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1.0 Bakgrunn for oppdraget

Iveland Folkeakademi holdt ekstraordinært årsmøte 2.desember 2009. Årsmøtet ble
innkalt for å drøfte eventuell nedleggelse av Iveland folkeakademi. Årsmøtet tok ikke
beslutning om dette, men foreslo at det gjennomføres en studie/undersøkelse om
hvilket kulturtilbud store og små i Iveland egentlig ønsker lokalt (vedlegg 1)

Saken ble via rådmannen lagt fram for Levekårsutvalget som i møte 14.april 2010
vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som undersøker hvilke kulturtilbud innbyggerne i
Iveland ønsker seg for fremtiden. Rapport legges fram innen 20.september 2010
(vedlegg 2)

Den oppnevnte Kulturgruppa "Framtidig kulturtilbud i Iveland kommune"
ble av kulturleder Finn-Terje Uberg, innkalt til sitt første møte 5.mai 2010.
Gruppa har bestått av:
Hilde Engenes
Marit Fjordheim
Svein Hillestad
Marit Leesland
Anna Ubostad
Gruppa fikk kr.5.000,- til utgiftsdekning ifm sitt arbeid.

1.1 Mandat
Levekårsutvalget utformet ikke noe mandat for gruppas arbeide. Gruppa ble stilt fritt
til eventuelt selv å formulere mandat og til å avgrense oppdraget.
Avgrensning av oppdraget ble sett mot utredninger som allerede finnes( se
nedenfor).

Mandatet ble til underveis, i form av hva gruppa kom fram til å se på som sin
oppgave:

• Skaffe en oversikt over hva som allerede finnes av kulturelle aktiviteter i
kommunen i dag, og hvordan disse er organisert

• Skaffe en oversikt over hva som finnes av lokaler i kommunen og hva slags
aktiviteter og arrangementer disse egner seg særlig for

• Framskaffe et materiale som gir et godt bilde av hva den voksne delen av
innbyggermassen i Iveland ønsker seg at framtidas kulturtilbud skal inneholde

• Vurdere organisering og gjennomføring av ønskede/foreslåtte kulturtiltak
gjennom en prioritert framstilling av forslåtte tiltak. I den grad det er mulig bør
også finansieringsbehov- og muligheter omtales

• Gjøre rede for ulike forhold som vil være viktig å ta hensyn til i en
framtidsrettet utvikling av kulturlivet i Iveland

• Arbeidet oppsummeres i en rapport som legges fram for Levekårsutvalget.



1.2 Avgrensning av oppdraget

Idrett og friluftsliv:
Gruppa gjorde seg kjent med  "Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2008 — 2019.
Med handlingsprogram 2008 — 2011",  og har derfor ikke spesielt tatt for seg denne
delen av kulturtilbudet i kommunen.
Tanker og forslag som hører under feltet er likevel tatt mot med takk, se under  Natur
og kultur!
Gruppa har også avgrenset sitt arbeide til ikke å omfatte barn og unge. Tilbudet til
dem ivaretas via "Plan  for barn og unge. Kultur- og fritidstiltak for barn og ungdom.
Hovedrullering av kommunedelplan for 2010 — 2014".
Unge voksne , 18 år og oppover, er sett på som viktig målgruppe.
Gruppa har ikke sett spesielt på kulturtilbudet til  de eldste  i Iveland.
Bruk av  kulturtilbud i nabokommunene  er avgrenset til informasjon om muligheter til
samarbeid over kommunegrensene.
Regionalt samarbeid:  Gruppa viser til Knutepunkt Sørland og oppstart av
kulturnettverk
(vedlegg 3).

1.3 Arbeidsrnåte

Bygdebrev: Invitasjon til innspill
Innformasjon om gruppas arbeide med oppfordring til å komme med innspill har stått
i Bygdebrev i juni, juli og august.
Som ventet ga det magert resultat: 2 henvendelser!

Gruppa brukte heller ikke plakater,spørreskjemaer men satset på
Oppsøkende virksomhet
Hensikt: Samle informasjon om eksisterende kulturtiltak, målgrupper, oppslutning
og om planer/tanker om tiltak samt om samarbeid/markedsføring/organisering.
Alle forslag er samlet i Idekista (vedlegg 4).

Gruppa la fire  møter  til steder som på ulike måter gjennomfører kulturaktviteter :
Ogge Gjesteheim, Grosås gård, lveland og Vegusdal Bygdemuseum,
Frivillighetssentralen
Gruppa  besøkte :
Bedehuset, undervisningskveld (samt leder, Bedehusets styre)
Menighetsrådet, møte
Gruppa hadde  uformelle samtaler med lag , foreninger, studiegrupper (  se vedlegg 3)
og med  enkeltpersoner.  Frigstad og Ljosland grendehus , samt Bygdeheimen og
Birketveit skole , ble kontaktet.
Kulturledere  i Iveland, Vennesla, Evje&Hornnes, Valle er kontaktet.
Næringsrådgiver i Iveland  deltok på et møte i gruppa og han og  fylkesbiblioteket  i
Aust-Agder er kontaktet vedr. møteplass/bibliotek.

Representant for gruppa deltok på  konferansen " Framtidsbygda"  kultur som motor
for bygdeutvikling", Evje 13/8.



Gruppa ba politikere i Iveland om innspill ,som privatpersoner, , via foreløpig
informasjon om arbeidet , i møte med politikerne og deres gruppeledere , og i møte
med Levekårsutvalget.

Notater til internt bruk ble laget fra en del møter/samtaler. Disse vedlegges ikke
rapporten, heller ikke referatene fra gruppas egne møter.
Foreløpig rapport( til internt bruk ) med prioritering av tiltak ble 17/9 overlevert
kulturleder
som grunnlag for hans inkludering av dette i debatt, budsjett for 2011.

Egne møter:
Gruppa har, , inkl, møtene med politikerne , Levekårsutvalget og kulturleder, hatt 11
møter i perioden 5/5 — 17/9. Medlemmene i gruppa har i tillegg brukt mye tid på de
uformelle samtalene nevnt ovenfor, på forberedelse til møter, notat- og
referatskriving.

Erfaring:
Oppgaven gruppa fikk var egentlig for stor, om tilrettelegging av framtidas kuiturtiltak i
Iveland skal tas på alvor. Gruppa ønsket å gjøre en så grundig jobb som mulig og
legge fram noe som kan følges opp. Arbeidet ville ellers være uten verdi.
Men det har vært tidkrevende og under tidspress (forsterket av ferietid !). Gruppa
inkluderer tanker og erfaringer fra utredningsarbeidet i forslag til oppfølging/framtidig
organisering.

1.4 Innkomne forslag

Alle ideer og forslag er notert ned og dokumentet er kalt Idekista
I vedlegg 4: Idekista er forslagene samlet , gruppert og anonymisert.
Idekista er så delt i tre:
Del 1: Arbeid pågår! Gruppa har gått gjennom forslagene og vurdert om de er
naturlig del av arbeid som pågår i lag, foreninger, aktivitetssentre av ulike slag: Slike
forslag vil bli oversendt dem sammen med denne rapporten.
Del 2: Prioriterte tiltak: Tiltak som mange har foreslått og tiltak Sonl er enkle å
gjennomføre.
Disse er forslag fra gruppa til gjennomføring på kort eller lengre sikt.
I tillegg har gruppa skilt ut og gitt helt spesiell prioritet til forslag som går på
sentrumsplaner/møteplass/bibliotek.
Del 3: Bevaringsverdige!Alle tiltak som ikke kommer under 1 eller 2 vurderes om de
kan nyttes som initiativ/utfordring for noen nå. Resten beholdes som skatt i Idekista
og tas med jevne mellomrom fram igjen til vurdering.

Gjengangere
Vi noterer med interesse at mange av forslagene vi fikk fantes i tidligere utredninger
og delvis i handlingsplaner.
Se vedlegg 6: " Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2008 — 2019. Med
handlingsprogram 2008 — 2011." Vedlegg 7: " Plan for barn og unge. Kultur og
fritidstiltak for barn og ungdom . Hovedrullering av kommunedelplan for 2010 —
2014". Vedlegg 8." Kulturtilbudet i Iveland. Behovskartlegging sept. 2007."



2.0 "Iveland, et godt sted å bo"
Til første møte i gruppa ba vi kulturleder skaffe informasjon om Iveland:
Innbyggere med aldersfordeling, utdanningsnivå, arbeidssted, bosted.
Møtesteder, ressurspersoner, økonomi innen kultursektoren , kulturtiltak nå og hvem
som arbeider med dette.
Vi gjorde oss en del tanker rundt dette underveis i arbeidet.
Vi leste litt, men fant ut at det beste ville være å snakke med folk!
Nedenfor tar vi opp noe av det vi fant som vi mener er viktig å ta hensyn til og/eller
drøfte som ledd i utvikling av det framtidige kulturtilbudet i Iveland.

2.1 " et godt sted å bo.."
Hjemme:
Mange arbeider utenfor Iveland, bor godt her og trives hjemme. Noen tar med seg
kulturtilbud på stedet der de arbeider. Vil de i tiden de har til overs helst være
hjemme? Med barn/barnebarnfT-V/private grupper?
I foreldreperioden er mange aktive. Når egne barn blir større opphører dette ofte.
Livet i gruppene:
Har mange nok med det som skjer i gruppen/miljøet de er vant med å ferdes i?
Ønsker de noe utenfor dette, som deltakere?
De som er aktive i gruppene virker som de tar ut all energi og tid innen sitt miljø.
Nye tilbud?
Det er flott at folk trives hjemme og i sine grupper.
Skal de "forstyrres" med andre tilbud?
Er vi for få i Iveland til at andre tilbud vil få nok oppslutning?
Bør tilbudene koste noe ? Er det en "smertegrense" for billettpriser?

2.2 Liv i grupper og på tilhørende møtesteder
Dette punktet sees i sammenheng med punkt 6.0 Natur og kultur. Under arbeidet
syns vi å se fire grupperinger.
Grupper basert på livssyn :  Kirken , Bedehus/ frimenigheter/misjonsforeninger,
Grosås Gård.
Disse har egne , gode lokaler. Informasjon innen gruppa er god. Samarbeid mellom

og deltakelse på tvers av gruppene synes i liten grad å forekomme til tross for at det
utrykkes både ønske om og vilje til dette.
Grupper based på særinteresser:  En del lag/foreninger. Private grupper ( lesesirkel,
matklubb..). "Salgsgrupper" (Tupperware..)
Aktivitetene finner for det meste sted i hjemmene, og i praksis i nokså lukkede
grupper.
Avtale fra gang til gang samt via gruppas nettverk viktigste kanal til informasjon.
Samordning av tiltak finnes i liten grad , selv om tradisjonell måte å drive
foreningsarbeid på synes å være i endring og gruppene kunne hatt fordel av å slå
seg sammen.
Grupper basert på alder:
Yngre: Ungdomsklubb - idrettslag



Eldre: Bygdeheimen. Også Frivillighetssentralen forbindes av mange med eldre, selv
om tilbud der skal være for alle aldersgrupper.
Geografi:
Vatnestrøm deltar lite i tiltak på Birketveit, og omvendt. Deler heia kommunen i to?
Og kanskje i tre: Noe av det samme gjelder for Røyknes/Skisland?

Eller er det mer naturlig for innbyggerne i disse "yttergrenseområdene " å søke seg til
miljøer i nabokommunene?

2.3 Dørstokkmila - for lang og dørstokken for høy?
Til tross for at mange gjerne er hjemme og gir uttrykk for trivsel og full aktivitet i egne
miljøer fikk Kulturgruppa straks , og fra mange, ønske om sentralt møtested i Iveland.
Ønsket er lavterskel, livssynsnøytralt , "et sted å henge" , kunne sette seg ned og
prate med folk, delta i småarrangementer.
Gruppene vi har hatt kontakt med uttrykker ønske om å få "alle" med, uavhengig av
livssyn og alder. Samle folk, ikke konkurrere om tidspunkter og publikum.
Er dette mulig? Ønskelig?
Vil folk samles? Enkeltpersoner sier JA — noen TJA.... Noen understreker at de bare
er interessert dersom det er livssynsnøytralt tilbud. Andre understreker at det må
legges opp slik at en kan få personlig kontakt, ikke bare delta og så gå hver til sitt.
Det er ikke så lett å bli kjent i Iveland som en tror!

Uansett: Til nye, "tverrkulturelle" tiltak må noen utenfor gruppene ta initiativ og folk
ønsker å komme til dekket bord.

24 Sentralt møtested
Kan ønsket om et sentralt møtested som beskrevet ovenfor, oppfylles innen rammen
av eksisterende tilbud i lveland?
Møtestedene til gruppene nevnt ovenfor oppleves ikke som "nøytrale" og kan heller
ikke være det ut fra vedtekter/formålsparagrafer.
Mulige "nøytrale" lokaler som finnes: Gymsalen, Skaiå skole — kinosalen,skolen på
Birketveit. Andre? ( ldrettshallen for stor, samt elendig akustikk.)
Kan ønsket om et slikt møtested imøtekommes uten et nytt sted som planlegges ut
fra tanken om at det skal være uformelt, nøytralt, åpent, lett tilgjengelig? Kunne
brukes både som privat treffsted og til arrangementer.
Er lokaler i nytt sentrumsbygg forutsetningen for et "gruppeuavhengig møtested i
lveland?
For framtidig kulturutvikling og styrking av fellesskap i bygda?



