
SAMARBEIl)$AVTALE
MELLOM NES KOMMUNE OG NES KULTURRÅD

Samarbeidsrutiner som regulerer forholdet mellom Nes kultunådet og Nes kommune

Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeid mellom Nes Kulturråd og Nes kommune
i saker som berører kultur.

Avtalen inngås mellom Nes kommune ved ordfører, og Nes Kulturråd ved leder.

Avtalen skal bidra til bevisstgjøring av de involverte parters roller, ansvar og oppgaver, samt
sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Samtidig er det et mål at avtalen skal
bidra til forståelse og respekt for partenes synspunkter og arbeidsmåter.

Nes Kulturråd og Nes kommune har et felles mål om skape et levende lokalsamfunn der folk
finner trygghet, tilhørighet og trivsel. Kulturlivet og det offentlige har et felles ansvar for
utvikling av kulturaktivitet i samfunnet. Det er en felles forståelse for at kultur er viktig for
folkehelsen. Nes kommune skal ha positiv holdning til kultur, og skal evne å støtte opp om
kulturaktiviteter, konserter og andre arrangementer. Dette har stor betydning for de frivillige
organisasjonene.

1. Kulturrådets rolle

1.1. Kultunådet er et samordningsorgan for kulturorganisasjoner i Nes kommune, valgt av
og blant de forskjellige organisasjoner, lag og foreninger som ikke sorterer under
idrettsrådet og frilufsrådet.

1.2. Kulturrådet skal være en høringsinstans i saker som angår kulturen.

1.3. Kulturrådet er et fristilt og selvstendig organ som skal se helheten i kulturlivet i Nes
kommune og skal være et rådgivende organ for kommunen med tanke på å ta
beslutninger til beste for organisasjoner, lag og foreninger.

1.4. Kultunådet kan også engasjere seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, og
generelt være en pådriver innen kultunområdet.

1.5. Kultunådet skal ha to representanter i arbeidsgruppen for ny kulturstrategi i Nes
kommune.

2. Kommunens rolle
2.1. Politisk ledelse er gjennom et samarbeid med kultunådet forpliktet til alltid å ha

innhentet uttalelse fra kulturrådet i saker som angår kulturlivet i kommunen, herunder
budsj ettprosessen.

2.2. Kultunådet skal forelegges enkeltsaker og faste årlige saker, og gi uttalelser til disse
både administrativt og politisk.
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2.3. Faste årlige rutiner mellom Nes kommune og Nes kulturrådet:

• Gi innspill til fordelingskriteriene for tilskuddsordningene.

• Fordeling/tildeling av bevilget tilskudd i samarbeid med
kulturadministrasj onen

• Nes Kulturråd bistår med gjennomføringen av Ung Kultur Møtes

• Nes Kulturråd skal gis informasjon om budsjettprosess og økonomiplan, - og
inviteres til årlig budsjett- og handlingspian-seminar

• Ved revidering av tilskuddsordningene skal kulturrådet ha representanter i
arbeidsgruppen

2.4. Kultursjefen eller annen representant fra kommunen har møte- og talerett i kulturrådets
styremøter. På denne måten sikres god kontakt og informasjonsutveksling mellom
partene. Utover dette kan det avtales møter og andre samarbeidsformer i enkeitsaker,
prosjekter osv.

2.5. Kulturkontoret kan bistå kulturrådet med utsendelser til kulturorganisasjonene.
Kommunens lokaler kan etter avtale benyttes til møtevirksomnhet.

2.6. Saksliste og protokoll fra møter i utvalg for teknikk, næring og kultur sendes
kulturrådet til orientering. Generell informasjon som sendes fra kommunen til
kulturorganisasj onene skal sendes kulturrådet til orientering.

3. Endring

Avtalen er inngått i august 2009, revidert februar og vedtatt i kommunestyret 4. april
2017. Avtalen skal revideres innen ett år etter kommunevalg.
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