med bydelsforum for
område Sjetnmarka og Tiller
-Markedsføring Helgetilskudd for ungdom
-Bearbeide sponsorer
-Videreutvikle aktørbasen

2. kvartal 2017
-Musikkfest Trondheim
-Oppstart arbeid med Heimdal bydelsforum
og Byåsen bydelsforum
-Møte politisk ledelse
-Promotere og gjennomføre Musikkfest
Trondheim
-Bearbeide sponsorer
-Møte med KIF komiteen
4. kvartal 2017
-Oppfølging av fritidskulturlivets
rolle i forhold til innvandrere / flyktninger
-Markedsføring Helgetilskudd for ungdom
-Møte politisk ledelse for videreføre treårig
samarbeidsavtale for 2018-2021
-Bearbeide sponsorer

1. kvartal 2018
-Delta på møter i div bydelsforum
-Oppfølging av pilot(er) tilknyttet
fritidskulturlivets rolle i forhold til
innvandrere / flyktninger
-Markedsføring Helgetilskudd for ungdom
-Bearbeide sponsorer
-Bydelsmøter
-Årsmøte / Medlemskveld
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