3.0 Kulturarbeid

3.1 Kultur som arbeidsoppgave
Kultur er glede, opplevelse, aktivitet, fellesskap, utvikling !
Men det er også en arbeidsoppgave.

Ingen kulturtiltak kommer av seg sjøl. Ansatte eller frivillige må gjøre en jobb.
Jobben er ikke "bare" å gjennomføre et tiltak, det tar mye tid å planlegge, informere.
Det krever papirarbeid såvel som praktisk arbeid. Det krever evne til samarbeid med
andre slik at en kan forene krefter, , få mer ut av felles innsats, unngå kollisjoner i tid
og tema.
Resultat av kulturarbeid er vanskelig å måle i kroner og øre.

Det er ofte mange fine ord om hvor viktig kulturarbeid er, men når det kommer til
stillinger og bevilgninger er det vanskelig for kultursektoren å få gjennomslag.
Kulturgruppa mener dette også gjelder Iveland.
1.4 årsverk er fordelt på 5 personer. Kulturleder skal i tillegg til sin lederoppgave på
kulturfeltet fungere som biblioteksjef samt ta omfattende IT-oppgaver. Det sier seg
selv at noen oppgaver må lide under dette og/eller bare kan gjennomføres ved frivillig
innsats via lag/foreninger/enkeltpersoner.

Omfanget arbeidsoppgavene her må komme fram, samt
kvalifikasjoner/fagutdanninger som kreves.

3.2 Frivillig innsats
Manglende stillinger på kultursektoren og for små bevilgninger kompenseres ofte av
frivillig innsats og dugnadsånd. Dette kan bidra til å skjule de faktiske behovene. Få
som deltar frivillig fører oversikt over timer brukt eller private utgifter den frivillige
innsatsen fører med seg.
Frivillig innsats- en glede eller en bjørnetjeneste?
En bjørnetjeneste? : Ja, i den forstand at det ikke kommer fram at kulturtiltak koster
og at det kan være vanskeligere å stille kvalitetskrav.
En glede? : Ja, absolutt! Frivillig innsats er av uvurderlig verdi både for fellesskapet
og for den enkelte. Så lenge det gjøres fritt og en er villig til å gjøre det.

Svært mye av det som skjer innen kulturlivet i Iveland har vært i regi av lag og
foreninger, og mye er det enda. Dette er flott og må fortsette. Ressursene til dette
arbeidet bør styrkes.

Men : Samtalene Kulturgruppa har hatt, både med enkeltpersoner og med
lag/foreninger, viser slitasje i forhold til frivillig innsats. Mange ønsker avlastning men
får ikke noen til å overta. Samtidig sier mange at de gjerne vil delta i dugnad/frivillig
arbeid, men bare dersom noen andre tar initiativ og ansvar og de ikke må binde seg
til innsats over lang tid.



Ivelendingenes uttalelser er i samsvar med det kulturlederne vi har snakket med sier
og med trender i storsamfunnet. Frivilligheten har endret seg over tid. Folk betaler
gjerne medlemsavgift i organisasjoner, og får via dette fagfolk til å drive
organisasjonsarbeidet og fremme gruppas synspunkter.
Det er mange lag og foreninger som i dag melder om problemer med å rekruttere
frivillige til arbeidet sitt, byene merker dette spesielt. Det er også mindre vilje til å
delta i aktiviteter som forplikter over tid. Det er ad hoc- engasjementet som er lettest
å mobilisere.
Viljen til egasjement er avhengig av at folk føler det ligger en egenutvikling i
innsatsen. Det ideelle engasjementet finnes det mindre av i dag enn tidligere. Unge
mennesker har også større forventninger til uttelling for egen del, knyttet til den
aktiviteten de deltar
Disse forholdene tilsier at frivillighet kan bli en langt knappere ressurs i fremtiden. Det
er ikke tilstrekkelig å basere kulturlivet i en kommune på frivillighet uten å sikre en
god forankring og ressurs i den kommunale administrasjon. Det er avgjørende å ha
en god strategi i forhold til å ta vare på det frivillige engasjementet som preger
Iveland i dag.

Kan Iveland kommune finne en måte å ta vare på innsatsvilje og —glede , og unngå
at folk blir lei og sliter seg ut?

Kulturgruppa forslår et prøveår med konkrete tiltak gjennomført som et prosjekt.

Dette kan tillegges eksisterende stillinger i kulturavdelingen eller organiseres med
"frittstående" prosjektleder som arbeider på timebasis og med full utgiftsdekning.
Viktig del av prosjektet må være å se på en annen måte å fordele oppgaver mellom
kommunen , lag/foreninger og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en innsats, få
fram innsatsens omfang og krav til kvalifikasjoner/fagutdanning.
Se under del 9: Konkrete tiltak som foreslås prioritert innenfor en prøveordning

3.3 Koordinere, informere, synliggjøre, følge opp
Dette er kjente stikkord , ikke minst på kultursektoren.

Tankekors:
Kulturgruppa er positivt overrasket over hvor mye som skjer i Iveland , men har
inntrykk av at det bare delvis er kjent for innbyggerne?
Kommunen har flotte ressurspersoner som kommer for lite fram ?
Samordning er ønsket men gjennomføres tilfeldig, og for sent i planleggingsarbeidet?
Innsats bak tiltak blir ikke synliggjort ( konf. ovenfor!)
Planer/utredninger følges bare delvis opp?
Dette er omfattende arbeidsoppgaver og ikke lette å gjennomføre. Kulturgruppa har
ikke svar på hvordan dette kan endres, men mener det er oppgave som klart hører
under kulturleders ansvarsområde.
Gjennom drøftinger i det foreslåtte prøveåret regner gruppa med at en kan få svar på
en del av disse spørsmålene. Eventuelle tiltak kan komme i en forlengelse av
prøveordningen.



4.0 Kulturtilbudet i Iveland nå

4.1 Kulturtiltak har flere leverandører
Noen har som sin hovedoppgave å arbeide med publikumsrettede tilbud , det meste
kan defineres inn under et utvidet kulturbegrep.
Slike arbeidsstederer:
Ogge Gjesteheim
Grosås Gård
Frivillighetssentralen
Delvis: Iveland og Vegusdal Bygdemuseum

Kommunalt:
Kulturavdelingen, under den Kulturskolen med tilbud innen musikk og malekunst.
Kino
Kulturleder er biblioteksjef.
Idrett og friluftsliv hører også under Kulturavdelingen.

Lag og foreninger:
Iveland har et stort antall lag og foreninger. Se vedlegg !
Lista viser at et stort antall særinteresser ivaretas gjennom lag og foreninger.

Kristent arbeid:
Kirken, bedehus. Misjonsorganisasjoner.

Privat:
Lesesirkler, studiesirkler, "homeparties", syforeninger med mer

Politiske partier/ kommunale utvalg:
De som deltar her må ta stilling også til kulturtilbudet i kommunen. De er viktige
forslagsstillere og de foretar de endelige prioriteringen.
Slik sett er de sentrale leverandører: De må ha politisk vilje til å satse på Iveland som
kulturkommune , med bevilgninger som gjør gjennomføring mulig.

4.2 Hvilke kulturtiltak finnes?
Iveland er en kommune som er veldig rik på kulturtiltak. Kulturgruppa kan ikke i sin
rapport liste opp alle kulturtilbud i kommunen, men en del omtales i punkt 2.2 og i
kap. 6.

Kommunens nettside gir god informasjon, både generell og med programoversikter.
Bygdebrev har annonser om aktuelle arrangementer.

Kulturgruppas Idekiste viser at til tross for et overraskende rikt tilbud er det mye
innbyggerne savner og/eller drømmer om.
Noe av dette skjer allerede uten at de som etterspør det kjenner til det.

Der ser ut som det er like viktig med styrket samarbeid , koordinering og informasjon
som med utvidelse av det eksisterende tilbudet.



5.0 Lokaler til arrangementer og som treffsted
Kulturgruppa har sett på lokaler som finnes i Iveland og som mer eller mindre er i
bruk som treffsteder eller til arrangementer.
Vedlegg 9 gir vår oversikt.

5.1 Lokaler til arrangementer
Til å være en så liten kommune i innbyggertall har Iveland mange lokaler som brukes
til arrangementer av forskjellig slag.
I tillegg til i lokalene vi har listet opp er det kulturarrangementer i regi av barnhage,
skole, bygdeheim - innen deres egne lokaler og oftest spesielt for sine
brukergrupper.

Antall og type lokaler avspeiler at Iveland er stor i utstrekning , med mange "dalføre
innafor" som er glad i sine grendelokaler og treffsteder i nærmiljøet.
De fleste av lokalene er i bruk for egne grupper (livssyn, alder ,geografi,
særinteresser).
Bruk på tvers av dette synes sjelden å forkomme.

Det er få av lokalene som kan sees på som Iveland kommunes fells storstue.
Iveland kirke har for sin gruppe denne funksjonen og Iveland Bedehus utvikler seg i
den retning for sine. Til sin bruk er dette gode lokaler ( plass/akustikk/lydanlegg).
Uavhengig av livssyn , alder og geografi kan Ivelandshallen være storstua, men
dårlig akustikk begrenser hvilke arrangementer en kan ha der.
Ideelt sett burde Iveland hatt et lokalt kulturhus.

Ut fra ønske om "nøytralt" lokale for arrangementer finner Kulturgruppa disse som
aktuelle for litt større arrangementer ( ut over private grupper):
Kommunehuset ( Kantina,Posten) , Ivelandshallen , "Attekanten" v/ Birketveit skole,
gymnastikksal Skaiå skole , Vatnestrøm oppvekstsenter, Ivelandsstaua , Frigstad
Grendehus , Ogge Gjesteheim , "Engeslandshuset" v/Iveland og Vegusdal
Bygdemuseum.
Samtlige har i tillegg til møtelokale kjøkken og dermed mulighet til enkel bevertning.

5.2 Lokaler som treffsted
Ved litt større arrangementer fungerer lokalene som treffsted, men som før nevnt i
stor grad for sine grupper. Selv om det legges an til avslappet sosial kontakt ved bruk
av enkel servering blir denne kontakten gjerne kjente imellom. Etter arrangementet
går de fleste raskt hjem til sitt.
Unntak fra dette kan være ved mindre arrangementer på mer utradisjonelle
møtesteder.
Men her må en ta med at dette trolig vil fungere for spesielt interesserte.

Lokaler der en ikke kan tilby servering blir "bare" for opplevelsen selve arrangementet
gir.



Da er den tekniske kvaliteten på lokalet viktig. Med tanke på konserter og lignende er
kirken og bedehuset på Birketveit gode lokaler, samt "Åttekanten".

For samtlige lokaler gjelder det at i den grad de fungerer som treffsted er det
begrenset til tid før/etter arrangementer, , eller til begrenset åpningstid (Ogge
gjesteheim).

5.3 Hjemmene som treffsted
Mange kulturtiltak bruker hjemmene som sine lokaler.
Lag/foreninger/studiesirkler/salgsgrupper samles gjerne privat og veksler om å være
hos hverandre. Dette gir god mulighet til privat kontakt og til å bli kjent i kommunen.
Ulempen med dette er at gruppene lett kan bli lukkede. Selv om nye inviteres inn må
en kanskje kjenne en i laget godt for å våge seg med?
Det kan også føles som en belastning og faktisk være vanskelig for noen å ta mot
gruppa hjemme hos seg. Det er derfor viktig at det i kommunen finnes mindre lokaler
som kan brukes av slike grupper

5.4 Behov for nytt treffsted
Ønske om et nøytralt og uformelt treffsted er nevnt mange steder i denne rapporten.
Gjennomgangen ovenfor mener Kulturgruppa støtter dette.
Folk vil gjerne treffes, men på et sted med "raus" åpningstid som ikke er begrenset
til klokkeslett rundt arrangement og med forventning om at en deltar på
arrangementet.
Det ønskes enkel servering med anledning til å sette seg ned og samtale med folk en
tilfeldigvis treffer eller har gjort avtale med. Kafeen er etterspurt.
Ingen av de nevnte "nøytrale" lokalene kan imøtekomme dette behovet. Åpningstid er
begrenset og de ligger ikke midt i et senter der folk allikevel treffes. Unntak fra dette
måtte være "Posten", men her er begrensninger i forhold til bruk av selve lokalet og
kantina.

Også foreninger og lag trenger et nytt møtested — der det kan være lokaler til møter
og mindre arrangementer. Planer for nytt møtested i næringsbygg på Birketveit
imøtekommer dette.
Kulturgruppa mener også at uvikling av ett aktivt senter i Iveland kommune er viktig
for å beholde ungdommen i bygda og få dem og nye innbyggere til å bosette seg i
kommunen.



6.0 Natur og kultur
Kulturgruppa var ikke innstilt på å inkludere tiltak innen idrett og friluftsliv.
Dette er omtalt i "Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2008 — 2019. Med
handlingsprogram 2008 — 2011".
Planen inkluderer fyldig omtale av idretts- og friluftsanlegg pr. mars 2007.

Imidlertid kom det mange forslag nettopp knyttet ti natur, idrett, friluftsliv
Det utvidede kulturbegrepet presset seg på og og egen del "Natur og kultur" måtte
med. Gruppa merket seg også med interesse at mange av forslagene vi fikk var
gjengangere fra kommunedelplanen! Dette kan tolkes som at forslagene har sterk
støtte - eller som uttrykk for at oppfølging savnes.
Antakelig begge deler!
Til informasjon vedlegges kopi av handlingsprogrammet (vedlegg 6)

Natur og kultur, definisjon:
Med natur menes i denne sammenhengen den delen av virkeligheten som i liten grad
er bearbeidet av mennesker, som for eksempel skog, vann og vassdrag.
Med kulturaktivitet mener vi her fortrinnsvis det mangfoldet av utfoldelse og aktivitet
som er mulig gjennom menneskets møte med naturen.

I dette avsnittet vil vi derfor peke på ulike kulturaktiviteter knyttet til naturen i Iveland.
Mange av disse aktivitetene er nevnt på nettsidene til Iveland kommune , og
interesserte brukere vil finne nyttige opplysninger under hovedlinken  Fritid.

6.1 Lag og foreninger
Av ca 30 lag og foreninger som finnes i Iveland, kan i alle fall følgende knyttes til ulike
former for friluftsliv og naturbruk:
Iveland idrettslag, Iveland skytterlag, Iveland paintball,Iveland fiskelag, Ogge fiskelag,
Otra fiskelag, Friluftsgruppe, Iveland viltlag, Iveland Skogeigarlag, Iveland bondelag,
Vatnestrøm 4H.
Flere kunne sikker vært nevnt her! Se også punkt 2.2

61 Fritidstilbud
Nettsidene til Iveland kommune gir en grei oversikt over eksisterende aktivitetstilbud,
knyttet til ulike aldersgrupper. Mange av aktivitetene kan sees i sammenheng med
opplysningene under  Lag og foreninger,  og også her er mange aktiviteter direkte
knyttet til natur og friluftsliv.



6.3 Friluftsliv

Turløyper:
lvelandshallen — Berefjell. Rundløype ca 5 km.
Frigstad — Avdagsfjellet. T/r ca 3.8 km
Skisland — Bjørkestøl. Rundeløype ca 6 km + Beiehølen ca 4 km

Skiløyper:
Lysløype på Vatnestrøm
Berefjelløypa (av og til).
lvelandshallen — Berefjell — Ivedal
Skisland ( av og til)

Skøyter:
Enkle baner på islagte vann når forholdene tillater det.

Sykkel:
Nasjonal sykkelrute nr.3 går gjennom Iveland fra Skisland til Kringsjå.
Kommunens nettsider har ruteforsalg under linken  På sykkeI i Iveland.
Terrengsykling. Ranestadrittet arrangert med ujevne mellomrom.

Kano/kajakkpadling:
Ogge.
Otra.

Badeplasser:
Birketveittjønna badeplass - eller Rørvikstranda
Dulteneset i Birketveittjønna , spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere
Øverokilen i Otra ved Skaiå
Bakkane badeplass på Vatnestrøm
Skisland badeplass på Frøysneset

Fiske:
Birketveittjønna
Ogge
Otra
Vann og vassdrag i kommunen

Severdigheter og opplevelser
lvelandsgruvene. Kvalitetsgruver åpne for samlere. Se egen link på kommunens
Nettsider.
Hompen Høg
Kulturminner



6.4 Folkehelse
Etter vedtak i kommunestyret 28.10.09 er Iveland kommune fra 01.01.2010 med i
partnerskap for folkehelse i Agder. Også her finnes mange aktivitetstilbud:
Familieaktiviteter
Gjøre aktiviteter sammen som familie ut året og bli med i trekningen på gavekort på
til sammen kr.5.000,- !
Aktivitet på resept (  samarbeid i  Knutepunt Sørlandet):
Traseer man spaserer i Iveland. (Se eget kart under  Folkehelse  på kommunens
nettsider)
Turplan (kommer)
Naturlos:
Turer med lokalkjent guide til ulike steder i nærområdet eller regionen. Turene er lagt
inn i kulturkalenderen "Kva hender".

6.5 Midt-Agder Friluftsråd
Iveland kommune er med i  Midt-Agder Friluftsråd ,  et interkommunalt
samarbeidsprosjekt som skal ivareta allmennhetens friluftsinteresser og tilrettelegge
for friluftsliv.
I regionen er det mange tilbud relatert til natur og friluftsaktiviteter, , og vi viser i denne
sammenhengen til Midt-Agder Friluftsråds egne nettsider.

6.6 Knutepunkt Sørlandet
Gjennom kulturnettverket i Knutepunkt Sørlandet skal medlemskommunene
samarbeide om følgende punkter som gjelder idrett og friluftsliv:
Plassering av større idrettsanlegg
Turløyper og skiløyper. Knutepunkt i kommunene samarbeider om dette gjennom
Midt-Agder Friluftsråd.

6.7 Eksisterende tilbud - forslag til tiltak
Mulighetene for å kombinere kulturaktiviteter og naturbruk er rike og mangfoldige i
Iveland allerede, og det er ikke presserende behov for å utvide tilbudet drastisk.
Det viktigste er å opprettholde god kvalitet på eksisterende tilbud, og her vil vi peke
på følgende:

Turløyper:
God skilting, merking og rydding er svært viktig.
Årlig kontroll/rydding er som oftest nødvendig. Dette bør være et kommunalt ansvar,
og mye av arbeidet kan utføres av skoleelever fra 10.klasse, når de har sommerjobb i
kommunen.
Skiløyper:
Regelmessig oppkjøring av løypene etter behov. Skilting og evnt. merking.
Parkeringsplass på toppen av Ivedalskleiva vil lette tilgangen til løypenettet mot
Berefjell.
Kostnadene ved oppkjøringen bør deles i et samarbeid mellom idrettslaget og
kommunen.



Folkehelseprosjektet v/helseavdelingen i kommunen kan muligens også være en
aktuell bidragsyter her.
Kano/kajakkpadling:
Uleie av kanoer.
Tilbudet finnes allerede på Ogge gjesteheim, Fredheim og i samarbeidet med Midt-
Agder Friluftsråd. Bør vurdere å utvide tilbudet til også å omfatte kajakker.
Badeplasser:
Skilting
Gode atkomstmuligheter, også for rullestolbrukere
Sandvolleyballbaner, benker
Flytebrygger, brygger, rullestolramper m.m.
Livbøyer
Toalett
Fiske:
Salg av fiskekort på en rasjonell og lettvint måte, f eks. i kommunehuset og
butikkene.
Båtutleie

For gruppas forslag om oppfølging, se under 9.2 Natur og kultur. .

6.8 Forslag til nye tiltak
Tilrettelegge turløyper for rullestolbrukere. Merking/skilting
Kulturorientering. Orienteringsposter i tilknytning til kulturminner ute i naturen. Jfr.
tilbudet i Vennesla.
lslegge grusbanen mellom Iveland skole og ldrettshallen. Kommunalt tilskudd.
Rydde og merke deler av den gamle kongeveien der denne er å finne. Samarbeid
kommune og private sponsorer.

For gruppas forslag om oppfølging, se under punktene 9.2 og 10.2

7.0 Kommunale naboer
Gruppa har hatt samtaler med lederne av kulturarbeidet i Vennesla, Evje & Hornnes,
Valle.

7.1  Generelt om kulturarbeid , møtested, økonomi
Kulturtiltak
Ansees som viktig som grunnlag for trivsel og tilhørighet, og dermed bosetting og
næringsliv. Ungdom er sentral målgruppe.
Det er viktig å lage det unike, det som er spesielt for stedet.
Skape begivenheter!
Få fram den lokale humoren!
Prøve å minske avstand kommunalt/frivillig arbeid
Kultur sees på som forebyggende, folkehelse -
Tiltak må enten være nasjonal "superstjerne" eller noe helt lokalt.
Legger vekt på å få kjente navn til kommunen, gjerne store arrangementer, det virker
samlende.
Publikum må være veldig sikre på hva de får for å komme. Publikum er uforutsigbart!
Men en velger bevisst ikke å problematisere magert frammøte.



Problem
Kultur koster og er arbeidskrevende. Det er for små stillingsressurser og en kan ikke
lenger satse på dugnad og frivillighet.
Det er rikt foreningsliv, men folk forventer i større grad enn før at kommunen skal ta
seg av kultur. Voksne ønsker ikke å binde seg ut over ideutveksling, gjennomføre ett
prosjekt, og så være ferdig.
Blir tiltak ledet/koordinert av betalt fagperson/ansvarshavende kan frivillighet og
dugnad fremdeles komme i tillegg .

En uformell møteplass i bygda er viktig!
Vennesla: Nytt bibliotek bygges nå. " Et nytt bibliotek vil kunne bety mye for
selvfølelsen til bygda og gi noe venndøler kan være stolte av" seir ordføreren.
Kulturkafe "Digg" flyttes til det nye biblioteket.
Evje&Hornnes: Furuly flerbrukshus brukes aktivt, og Evjemoen kino. Det er planer
om (regionalt?) kulturhus. Kommunen inviterte til folkemøte 28/9-2010:" Hva bør
framtidas kulturarena i Evje og Hornnes kommune inneholde og hvor må den ligge
om den skal fungere som daglig møte- og aktivitetsplass?"
Valle:  Savner uformell samlingsplass , et flerbrukshus — lavterskeltilbud der en kan
stikke innom. På Essostasjonen i Valle er det kafekrok, samarbeid innledet. Stedet
er pusset opp og tilbyr både porselenskopper og småbord! "IntermESSO" møtes her
ei gang i uka.
Sylvgarden på Rysstad har vært brukt til litteraturkvelder.

Økonomi:
Offentlige tilskottsordninger brukes i varierende grad.

7.2 Samarbeid over kommunegrensene
Praktisk samarbeid:
Praktisk samarbeid med  Valle  er ikke så aktuelt pga avstander.
Samarbeid med  Vennesla vanskeliggjøres noe av at Aust- og Vest-Agder
fylkeskommune organiserer kulturtiltak forskjellig og av at Vennesla geografisk ikke
naturlig "ser" mot Iveland. Men samarbeid om informasjon er OK!
Samarbeid med  Evje & Hornnes  er mer naturlig, men kompliseres av at innbyggertall
og bosettingsmønster er så forskjellig. Gjensidig informasjonsutveksling er ønskelig,
og mer samarbeid ved større arrangementer kan være aktuelt .
Mulig samarbeid også om filosofikafe, indre bygder!

Ideutveksling:
Tidligere kultursjeftreff er nå delvis erstattet av "Åpen post" i NOKUs årlige
fagkonferanse.
Deltakelse fra kommunene bør sikres her, eller samarbeidsmøter gjenopptas.

Regionalt samarbeid:
Gruvedrift er felles for Iveland og Evje & Hornnes. Gruvedager kunne flyttes fra sted
til sted.
Setesdalsbanen utnyttes bedre , Oggeområdet videreutvikles.
Iveland deltar i kulturnettverk, Knutepunkt Sørlandet. For samarbeidsområder det
settes fokus på, se vedlegg 3.



8.0 Framtidsrettet kulturtilbud- grunnsteiner

8.1 Sentrumsutvikling
Tidlig i gruppas arbeide kom ønsket om sentralt møtested i kommunen fram.
Næringsrådgiver Egil Mølland ble på andre møtet gruppa hadde invitert til å orientere
om planene for og arbeidet med sentrumsutvikling på Birketveit.
Gruppa kom med innspill til funksjoner næringsbygg i sentrum kan ha i kulturlivet i
bygda, og foreslo bla. at biblioteket flyttes dit.
Møtet er fulgt opp av uformelle samtaler med Mølland og med Aust-Agder
fylkesbibliotek.
Næringsrådgiver har ansvar for å drive prosjektplanene framover.
Gruppa regner med at videre arbeid med sentralt møtested aktivt følges opp
administrativt og politisk i kommunen.
Ideer og forslag knyttet til sentralt møtested og til Tusenårsplassen er i tråd med
dette videreformidlet til næringsrådgiver.
Nedenfor gir vi sammendrag av informasjon og innspill knyttet til
sentrumsutviklingen.

Gruppa understreker at nytt møtested vurderes som sentralt for videreutvikling av
fellesskap og kulturliv i Iveland på kort og lengre sikt.

8.2 Møteplass sentralt i bygda
Se også i Idekista! Der er det mange konkrete forslag til hvilke funksjoner
ivelendinger kunne tenke seg tillagt et nytt møtested !
Innbyggere i alle aldre og med ulik bakgrunn framhever dette som betydningsfullt for
" den levende bygda" - et uformelt samlingspunkt som vil være sentralt i den nye
sentrumsutviklinga.
For unge voksne er et kafetilbud ofte nevnt som noe en moderne bygd bør ha.
Samlingspunkt på tvers av generasjoner, lokalisert slik at det gir muligheter for
mindre kulturelle arrangementer, utstillinger, intimkonserter, temakvelder - .
Livssynsnøytral møteplass med romslig åpningstid.
Tilrettelagt for funksjonshemmede ifig gjeldende lovverk , både inne- og utearealer.
Møtested for de som bor i bygda og som fristende stoppested for turister til de indre
bygder.

Gruppa har valgt å se dette i sammenheng med muligheter for samlokalisering
bibliotek/butikk/kafe

8.3 Biblioteket
Et bibliotek skal være en lett tilgjengelig og levende møteplass der en også kan låne
bøker, lese tidsskrifter, aviser, lytte på musikk, samtale!
Mange, inklusive skolen (vedlegg 10), ønsker sentralt beliggende og lettere
tilgjengelig bibliotek med utvidede åpningstider og nye tjenester.
Biblioteket i Iveland nyttes av skoleelever som ledd i undervisningen fordi kommunen
ikke har skolebibliotek.
For brukere ellers kan ikke biblioteket bli møteplassen det bør være med nåværende
lokaler innerst i 3.etg og med åpningstid noen timer to dager i uka.



Et lite brukt bibliotek er dyrt!
Flere steder samlokaliseres nå bibliotek med kafe, butikk, kommunal informasjon (
Lyngdal, Lindesnes). Besøkstallene stiger og brukergruppene utvides.

Bibliotekets rolle i samfunnet er nå under livlig debatt, og endring, Biblioteklovens
formålsparagraf kan bli utvidet og større vekt bli lagt på aktiv formidling og
møteplassfunksjon. I denne prosessen er det mulig å søke samarbeids- og
utviklingsmidler via Nasjonalbiblioteket, og det er også en pott til modelibibliotek
(vedlegg 11).

Bibliotek er lovpålagt oppgave med klare krav til kompetanse ( Lov om folkebibliotek).
Stortingsmelding nr.23(2008-2009)"Bibliotek: kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid" ble vedtatt av Stortinget i juni 2009. (vedlegg 12)

Med dette som bakgrunn går Kulturgruppa sterkt inn for at biblioteket som ledd i
planene for sentrumsutvikling flyttes til nye lokaler i det planlagte næringsbygget,
Birketveit sentrum.
Biblioteket kan samlokaliseres med butikk, kafe, møteplass for lag/foreninger/mindre
arrangementer.
Åpningstid som for senteret, med betjening av bibliotekar tilsvarende nåværende
antall timer åpningstid, ellers selvbetjent /med assistanse fra butikkens
medarbeidere. Ved bruk av Norgeskortet kan alle låne/levere bøker uavhengig av
bosted i Norge.

Et sentrumsnært, levende bibliotek i spennende samlokaliserte løsninger vil også gi
drifts- og utviklingsfordeler som vil være viktig for rekruttering til næringsvirksomhet i
senteret.

8.4 Mobil -og nettdekning i hele kommunen
God og gjentatt informasjon om kulturtiltak er nødvendig, og vanskelig!
Ofte er jungeltelegrafen like effektiv som dyrere tiltak, gjerne i form av nettverk via
mobiltlf.
For å nå barn og unge er sosiale medier helt sentralt.
Mobil- og nettdekning i hele kommunen er derfor forutsetning for en framtidsrettet
kommune også på kulturfeltet.

8.5 Tiltak rettet mot unge voksne
For Iveland kommune er det avgjørende å få de unge voksne tilbake til bygda både
under og etter deres utdanning.
Kulturtilbudet i ei bygd kan være det avgjørende , "det lille ekstra" som gjør at unge
velger akkurat Iveland framfor andre kommuner eller bynære områder.
Kulturtilbudet er viktig i kommunens strategi for å rekruttere og sikre innbyggertallet i
framtida.
Hva unge ønsker seg av bygda si, og hva de ønsker å bidra med i bygda si, må
derfor tillegges stor vekt. Jentene er viktigst, guttene kommer alltid etter!



Gruppa foreslår følgende:
Kommunen tar i bruk sosiale medier som Facebook og Twitter for å komme i dialog
med de unge og beholde kontakten med de som er ute av bygda.
Kommunen vurderer å gjennomføre noen av de anbefalte tiltakene i ideheftet til
Norges Bygdeungdomslag: "Ungdom og tilbakeflytting. Hva får ungdom til bygda?"
(se vedlegg 13).

Kulturgruppa har i liten grad nådd målgruppa unge voksne.
Men de vi har snakket med har gitt utrykk for tanker og forslag i tråd med det
ideheftet nevnt ovenfor tar opp. Og: Uformelt, sentralt møtested i kommunen
etterlyses!
Gruppa mener tiltakene ovenfor hører under arbeidet med sentrumsutvikling, og ser
det som viktig at nærings- og kulturpolitikk også her sees i sammenheng.

8.6 Tiltak rettet mot innflyttere
Nye innbyggere må få informasjon om hva Iveland har å tilby, gjerne i form av årlig
gjestebud. Dette ble gjort før og bør videreføres.
I tillegg til informasjon om Iveland bør nye innbyggere oppmuntres til å gi innspill på
om det er andre aktiviteter de vil forslå i kommunen de har flyttet til, og eventuelt hva
den enkelte kan bidra med av kunnskaper/erfaringer. Det er viktig å få tak i hvilke
ressurser og interessefelt innflyttere kan berike bygda med.

8.7 Utstyr til arrangementer
System for oppdatert oversikt over utstyr som kan leies/lånes må utvikles!
Dette bør inkludere oversikt over lokaler i kommunen, bruk de egner seg til og utstyr
som finnes på stedet.
En slik oppgave bør være tillagt eksisterende stillinger i kommunens administrasjon.

9.0 Tiltak som krever finansiering over en lengre periode

9.1 Tilskudd til lag og foreninger
Svært mye skjer i Iveland i regi av lag og foreninger, og mange av ønskene som er
kommet fram vil det være naturlig å utfordre dem på. Samtidig er det tydelig at
mange som driver frivillig arbeid, til tross for gleden fellesskapet gir, er slitne. De vil
gjerne slippe ansvaret og slippe å binde seg for lengre tid.
Bør frivillig innsats tas vare på og organiseres på en annen måte enn nå?
Dette bør drøftes fritt og med innspill fra så mange som mulig. Kostnader ved
drøftingen bør dekkes av tilskott til lag og foreninger.
Skal dette, opprettholdelse av eksisterende aktiviteter, samt eventuelle nye tiltak
kunne gjennomføres bør rammen for tilskott til lag og foreninger økes .
Forslag:
øke rammen til det dobbelte av i dag, kr.100.000,- lagt inn hvert år.
Dette vil gi muligheten til mer omfattende drift som også kan inkludere en rekke av de
forslagene til aktiviteter som er kommet inn og som mange i bygda har ønske om.
Dette vil være en måte å øke de totale mulighetene for at tiltak faktisk blir
implementert.



9.2 Natur og kultur
Dette punktet må sees i sammenheng med kommunedelplan for idrett og friluftsliv!
( Vediegg 6)  Se også kap. 6 i rapporten.

Det bør utvikles en plan og struktur for å gjøre Iveland til et attraktivt turområde med
kulturhistorisk verdi. Her har kommunen mye å by på.
Tiltak knyttet til dette vil ha verdi som folkehelsetiltak rettet mot innbyggerne. Det vil
også være spennende for markedsføringen av Iveland som en kommune man gjerne
besøker om søndagen og spiser et godt måltid mat og/eller kombinerer med andre
opplevelser.

En må oppgradere gamle løyper og merke på nytt, vedlikeholde, rydde nye veier av
historisk og kulturell verdi (viktig å sikre denne kunnskapen NÅ, den tilhører
generasjonen som vi ikke har så mye lengre).
Noen må få som betalt oppgave å samle slik informasjon, planlegge bruk av den ,
iverksette nye tiltak og ha ansvar for vedlikehold av eksisterende anlegg/tiltak. Det
undersøkes hvilke eksterne tilskottsmuligheter som finnes og spesielt bør en se på
hvordan folkehelsetiltak kan nyttes både til vedlikehold og til nye tiltak!

Kostnader:
Økning til idrettslaget: Kr.10.000,- øremerket til løypekjøring vinterstid i alle deler av
bygda.
Sommervedlikehold: Kr.5.000,- til voksen veileder med 10 klassene på
sommerjobbprosjektet.
Gruppa regner med at dette dekkes via budsjett til idrett og skole, beløpene er
følgelig ikke tatt med i kostnadsoversikt her.

Men vi foreslår og tar med her:
Samle inn historisk informasjon/finne og merke løyper/markedsføring/ søke eksterne
tilskott : kr.20.000,-

9.3 Mineralkommunen Iveland

Med den "nye" fjellveggen i sentrum har Iveland allerede fått fornyet oppmerksomhet
som en av landets mest spennende mineralkommuner. En del tiltak finnes knyttet til
mineral/gruver, men kan de markedsføres bedre og mer samordnet med
"natur/kultur" og "lvelandssoga"? Som pakketHbud?
Setesdalsbanen — padling — gruvene — lokal mat? Større messe event festival i
tilknytning til dette særskilte ved bygda — eller regionen, i samarbeid med
nabokommuner?
Det er også viktig å se hvordan potensialet for turisme og næringsutvikling er ivaretatt
på dette feltet og kople det mot kulturtilbud i bygda.
Etter som gruppa kjenner til er det allerede en stillingsressurs på dette i kommunen
slik at dette kan utvikles innenfor eksisterende rammer og nye kostnader påregnes
derfor ikke her.



9.4 "Ivelandssoga i gammel og moderne tid"
Under dette samles eksisterende anlegg og aktiviteter, forslag om ferdigstilling av
påbegynte tiltak, samt ønske om nye tiltak. Det er behov for midler og samordning.

Essensen er en prioritering i fht å strukturere og legge til rette for aktiv
kunnskapsutvikling og kulturformidling til skole, innflyttere, innbyggere,
besøkende/turister.
En bør samle og legge til rette for at bygdefolk og besøkende kan tilegne seg
kunnskapen om det "typiske Iveland".
Dette er et godt eksempel på en rekke tiltak som peker på behovet for en større grad

av samordnet innsats når det gjelder kultur, næring og turisme.

Ressurser:
Det må beregnes ressurs til dette, slik at det eventuelt kan engasjeres en person til
dette arbeidet, eksempelvis gjennom et prosjektarbeid. Her bør det være muligheter
for prosjektmidler gjennom ulike ordninger.

Forslag:
Søke aktuelle prosjektmidler slik at man over en periode kan strukturere et arbeid,
utvikle en modell og sikre en metode  som kan implementeres i den ordinære driften
etter endt prosjektperiode.

10.0. Konkrete tiltak som foreslås prioritert innenfor en
prøveordning

10.1 Prøveordning
Bakgrunn:  
Gruppa foreslår en prøveperiode, i første omgang på ett år ( kalenderåret 2011) hvor
en gjennomfører flere av de foreslåtte tiltakene. Det første prøveåret må innebære en
registrering av ressurser kulturfeltet tilføres i form av dugnad/frivillig arbeid. Det må gi
en samlet verdisetting av dette (timer brukt/kjøring/materiell/telefon/porto)!

Det må komme frem hvilke oppgaver som naturlig hører under stilling som
kulturleder, og hvilke som kan skilles ut og utføres via lag og foreninger, samt forslag
til samordning/organisering av dette.
Kostnader til eventuell ny måte å drive kulturtiltak på må komme fram, samt krav til
kompetanse/kvalifikasjoner.

Dette vil synliggjøre hvordan en satser på kultur i bygda, det vil vedlikeholde
engasjement som er skapt og det vil danne et godt grunnlag for å vurdere hvordan
man kan organisere og finansiere ulike tiltak på lengre sikt.
En vil også se hvilke tiltak som lar seg gjennomføre og hvilke som trenger lengre
planlegging og en annen type finansiering, andre typer ressurser enn det man har
per i dag.



Gjennomføring:  
Gruppa tror det er helt sentralt at man sikrer en struktur og ansvarsfordeling som gjør
gjennomføring lettere.
Gjennom de siste årene er både barn, unge og voksne blitt forespurt, invitert til
idedugnad, deltatt i plan- og utviklingsarbeid som gir et godt bilde av hva man
ønsker.
Dette må planmessig gjennomføres og da trenger man fungerende strukturer og
ressurser.
Det blir administrasjonens oppgave å si noe om de tiltakene som kan gjennomføres
ved å bruke, eventuelt vri, eksisterende ressurser. En bør da si konkret hvordan man
tenker å gjøre dette og hvor ansvaret skal ligge samt kostnader ved gjennomføring.

Arbeidet i røveåret:
Forslag:
Prøveåret og dets tiltaksinnhold organiseres som et prosjekt . Prosjektet kan være
del av arbeidsoppgaver tillagt eksisterende stillingsressurs hos kulturleder eller
annen instans i kommunen administrasjonen finner naturlig.
Alternativt kan prøveåret organiseres med "frittstående" prosjektleder som arbeider
på timebasis og med full utgiftsdekning.
Uansett hvordan lederansvar for gjennomføring av tiltakene i prøveåret organiseres
må evaluering skje senest høst 2011, slik at en får eventuell videreføring med i
budsjettarbeidet for 2012.
En leder er avhengig av innspill, støtte og vurderinger fra andre!
En metode  for å sikre dette foreslås nedenfor!

Bygderådslaq:  
Det er mange aktive og kreative innbyggere i Iveland. Mye foregår, i til dels isolerte
miljøer. Ønske om avlastning, inspirasjon, andre måter å samarbeide på har kommet
fram i gruppas samtaler med lag, foreninger, enkeltpersoner. Men vel og merke i
nære samtaler, , ikke i forsamlinger eller som henvendelse etter informasjon i
Bygdebrev.
Gruppa er opptatt av å ta vare på velviljen og iderikdommen vi har sett også etter at
vårt utredningsarbeid nå er gjennomført.
Vi forslår en samling rundt Kulturkommunen Iveland minst en gang pr. år, i form av
bygderådslag (etter modell av familierådslag i barnevernet -), i forkant av at arbeid
med tiltak neste kalenderår ( eventuelt halvår) tar til.
Ressurspersoner fra ulike miljøer og deler av bygda inviteres til rådslag hvor en får
innspill og forslag, videreutvikler ideer, justerer kurs. En tilrettelegger styrer rådslaget
og utarbeider på forhånd spørsmål rådslaget skal drøfte. Rådslaget kommer så fram
til en "handlingsplan" som kan legges fram for administrasjon/politikere til eventuell
oppfølging.
Kostnad: Noe arbeidstid for tilrettelegger, rekvisita, bevertning, anslagsvis kr.3000,-.



10.2 Konkrete tiltak
Nedenfor følger 10 konkrete tiltak gruppa forslår i prøveperioden.
(Se under 1.4 hvordan innkomne forslag er behandlet)

10.2.1 Bygderevy
Siste " Ivelandsrevy" var i 1994. Nå er det klart ønske om å prøve å få dette til igjen.
Gruppa foreslår at en i 2011 utreder mulighetene for å til en bygderevy, via
ressursgruppe av interesserte /kvalifiserte folk og med tanke på oppstart av arbeid
med revy høsten 2011.
Det er vanskelig å stipulere kostnader ved dette. Trolig vil hovedutgiftene komme
vårhalvåret 2012, knyttet til første forestilling.
Erfaringstall vi har hentet inn: Utgifter forestilling ca kr. 45.000,- (lyd og lysanlegg,
musikk, sminke/kostymer). Regissør kr.30.000,- (lønn/kjøring). Eventuelt tillegg for å
kjøpe inn tekster? Inntekter: Billetter 100 a kr.200= kr. 20.000,-. Netto utgift kr.
55.000,-. Da regner en med gratis lokale og har sett bort fra eventuelle inntekter,
kiosksalg. Kommunen kommer inn med underskottsgaranti og dekning,
annonseutgifter.
Oppstart av revy, 2011:
Utredningsarbeid, ressursgruppe: kr.10.000,-. Oppstart, revygruppe: Honorar
leder/regissør, utgifter tekst/musikk/kostymer/div. rekvisita: kr. 25.000,-.

10.2.2 Bygdekor
Diverse kor finnes, men ønsket er i livssynsnøytral sammenheng, og enkelt: Ikke
noter!
Gruppa forslår at arbeid med dette tar til i 2011.
Koret trenger dirigent og ansvarsgruppe, 3 personer (?). Musiker(e). Lokaler, noter til
dirigent og musikere. Ingen medlemskontingent eller annen form for
egenfinansiering, men gratis opptreden på korkonsert!
Kostnader: Regnet ut fra gratis bruk av lokaler med piano på en skole. Øving hver
annen uke, betalt dirigent ca 10 t pr. mnd , noter/rekvisita : totalt ca 2000 kr. pr. mnd.
Oppstart mars 2011 gir utgift 20.000,- i 2011, 25.000,- i 2012.
Ved eventuell konsert: stipulerer nettoutgifter kr.5000,-, forutsatt kommunal
underskottsgaranti og dekning, annonseutgifter, lav billettpris. Tipper en konsert
høsten 2011, to i løpet av 2012.

10.2.3 Filosofi—tema —litteraturkvelder
Det ønskes slike kvelder på kafe/møtested som i seg selv er lavterskel, og med enkel
servering.
To ganger vårhalvår, en gang høsthalvår?
Antydet gjennomsnittskostnad: Under forutsetning av gratis lokale, kommunal
underskottsgaranti og dekning , annonseutgifter, lav billettpris: gjennomsnitt kr.
8.000,-.
Sum 2011: kr.24.000,-.



10.2.4 Matkultur
Det er mange forslag knyttet til matkultur: ta vare på tradisjoner, gourmetmat, andre
lands spesialretter-
Kurs ønskes i form av enkeltkvelder med informasjon/tilbereding/spising!
Gruppa foreslår i 2011 ett kurs hvert halvår.
Kostnader: kr. 6000,-.
Lokale ressurspersoner, råvarer. !O — 12 personer hver gang? En liten egenandel og
gratis lokale. Informasjon via Bygdebrev og div. utgaver,jungeltelegraf.

10.2.5 Dansekurs
Under forutsetning av gratis lokale kan dette være selvfinansierende ved at utgift til
danseinstruktør dekkes av deltakerne.

10.2.6 Islegging av grusbanen på Birketveit og Vatnestrøm
Gjennomføres i 2011 dersom det blir kaldt nok!
Gruppa har ikke fått anslag, men våger seg ut på glattisen med å tippe kr.5000,- til
islegging og feiing av skøytebane hvert sted på (etterjuls)vinteren.

10.2.7 Skaterampe og klatrevegg i forbindelse med den nye
sentrumstomta
Dett er to tiltak som det er kommet inn gjentatte forslag på.
I forbindelse med sentrumsutvikling vil ungdommens rolle som kulturformidlere på en
felles, sentral møteplass i bygda være viktig.
En anbefaler at det settes av midler til skaterampe og klatrevegg. En bør vurdere
midlertidig plassering som gjør at ett eller begge tiltak kan gjennomføres i løpet av
2011.
Kostnad:
Skaterampe : kr.30.000 + mva. Klatrevegg: 30 — 150.000 + mva . (Her må en ha
ungdom på banen igjen og vurdere behovet nærmere.) Gjennomføres i 2011.

10.2.8 Diverse konserter
Konserter ønskes! Det kan være alt fra intimkonserter som del av
filosofi/tema/litteratur, konserter der noen av Ivelands mange gode talenter opptrer,
allsangskvelder, besøk av regionale eller nasjonalt godt kjente artister.
Iveland har ikke godt nøytralt sted for konserter, men bedehuset og ikke minst kirka
er gode konsertlokaler og bør kunne brukes mer til slike tilbud, eventuelt som
fellesarrangement med flere. Et ønske er åpen kirke når organisten øver og enkle
sommerkonserter.
For 2011 kunne en sette som mål en konsert med Ivelands skjulte talenter og en med
artister utenfra. Under samme forutsetninger som nevnt under bl.a. punkt 10.2. 3 og
antatt 100 tilhørere antydes samlet netto kostnad kr.40.000,-.



10.2.9 Mekkekurs for kvinner
Kurs over en kveld, i enkel mekking/vedlikehold på medbrakt bil! 4 — 5 deltakere hver
kveld.
Gjennomføres i 2011.
Kostnad dekkes av egenandel.

10.2.10 "Ivelandsdagene"
Se også under " Mineralkommunen Iveland" og " Ivelandssoga i gammel og moderne
tid".
Interesse og muligheter for messedager, marknadsdager, festival eller liknende bør
utredes.
Ett forslag er matfestival med bygdas særpregede produkter og mattradisjoner, nye
og gamle.
I 2011 foreslår gruppa at ressurser, muligheter, interesse kartlegges.
Gruppa foreslår ikke noe beløp her, , men viser til eksisterende stillingsressurser
innen kultur/næring, og til muligheter for prosjektfinansiering.

10.3  Sum kostnader i 2011, tiltak foreslått i prøveåret

Under enkelte punkter er kostnader i 2012 antydet.
Kostnadsantydning gjort september 2010.

TILTAK ANSLAGVIS UTGIFT DRIFT 2011

Øke det generelle tilskottet til lag og foreninger :
Økning kr.100.000,- Kr. 100.000,-
OBS! Kulturleder må vurdere om enkelttiltak kostnadsberegnet
nedenfor går inn under denne ordningen og/eller faller under andre(s)
budsjetter i kommunen og derfor må trekkes ut fra sum,kostnader.

Natur og kultur
Samle inn historisk informasjon/finne og merke løyper/
markedsføring/søke eksterne tilskott 20.000,-

Bygderådslag:  3.000,-

Bygderevy:
Oppstart i 2011: Ressursgruppe, utredning 10.000,-

Revygruppe : Etablering og begynnende arbeid 25.000,-
Bygdekor:
Oppstart mars 2011, en konsert i 2011 25.000,-

Filosofi — tema — litteraturkvelder:
Tre arrangementer i 2011 24.000,-

Matkultur
Ett kurs hvert halvår i 2011 6.000,-



Dansekurs:
Antall kurs?? Selvfinansierende 0,-

Islegging av grusbane på Birketveit og Vatnestrøm:
Islegging/feiing av skøyebane 5.000,-

Diverse konserter:
En konsert med lokale artister, en med artister utenfra 40.000,-

Mekkekurs for kvinner:
Kurs over en kveld, mekking på egen bil. Selvfinansierende 0,-
"Ivelandsdagene":
Utredning, interesse for messedager,marknadsdager, festivaler. Under
eksisterende stillin sressurser? 0 -
SUM 258.000,-

FORSLAG, INVESTERING:
Skaterampe og klatrevegg i forbindelse med den nye sentrumstomta:
Gjenganger fra ulike utredninger! Her må ungdommen på banen igjen og vurdere
behovet nærmere.
Kostnader bør vurderes som ledd i sentrumsutviklingen.
Skaterampe: kr.30.000 + mva
Klatrevegg: 30.000 til 150.000 + mva

11.0 Vedlegg
1. Referat fra ekstraordinært årsmøte i Iveland folkeakademi 2/12-2009
2. Fremtidens kulturtilbud i Iveland. Levekårsutvalgets vedtak 14/4-2010
3. Knutepunkt Sørlandet. Oppstart, kulturnettverk 10/12-2009
4. Idekista! Pr. 1/10-2010
5. Lag og foreninger
6. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2008 — 2019. Med handlingsprogram

2008 2011.
7. Plan for barn og unge. Kultur og fritidstiltak for barn og ungdom. Hovedrullering

av kommunedelplan for 2010 — 2014
8. Kulturtilbudet i Iveland kommune - Behovskartlegging september 2007
9. Lokaler
10. Bibliotek — brev fra Iveland skole 24/8-2010
11. Nasjonalbiblioteket: Samarbeids- og utviklingsmidler 2011
12. Stortingsmelding 23 ( 2008 — 2009)
13. Norges Bygdeungdomslag : Utdrag fra "Ungdom og tilbakeflytting": Hva får

ungdom hjem til bygda?
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Medlemmene

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Iveland folkeakademi

Tid:
Sted:
Fremmøte:

Følgende saker ble behandlet:

1. Evt. nedle else av Iveland folkeakademi

Hver enkelt repr informerte om prosess innad i egen forening.

Vedtak: Iveland folkeakademi legges på is inntil rapport 0171 kulturtilbud (se annen sak) er
ferdigbehandlet hosten 2010. Den videre driften" yurderes da på nytt.
Nåværende leder infOrmerer ffikesleddet om ai rammen for 2010 ikke vil bli benyttei.

2. Fastsettelse av årskontin ent:
Sak utsatt

Sak utsatt

4. Eventuelt:  
Møtedeltakerne var enige om at dagens folkeakademi ikke har livets rett med slik minimal bruk:
Man ønsker å gjennomføre en studie / undersøkelse om hvilket kulturtilbud store og små i
Iveland egentlig ønsker lokalt. Møtedeltakerne ser for seg at en oppnevnt ressursgruppe kan
arbeide frem en rapport, der levekårsutvalget definerer et mandat.
Noen aktuelle personer i gruppa: Anna Ubostad, Marit Leesland, Agnete Rieber-Mohn, repr fra
bedehuset, repr fra Skisland

- Saken er diskuterfi zed rådmannen. Han har gitt godkjennelse til at sak legges frem for levekårsutvalget
januar 91-0.

Postadresse:

den 04.12.2009

Terjelgberg
leder

Onsdag 2. desember 2009
Kommunehuset

* Iveland og Vegusdal museumslag v/ Salve Øina
* Iveland skolekorps v/Gurmlaug Gaudestad

•

Iveland IL v/Odd Håvard Dahle
* Iveland mållag v/Bård Jeppestøl
* Anna Ubostad
* Leder Finn Terje Uberg

Telefon: 37 96 12 00 Bankgiro: 2920.07.00242
Telefaks: 37 96 12 01 Skatt: 7855.06.09354

Vedlegg 1



Kopi til:
Iveland bondelag v/Marit Fjordheirn
Iveland IL v/Odd Håvard Dahle
Iveland Mållag v/Bård Jeppestøl
Iveland og Vegusdal museurnsIag v/Salve øina
Iveland skolekorps v/Gunlaug Gaudestad
Ogge gjesteheim v/Ase Omestad
Salve Mjåland
Unge Eldre v/Marit Leesland
Folkeakademiet i Agder v/Ingvar Kolnes



Oppnevnt komite

IVELAND KOMMUNE
Kulturavdelingen

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato:
2010/39-0884/2010 Finn Tede Uberg,rN 379 61221 C00 20.04.2010

Fremtidens kulturtilbud i Iveland Innkalling til møte

Levekårsutvalget behandlet saken i møte 14. april 2010 og vedtok følgende:

I Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Anna Ubostad, Marit Fjordheim, Marit Leesland,
Svein Hillestad, Hilde Engenes og Thomas Ivedal jr. som undersøker ncermere hvilke kulturtilbud
innbyggerne i Iveland ønsker seg for fremtiden. Rapporten legges frem innen 20. september 2010.
2. KulturlederIcaller inn til første møte dey'gruppa konstituerer seg. Arbeidsgruppa arbeider deretter
selvstendig frein til rapporten erferdig.
3. Arbeidsgruppa innvilges inntil kr. 5.000,- til delvis dekning av utgifter ilin sitt arbeid. Inndekning
gjennom levekårsutvalgets disposisjonskonto som dermed reduseres fra kr. 15.000,- til kr. 10.000,-.

*** * ******* * ***

Kulturleder kaller herved inn til møte på kommunehuset onsda 5. mai kl. 19.30.
Møtet er stipulert til å vare 75 minutter!

Jeg serverer litt mat og drikke©

—17n.1—s—en—
apd- kommune

Finn

Melding om vedtak
Innkalling til møte

Vedlegg 2

Merknad:
Thomas Ivedal jr. er ikke blitt forespurt. Dette var et forslag som kom frem i levekår.

Postadresse: Telefon: 37 96 12 00 Bankgiro: 2920.07.00242
Telefaks: 37 96 12 01

4724 Iveland E-post : postrnottak@iveland.kornmune.no Org.nr: 864 966 012



ORGAMISERING AV FORSTUDIEN

Rådmannsutvalget vedtok i september2008'at nettverk for kultur skal videreføres og at egen forstudie skal

utarbeides. Nettverk for kultur skal være prosjektgruppe og ha gjennomføringsansvar for forstudien.

Fylkesmannen i Vest:Agder har bevilget økonomiske midler for gjennomføring av forstudien.

Birkenes kommtine:

Songdalen kommune:

Søgne Kommune:

Vennesla kommune:

lveland kommune:

Lillesand kommune:

Kristiansand kommune:

Nettverk for kultur / prosjektgruppen er sammensatt slik:

Wenche Flaa Eieland, kulturleder.

Elin Nygård, kulturkonsulent.

Kristian Strørn-Fladstad, enhetsleder kultur

Aslak Wegge, kommunalsjef / utviklingssjef

Finn Terje Uberg, kulturleder

Cecilia Solberg, enhetsleder for kultur og informasjon

Dagny Anker Gevelt, kulturdirektør

Stein Tore Sorthe, kulturdirektør fra 010609

KS Agder er engasjert i arbeidet med Dorrit Svenning, leder

og Rolf Henning Jensen, sekretær.

Kulturdirektør i Kristiansand, Stein Tore
Sorthe blir leder av kulturnettverket for en

periode på 2 år.

Kulturnettverket skal ha fokus på
følgende samarbeidsområder:

Kompetanseutvikling og
kompetansesamarbeid
- Ulike former for studiebesøk og hospitering

mellom kommunene
- Utvikle arrangørkompetanse til bruk ved
gjennomføring av store arrangementer,
festivaler etc.
- Samarbeid om spillemiddelsøknader/ rådgivning

- Kursing av teknisk personell innen kinodrift

- Ungdomsarbeid
- Kulturskole
- Bibliotek

Vedlegg 3

Knute unkt Sørlandet

Forstudie Kultur i Knutepunkt Sgriandskomrnunene, våren 2009

Torsdag 10. desember var kulturnettverket i Knutepunkt Sørlandet samlet på

Samsen i Kristiansand til sitt første møte. En forstudie har kartlagt mulige

samarbeidsområder på tvers av kommunene, og nåstarter samarbeldet.

twgumettverket
Mf?enckfRgipeast.oniela/x/.

Bibliotek - samarbeid mellom skole- og folkebibliotek kan omfatte:

- Felles biblioteksystem, innføres i Kristiansand kommune 200912010

- Felles innkjøpskonkurranse for bøker og andre medier (-Iveland kommune)

- Felles registrering av medier, innføres i Kristiansand kommune 2009/2010

- Statlige stimuleringsmidler til samarbeidsprosjekt jfr. St.mld 23/2009?

Kulturskolene
- Felles stillinger
- Felles søknads- og opptaksfrister
- Felles undervisningstilbud for elever

- Felles kurstilbud og kompetansetiltak

Markedsføring, profilering og informasjon
- Koordinering av større arrangementer

- Kulturhus, idrettsanlegg (11N.

- Store kulturarrangementer i de forskjellige kommunene, kulturnatt, festivaler m.v.

- Felles nettportal med oversikt over sørlandsartister

Idrett og friluftsliv
- Samarbeid om plassering av større idrettsanlegg

- Turløyper og skiløyper. Knutepunkt kommunene samarbeider om dette gjennom

Midt-Agder Friluftsråd

Kontaktinformasjon
Stein Tore Sorthe, leder av nettverket. E-post:

Rtain.t.serthop:?1,(1.istiansanclIcomiltune.no,



KULTURGRUPPA - Framtidi kulturtilbud i Iveland kommune.
IDEK.ISTA!  
Pr. 1/10-2010
Noe enereltD storre or enkeltideene!

VEDLEGG 4

Møteplass:
Å komme sammen ,ha møteplass(er) ønskes .
Bør ha flere arenaer for aktiviteter — så alle kan finne noe som passer for dem.
Felles kulturhus det beste - .
Mange har sagt at de ønsker en møteplass i bygda, noe som gir mer liv i bygda og i det som
kan bli et mer tydelig Iveland sentrum.
Et enkelt, uformelt, nøytralt sted der en kan komme innom, kjøpe litt kaffi, enkel mat . "Et
sted å henge" -"Hive oss rundt og få til en landsby" — " Sentrumsbygda" viktig.
Flytte biblioteket til denne møteplassen !

Det finnes/er under planlegging i andre kommuner: Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Vennesla
Lokale med åpent areale — ikke skillevegger — felles inngang biblioteklnærbutikk/kafe/frisør
Rom for småarrangementer: filosofikafe /konserter/temakvelder
Ikke konkurrere med tilbud i byen
Boder med salg av småting: gaver — blomster — egne produkter : strikkevarer, kort — "Ivelands
spesial": lefser, kransekake, komper, Nederlandsosten
På faste dager ha besøk av noen som selger blomster, grønnsaker, frukt, fisk

Selge lokalt produserte produkter på møteplassen:
Strikkevarer — kransekake — lefser (bestille på vei opp til hytta/fjellet, hente på heimvei -).

Uteområdet:
Småbord, overbygget for regnvær!
Grill i lysthuset
Rasteplass.
Pent toalett.
Minibank.

Stikkord:
Kafe — butikk — frisør kiosk — film- spill- musikk — fagblader —
Drikke cappucino
Norgeskortet: låne og levere bøker

Pakketilbud:
Flere nevner pakketilbud, enten innen Iveland eller i samarbeid over kommunegrenser.
Ogge — Setesdalsbanen — gruvene! Padling — mat — overnatting - aktivitet — historie
Mineralbygdene — opplevelsesaktiviteter, samarbeid flere aktører. Steinorientering.
Gruvedager i distriktet.
Bluestoget!
Har to festivaler i Iveland: Større samarbeid og "pakkesalg" bør sees på. Samarbeide med
næringslivet viktig. Mål å trekke folk til bygda, både turister og andre.



Idekista - enkeltideene

Barnevandringene
Markere at noen av barna ble her og arbeidet — knytte mot tiltak i nabokommuner.
Selge matskrinet her?

Bibliotek
Mer tilgjengelig
Mer levende for voksne
Bokkafe — se biblioteket i samarbeid med kafe

Bil — kjøretøy
MC klubb
Terrengsykling
Lading , EL biler, i nytt sentrum
Bobilparkeringsplass , Skaiå
Seniorkurs
Treningstimer for dem som altfor lenge har latt ektefellen kjøre
Mekking for voksne - for voksne kvinner

Mekkeverksted på Bedehuset mandagene
"Damenes aften" - " Bli kjent med egen bil"....

Vise på egen bil: olje — spylevæske — dekkskift — lufttrykk — startkabler I tillegg
snakke om glattkjøring, økonomisk kjøring, forsikringsordninger. Max 4-5 hver kveld,
2 biler inne i verkstedet av gangen. En kveld nok.

Dans
Leikarring
Seniordans (drar til Vennesla?)
Magedans
Linedance
Swing
Afrikansk dans (Midler: Forebyggende helse? Flyktningekontoret har midler dersom det
fungerer som integreringstiltak)

Data
Data for de over 60
Digitalt kamera/ "datafotoalbum"
Kurs i å lage webside

Dekorasjoner
Lage av naturmaterialer — pepperkakedeig — trolldeig. Ikke bare til jul! Vegg og
vindusdekorasjoner.

Filmklubb —kino
Det ønskes flere kvalitetsfilmer for et litt voksent publikum
Filmklubb kan også være gruppe som ser video privat og samtaler om filmen.
"Filmbuss" på Røyknes : Komme på SMS/Jungeltelegrafliste!
Arrangere samkjøring til kino i Kristiansand / få spesialavtale med Kr.sand kino om
bestilling/henting av billetter
Kurs: filming og redigering av videofilm



Filosofi/lyrikk/tema/intimkonsert:
Det ønskes slike kvelder på kafe/møtested som i seg selv er lavterskel, og med enkel
servering. Sted kan være på ny møteplass ( butikk/bibliotek/kafe).
En gang hvert halvår?
Ad hoc — ikke konkurrere med tilbud i byen

Flyktninger
Kjøreordning? Har ikke bil: sertifikat dyrt/norskkunnskaper —
Ønske: Bli kjent med enkeltpersoner
Ønsker noe å gjøre, jevnlig, frivillig arbeid
Språktrening, hverdagsspråk, i smågrupper
Arrangere kvelder med informasjon om landet de kommer fra

Foto
Vise naturfilmer?
Kurs i bruk av digitalt kamera
Fotoredigeringskurs
Fotokonkurranse - stadig: "Ukas bilde" settes opp på ny møteplass — må kunne sees utenfra

Gruvene - mineraler - stein
Gruvedrift er felles for Evje &Hornnes og Iveland.
Skilting/mineral — og historisk informasjon
Gruvedager: flytte fra sted til sted
Pakke: Setesdalsbanen — Iveland. Gruvene - padling. Billett til arrangementer — mat —
overnatting.
Stein(gal)festival
Mineralorientering: Finne! Som premie: Kunne plukke fritt fra "lass" med stein utenfor
mineralsamling, nytt møtested
Mineralkurs med gruvesafari

Helse — velvcere
Massasjetilbud

Historie tradisjon
Bruke Iveland og Vegusdal Bygdemuseum mer til arrangementer?
Sommer marked? Julemarked? Markedsføre gamle håndverk, mattradisjoner
Samarbeid med andre ang. mat/overnatting. Også rette mot næringsliv. Andre kommuner?
Få fastere opplegg for besøk til museet av barnehage/skolegrupper
Holde interesse for lokalhistorie levende, ikke minst blant yngre
Velkomstpakke til nye innbyggere: "Lære seg bygda" - samarbeid museum/flyktningekontor
Juleverksted for voksne

Humor — talemåter
Samle gode eksempler på dette (" ..så greitt at ..)
Fortellertradisjonen — nye formidlingsformer?

Innflyttere inkl, informasjon til dem
Personlig kontakt med ivelendinger ønskes
Tupperwareselskaper og lignende kan være møtested



Velkomstpakke! Bruke Iveland og Vegusdal bygdemuseum?: Litt historie — måltid .
Padle.
Gjestebud for nye innbyggere: finnes, men ha mer! Flere ganger i året.
Innflyttere ble tidligere invitert til samling der lag/foreninger ga informasjon om sine
aktiviteter, men  få  kom. Ny vri på dette?
Er nok informasjon via Bygdebrev og Iveland kommunes nettside ?
Vær mer oppmerksom på nye ressurser til bygda via innflyttere !
Unngå : "innflyttergruppe","nederlenderne" -

Kirka
Åpen kirke når organisten øver —
Konserter på søndager om sommeren
Julekonsert samt en konsert hvert halvår. Vårkonsert? Høsttakkefest
"Nøytrale" konserter i kirka — er godt konsertlokale
Lavterskeltilbud

Kommunikasjon
God mobildekning !
Kommunen bør mer aktivt bruke sosiale medier for dialog med yngre innbyggere (Facebook —
Twitter)
Bøllekurs
Flørtekurs
Bedre drosjetilgang

Konsert
Ivelendinger har fått rykte på seg for å være godt publikum!
"Spontankonserter": i og/eller utenfor gruvene
Tur til og konsert/blåseinstrumenter på Avdagsfjellet
Mindre konserter/intimkonserter: På nytt møtested (livssynssnøytralt) — kombineres med
filosofi/lyrikk/tema
Bygdeallsang (Åseral - )
"Ivelands skjulte skatter": Få fram gode krefter som finnes i Iveland

Kor — allsang - bygdekor
Kor finnes, men ønsket er i livssynsnøytral sammenheng.
Er det nok folk til dette i tillegg til det som finnes?: "Rustne Røster": Samles og øver siste
torsdag i mnd på Bygdeheimen. Utvide?
"Salig blanding": Utvider gjerne gruppa! Synger en til to ganger på Bedehuset. Har sunget på
Bygdeheimen og gjør dette gjerne om igjen.
Være med i kor på Evje et alternativ?
Trenger dirigent og levende musikk.
Noen må være ansvarlig!. Pådriver-
Lavterskel: uten bruk av noter
Voksenkor
Ungdomskor?
Forslag:
Lage allsangkveld og der informere om mulighet til bygdekor, be folk melde interesse for det
etter den kvelden. Invitere "Kolibri" (Fæv 28/7-10) samt Rustne Røster til allsangkvelden.
Salmer og sanger: arrangement i kirka?



Korps
Endre fra skolekorps til generasjonskorps
Endre navn?
Få med flere fra Vatnestrøm
Ønske: felleskonserter korps/kulturskole/andre lokale musikere

Leker — spill
Gamle uteleker, voksne og unge sammen
Ungdomsklubb: Få inn voksne som lærere, minikurs

Lesesirkler - bokkafe

Marked
Ivelandsdagene
Sommermarked — julemarked
Markedsføre håndverk, mattradisjoner

Mat!
Matfestival! Iveland har hatt "matbord" ved arrangementer andre steder : Ost — hjortepate
Gammel julemat. Gjort før: lånte skolen, laget diverse mat og loddet ut etterpå.
Bygdekvinnelaget var ansvarlig.
Samle gamle oppskrifter — lokale, spesielle for Iveland. Skolelever har laget hefte, supplere
/trykke opp dette. Arrangere kurs: komme og se/lære/smake. Ikke strikt kursopplegg.
Tverrkulturell matlaging: Arrangere kurs med annenhver kveld norsk/annet land. (Midler:
Flyktningekontoret har integreringsmidler, til matvarene ?)
Eritreiske kaffeseremonier
"Sunn- mat-kurs" er bra!
Gourmetkveld!
Gatekjøkken
Pub

Møbler
Hvordan ta vare på gamle møbler — kurs i gamle håndverk

Natur — kultur
Oppmerking av gamle veier: Kongevegen og Kyrkjevegen. Kongevegen første prioritet.
Ekstern bistand til rydding og merking
Bruke sommervikarene i 10.klasse til dette.
Sikre GPS punkter i fht mange gamle veger/stier/leder
Restaurere Gamle Byvegen som del av rundløype ved Skaiå
Sti opp til bygdeborga ved Birketveittjønna.

Gi denne større rolle i fbm sentrumsplanen.
La flere bygdeborger inngå i turopplegg
Faste skiløyper i flere deler av kommunen kartlegges og planlegges
Kontaktperson for hver tursti (kombinert med koordineringsansvar?)

Produkter —lokale
Selge lokalt produserte produkter på møteplassen:
Strikkevarer — kransekake — lefser (bestille på vei opp, hente på heimvei -).



Rullestol — tilgjengelighet for funksjonshemmede
En del bygdeveier OK for rullestol/tur: men bommer stenger mange
Må ha plass mellom hyllene i butikk, ikke nok å kunne komme til kassa!
Gode naturopplevelser for rullestolbrukere: bruke i reklame for Iveland.
Tilrettelagt nå: Fiskeplass - kanopadling/-orientering — overnatting — turvei

Revy - bygderevy — teater
Teater — revy — mindre forestillinger!
Bameteater : Kulturskolen ?
Sist revy var i 1994.
Mange ønsker dette. Max hvert annet år?
Krever plass.
Finne ressursgruppe som kan se på om det er realistisk å få til bygderevy nå.
Dukketeater
Historiske spill

Sopp
Soppdag med kurs og soppkontroll — med påfølgende matlagingskurs

Sport og idrett
Svømmebasseng / - hall
Tilrettelegging av badeplass og turløyper for fimksjonshemmede
Mindre vannføring i Otra for å beholde badeplassene
Skøytebane: islegging av grusbanen, Birketveit (mellom skolen og idrettshallen)
Selge småretter der —
Qi Gong kurs
Ridehall
Pennanent skiløype
Parkeringsplass på toppen av Ivedalskleiva
ATVbane
Crossbane
Klatrevegg
Kanokurs
Kajakkkurs
Strikkhopp
Trim for eldre
Skaterampe (Tusenårsstedet?)
Håndball for voksne
Basketball for voksne
Volleyball for voksne
Sandvolleybane finnes på Steinsland og Birketveit, ønskes på Skaiå
Orienteringskart
God skilting,merking og rydding av turløyper
Rydde og merke deler av den gamle kongeveien
Sykkelgrupper (gruvene — bygdeveiene )
Utleige av båt, Birketveittjønna ( ny møteplass, turister?) — sykler?
Turn/gymnastikk for barn (barnehagealder/første skoleår), helst Skaiå eller Birketveit
Kulturorientering: Orienteringsposter i tilknytning til kulturminner



Språkkurs
Spansk
Enkel turistengelsk
Norskkurs for "utlendinger" (inkl. ivelandsdialekta-)

Studiesirkler - kurs
I folkeopplysningsånd
Helst i privat regi: i hjemmene. Positivt for kontakt/bli kjent i kommunen
Uten lekser!
Førstehjelpskurs
Motorsagkurs for kvinner

Transport
Organisere privat transport til kulturarrangement andre steder: "Kulturalarm": private grupper
som gir hverandre beskjed (SMS?) om at de er på ett bestemt sted og kan fylle opp bil til
kino, filosofikafe, konsert, debatt møter —
Vanskelig med drosje i Iveland, spesielt i helgene
Bestillingsbuss

Tusenårsstedet
Skaterampe der
Benker/bord: ikke bare ved nytt møtested. Overbygget — må kunne sitte ute i regn
Samle gamle hagevekster fra Iveland der ( Eks.: fjellhagen,Ljosland — hage,
Gimle/Natururhist. Museum)
Amfi for konserter/revy/ allsang
Liten plattform over " Steinveggen" til trompetist el.l (Prillar-Guri) -

Utstyr
Kjøpe inn lydanlegg? Leige koster 6 — 8000 hver gang.
Ha idebank med oversikt over utstyr som kan leiges/lånes/betjenes , innen kommunen/ i
nærområdet

Diverse!
Ivelandssekta . Markedsføre dette inkl.nyutgivelse av plate
Senioruniversitet
Lage det sjøl: Få kommer på arrangementer kommunen tar initiativ til



La o forenin er

Her finner dere oversIkt over ca 30 lag og foreninger i Iveland kommune. Noen er meget oppegående, andre er
oppegående mens noen for oyeblikket har Ilte aktivItet,

Lag  /  forening  /
organisasjon

Musikk / kor:

Iveland skolekorps

Iveland barnekor

Røyknes barnekor

Feed the Fire (band)

iKristent arbeid
l(flere under "annet"):

I Iveland bedehus

lIveland søndagsskole

ildrett:

Iveland idrettslag (fotball, ski,
sykkel, barneidrett/friidrett)

Iveland skytterlag

Iveland paintball

Iveland fiskelag

Ogge fiskelag

Otra fiskelag

Kulturvern:

Bunadsnernnda

Iveland mållag

Iveland og Veg. museumsl.

lIveland tolleknivlag

Annet:

Fredagsklubben (fra 5. klasse)

Dansegruppe (fra 8. klasse)

Friluftsgruppe (fra 5. klasse)

Kontaktperson Telefon  1Kontakt Hjemmeside

IFinn Tore Homme

1

37961706

Vedlegg 5

1Sandra Pedersen F37962139

1 Sandra Pedersen 137962139

Arild Omdal I 95729005

Hjemmeside

Hjemmeside

Hjemmeside

Hjemmeside

Iveland Frivilligsentral
Flere! Bare ring

oss!
37962610 Hiemmeside



X betyr at Kulturgruppa har yært i kontakt med laget !

Kontakt

Iveland viltlag
Knut Gunnar

37962656
Solberg

Iveland bondeIag Salve Mjåland 37961755

Iveland skogeigarlag
John Tornas 95923615

Homme

Iveland Folkeakademi

Iveland ungdomsklubb
(MoonHght Iveland)

Kulturkontoret 90117842 x

Vatnestrøm 4H Marit Fjordheim 37961707

191123062Iveland maleklubb
Anne Synnøve
Grosås

Ivelandstaua  (utieie) Elin Glastad 37962267 x

Ivelandstauas venner I Elin Glastad 37962267



IVELAND KOMMUNE

IVELAND KOMMUNE

et godt sted å bo!
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV
2008 2019

Med handlingsprogram 2008 - 2011

Høringsutkast, datert 30.03.2007,justert 13.08.2007

Vedlegg 6



5. Handlin s ro ram

Det er en forutsetning for tildeling av spillernidler at det aktuelle anlegget er prioritert fra kommunen
gjennom et handlingsprogram.
V idere må det være samsvar mellom vedtatt handlingsprogram og budsjett / økonomiplan.

Gjennom den prosessen som har vært avholdt i Iveland kommune har man fått en god del innspill fra
innbyggerne, lag og foreninger og ansatte i kommunen.

5.1 Handlingsprogram idrett og friluftsliv 2008  — 2011:

Iveland-kommune har prioritert følgende prosjekt i planperioden:

drdinære anlegg:

Ingen konkrete tiltak i handlingsprogrammet.

Nærmiljoanlegg:

1. Tursti Vatnestrøm — Måvatn:
Det finnes planer om en tursti mellom Vatnestrom og Måvatn. Saken er behandlet av styret i IvelandIL. Kan
sees i sammenheng med mulig naturskole i Ogge og videre turvegfra Måvatn Fjermedalen (museum og
kultur). Sykkel tilbake til naturskole. Mulig leirplass ved Måvatn. Mulig finansiering: Iveland IL, Iveland
kommune, spillemidler, Midt-Agder Friluftsråd.
Det tas sikte på å søke om spillemidier ijanuar 2009.

2. Kringsjå:
Kringsjå-området er kulturhistorisk meget interessant og sannsynligvis det mest populcere turområdet i Iveland
kommune. Det finnes tanker og ideer om bruk av området samt mulig finansiering av disse tiltakene.
Samarbeidspartnere vil were Midt-Agder Friluftsråd, Vennesla kommune og andre.
Prosjektet legges inn som et tiltak i 2010. En helhetlig plan må utarbeides.

Pri. Ord. anle

Pri.  Nærndroanl. Ans, Tot. 2008

Ans. Tot. 2008 2009 2010 2011
K S/F PR K S/F PR K SJF PR K S/F PR

, Tursti Vatnestrørn Flere x x x
- Måvatn

2. Kringsjå Flere x x
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Forklaringer:  

Pri. : Prior itet
Ord.anlegg : Ordinære anlegg
Ans. : Ansvarlig utbygger
Tot. : Totale kostnader
Nærm iljoanl. : Nærmiljøanlegg

: Kommunale midler
X : Beløp ukjent — beregnes senere
S/F : Stat- og /eller fylkeskommunale midler (spillemidler)
PR Private midler eller dugnad

5.2 Uprioriterte tiltak  i  planperioden (2008  — 2019):

Her følger en liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv i planperioden (inntil 12
år). Rekkefolgen på tiltakene gir en indikasjon på hvilke prosjekt kommunen ønsker å prioritere i
planperioden.
Samtlige anlegg kan ved rullering av planen prioriteres i handlingsprogrammet dersom det er ønskelig.

Ordinære anlegg:

* Elektroniske skiver ved Ivedal skytebane (200 meters banen)
* Rehabilitei.e fotballbane ved Skaiå skole
* Orienteringskart: Mange gamle nå. Flere kart bør revideres
* Ridebane et arbeidsdokument foreligger
* Ventilasjonsanlegg i trimrom Ivelandshallen
* Tennisanlegg'på Birketveit
* Nytt dekke Ivelandshallen modatt pristilbud
* Varmtvannsbasseng / svømmehall på Skaiå
* Ridehall —et arbeidsdokument foreligger
* Hoppbakke Bakkernyra
* Crossløype
* Treningsapparat Ivelandshallen —dekkes av kommunale drifismidler
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Nærmiljoianlegg:  

* Turområder Birketveit

* Turområder Birketveit

* Sandvo leyba lbane
* Skating_ sykkelaktiviteter
* Tursti Mavatn — Fjermedalen
* Tursti Ogne gjesteheim
* Nærmiljoanlegg Skaiåheia

* Skiloype Ogge gjesteheim
* Skiloyper Skinnarvatn og Måvatn
* 0-kart Iveland skole

* Merke gamle ferdselsveger

* Tursti Iveland kraftstasjon—Dalane
* Merke gammel ferdselsveg
* Nærmiljøanlegg Tveitholtane
* Nærmiljøanlegg "Tingtjonn"
* Skiløype Vatnestrøm — Birketveit
* Tursti Eikeland — Landsverk
* Badeplass Kleppetjønn

5.3 Drift

: Birketveit — Tingtjønn (rundt vannet).
Ligger inne i reguleringsplan. Fin rundtur
Ivelandsheia (øst for Ivelandshallen)
Tilrettelegge for ncermiljoanlegg ved evt.
privat boligutbygging

: Ved Skaiå skole
: Ved Skaiå skole

Etablere en rundtur (sykkel, kultur, museum)
: ca 1 km. Tilrettelegge trase

Nytt boligområde vurderes. Bruke naturen
som ressurs, avsette areal

: ca 1 km. Tilrettelegge trase
: Forbedre grunnforholdene
: På heia bak skolen eller bak sandtaket

Tilrettelegges for skolebruk
: Gamle Dalevegen fra Setesdal til kysten, gikk over Grosås mot
Rossås / Frøyså. Videre er det rester av gammel ferdselsåre
på strekningen mellom Dalane - Iveland kraftstasjon,
I tillegg har man Kongevegen (vest — øst). Gammel kirkeveg
Felles: Lite synlig i dag. Mye historie knyttet til rutene

: Gammel ferdselsvei. Rundtur
: Skisland — Kuastol — nordover
: Utformes i nært samarbeid med innbyggerne
: Bruke naturen som ressurs, avsette areal
: Forbedre grunnforholdene
: En utydelig sti finnes i dag
: Tilrettelegging

Driftsutgiftene ved etablering av en tursti mellom Vatnestrøm — Måvatn er usikre. Dersom det kun

etableres en tradisjonell tursti kan trolig seniorlaget i fotball gjennomføre forefallende
vedlikeholdsarbeid på samme måte som de i dag gjør ved fire andre turstier.
Planene om en tursti kan også sees i sammenheng med naturskoleplaner i Ogge-området, gapahukleir

ved Måvatn og mulig videreføring av kulturstien mot Fjermedal.
I en slik sammenheng må prosjektet sees på som en totalpakke og utredes nærmere.

En tilrettelegging av Kringsjå til friluftsformål må vurderes gjennom en helhetlig plan. Det er for
øyeblikket ikke mulig å.si noe om fremtidige driftsutgifter.
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Plan for barn og unge

Kultur- og fritidstiltak for barn og ungdom

Hovedrullering av kommunedelplan for 2010-2014

IvelandkOMMUM

1



Handlingsplan

Arbeidsgruppas mandat er å kartlegge nå-situasjonen for barn og unge i kommunen og foreslå
konkrete tiltak som bedrer barn og unges oppvekstvilkår. Mandatet omfatter også å samordne
tiltak retta mot barn og unge i andre vedtatte planer.

Tiltakene skal være konkrete og helhetlige, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede
eksisterer. Tiltak nevnes i prioritert rekkefølge, slik at det blir mulig å utgiftsberegne noen
kostnader og antyde noen økonomiske rammer som innarbeides i økonomiplaner fremover. Slik
kan plan for barn og unge operasjonaliseres til en fireårig handlingsplan som rådmannen får ansvar
for å følge opp.

Forslag til økonomisk handlingsplan til kommunedelplan for barn og unge for perioden 2010-
2014(oppgitt i hele tusen kr.):

*1 12 000 pr.år søkes dekket av KRÅD — (SLT-midler).

Innsatsområde Tfitak AnsvarIi Foreslått økonomisk ramme Når Iverksettelse
2010 2011 2012 2013 2014

1.Bam og unges 1.Elevrådene fortsetter sitt Oppvekstkontor/skole Erigang
medvirkning engsjement Kulturavdelingen 25' 25' 25' 25' Ferdig utredning oktobe

2.Bame- og ungdomsråd utredes 10' August 2010
3.°Kort og godr, informasjon spres
til alle husstander

2. Foreldre 1. Utrede og iverksette
foreldreveilednin s r ram

Oppvekstkontor/helsestasjon10' 10' 10' 10' 10' Høsten 2010

3. Aktivitetshus 1Samarbeid med Moontight Oppvekstkontorlkulturavdeling200' 400' 400' 400' 400' Prøveordning i gang, ev
2.Utvide tilbudet å Ivelandstaua 20' 20' 20' 20' 20' le es inn i  buds'ett fra

4. Frivillige organisasjoner 1.Nettside for barn og unge Kulturavdeling Høsten 2010
2.Ådig brosjyre med fritidstilbud Kulturavdeling 5' 5' 5' 5' 5' Høsten 2010
3.Ådig fest for frivillige Levekårsutvalget/oppvekstkontor

et
7' 7' 7' 7' 7' Senhøst 2010

5. Nærmiljø 1. liste ovedeveres arbeidsgruppe Oppvekstkontoret Egne Egne Egne Egne Egne I forbindelse med planle
for nærmiljøentegg — utredning ram ram ram ram ram uteområde — 2010

mer merr mer mer mer Tiltakene utredes høste
2.Motorcross-bane Kulturavdeling/teknisk etat
3.Utendørs bane for paintball Kulturavdelinglteknisk etat
4.Kunstgressbane utredes Oppvekstkontoretlteknisk etat

6. Kdminalitetsforebyggende1.Utvide SLT-arbeidet Oppvekstkontoret Søknad mai 2010
tiltak 2.Utvikle samarbeidet med

natteravnene
Oppvekstkontoretlfrivillighetssent
ralen

8' 4' 4' 4' Høsten 2010

3. Etablere ressursgruppe for barn i
rusfamilier Oppvekstkontoret i  tverrfaglig

team
4 4' 4' 4' 4'

Høsten 2010

7. Transport 1.Etablere ordning med
bestillin sbuss

Kulturetaten 15' 25' 25' 25' 25' Høsten 2010



Plan for barn og unge
Postkasseforslag
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Uteområde

Utemiljø
Ute

Uteområde,
Skaiå
Skaiå,

Birketveit,
biblioteket

Bra med
leke ark

Klatrestativer på storskolen
Vippe i sandkassa

Vippe

Basseng, lekeplass, sykkelsti,
nye bøker på biblioteket

Svømmehall, rallysykkel-vei.
De må slutte å ødelegge på

skolenl

Sykkel- og gangsti på Skaiå,
motorklubb, en plass å
kjøre firhjuling. Bratt

akebakke. Playstation på
SFO

Gjerde i bakken på skolen.
Resturant, kjøpesenter

lsbilen må komme ofterel
Egen hest. Gratis piano-

timer
Svømmehall

Svømmehall sammen med
hallen

Svømmehall sammen med
hallen

Svømmehall sammen med
hallen

Svømmehall

Håndarbeidsgruppe,
forskjellige typer

 håndarbeid
Håndball,

volleyball,ridnins„
Kunstgressbane

side 15



side 16



Kulturtilbudet i Iveland kommune — Behovskartlegging
Oppsummering:

Bakgrunn:
* Informasjon om behovskartleggingen har ligget ute på kommunens hjemmeside
* Aktuelt skjema lå vedlagt bygdebrevet for september 2007. Svarfristen var 18. september.
Innlevering på butikkene eller ved å sende / levere på kommunehuset.
* Ett av kvalitetsmålene for kulturavdelingen i 2007 var følgende:  "Innrette kommunens
kulturtilbud i forhold til innbyggernes ønsker".  Dette skulle gjøres ved å gjennomføre en
behovskartlegging og vurdere innkomne svar ifm budsjett 2008 / økonomiplan 2008-2011.

Resultater:  
* Innkomne skjema:
* Svarprosent:

6 stk
1,39% / 0,77%, relatert til husstander / antall innbyggere

Noen innspill som bidrar til ny aktivitet / økt trivsel:
* ønsker konserter, foredrag/kåseri og debattmøter.Dukketeater for de yngste.
* Fellestransport til kulturarrangement utenfor kommunens grenser, buss/tog til byen
* Organisere lesegrupper
* Tegne eller malekurs for voksne (kulturskolen)
* Revy/teater/dramagruppe og kunst/håndverk (kulturskolen)
* Dansegruppe (barn/unge (kulturskolen))
* Volleyballgruppe
* Trimgruppe / barneidrett på Vatnestrøm
* Vurdere offentlig transport (buss, tog)
* UnderhoWe / opplæring i trekkspill o'g gitar

Hvorfor så lav deltakelse?
Det er vanskelig å peke på hvorfor kun et fåtall har svart på denne undersøkelsen. Noen
arunner kan være:
a) Svarskjema for omfattende og vanskelig.
b) Fornøyd med dagens tilbud
c) For mye "stress" med å fylle ut manuelt og sende / levere til kulturkontoret / butikkene
d) Annet

Vedlegg 8

Konklusjon:  
1. Med en så liten svarprosent kan man ikke vurdere de innkomne svarene som representativt
for kommunens innbyggere.
2. Resultatene av undersøkelsen kan derfor i liten grad benyttes til justering av kommunens
kulturprofil. En vil imidlertid vurdere muligheten for å følge opp enkelte av de innkomne
innspill i det videre arbeid innen kulturområdet.



LOKALER

Ivelandsstaua

Grossås Senter, "Iåven" 80 - 100 pers

Frigstad Grendehus

700,- kr. for leige til arr. i helg
250,- kr. for bursdagsselskap

Møterom, nybygg,

Pris

(overnatting for 15 pers.)

Vedlegg 9
LOKALER

Ant. Pers Merknad

Kommunehuset Gratis for lag og foreninger Maks 30 Kantina
25 GamW posten
30 Kommunestyresalen

Ivelandshallen ca 250-300 Kan stenge av mellom hver

1/3 av hallen

Ikkje så god akustikk, kjøkken

Kan sette opp scene

Vatnestrøm oppvekstsenter Gymsal, flerbrukshall

Kan sette opp scene

skolekjøkken

Iveland skole, Birketveit, "Attekanten", amfi ca 120 kinostolar skolekjøkken

Iveland skole, Skaiå gymsal, kjøkken

Iveland Bedehus kjøkken, godt lydanlegg

Møtesal 110 pers.

Kafe 70-80 pers.

"Trevet"

Gratis for lag og foreninger 40-50 pers. kjøkken

12 pers. Tekjøkken/bestille mat

70 pers. Kjøkken
800,-/1.500,- (ev.pluss 600,-)

"Gamlehuset", Fjermedal, Utleie, overnatting for 8 pers

Lise og Einar Tveit Selskap, servering for ca. 15 pers.



"Engeslandshuset",

Iveland og Vegusdal Bygdemuseurn, Fjermedal

Ogge Gjesteheim

Fredheim Leirsted, Vatnestrøm

"Bestestaua" ( Frivillignetssentralen):
Kan dekke til 50, har dekketøy. Stoloppsetting : plass til 70.
Rullestolinngang. Kjøkken.
Utleigepris: Kr. 600,-. Må vaske.

To rom, stove og kjøkken med
langbord kan gi plass til ca. 10 pluss
30 pers.

Eit rom: 70 ved bord, opptil 100 u/bord

To rom: 120 ved bord

overnatting til 70 pers.

Ca 50 i matsalen

UTLEIE AV IVELAND KIRKE
Priser pr 01.03.10

Kirken kan lånes ut til møter og forsamlinger der målet er å formidle Guds ord
innenfor rammen av kirkens bekjennelse. Ved konserter skal organisten godkjenne
det musikalske programmet.

Amatører/ idealistiske organisasjoner: 10% av bruttobillettinnteKter,minimum kr 700,-
Profesjonelle utøvere : 15% av bruttobillettinntekt minimum kr 1400,-



Iveland skole

4724 Iveland Iveland 24.08.10

Iveland kommune, Kulturgruppa

v/Anna Ubostad

4724 Iveland

Skolen ser positivt på planene om å bygge et nytt bibliotek sentralt

beliggende på Birketveit. Skolen bruker folkebiblioteket nærmest

som skolebibliotek, og biblioteket er en viktig del av elevenes

undervisning. Et nytt bibliotek vil kunne åpne mange nye

muligheter i det pedagogiske arbeidet. At en slik institusjon er i

"gangavstand" fra skolen er.også svært viktig.

Håkon Laland, rektor

Vedlegg 10
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Nasjonalbiblioteket: Utlysing samarbeids — og utviklings-

midler for 2011

2010.09.10
Utlysing samarbeids- og utviklingsmidier for 2011

Samarbeids- og utviklingsmidlene brukes som en strategisk ressurs og skal bidra til å utvikle sektoren og skal

ha verdi utover det enkelte bibliotek„

Rammene til utviklingsmidlene fastsettes i vedtak i Stortinget om statsbudsjettet for 2011. I tillegg er det i

statsbudsjettet for 2010 avsatt 3 mill, til modellbibliotek som nå lyses ut.

Søknacisområder

Det lyses ut midler til samarbeids- og utviklingsprosjekt i både fag- og folkebiblioteksektoren innen disse

områdene:

Samarbeid og partnerskap

Det kan søkes om midler til:

•

Forpliktende samarbeids- og samordningsløsninger lokalt og regionalt mellom bibliotek og mellom

kommuner for å utvikle bibliotekene og bibliotektjenestene.

o Samarbeid med andre institusjoner og sektorer for å prøve ut nye tjenester og utvide bibliotekenes tilbud

til befolkningen.

Sosial arena
Det kan søkes om midler til å utvikle og styrke biblioteket som et attraktivt møte-, kultur- og lærested, og at

bibliotekene blir Mest mulig relevante for så mange samfunnsgrupper som mulig.

Tjenesteutvikting
Det kan søkes om midler til utvikling av god funksjonalitet, digitalt eller i det fysiske rom. Tiltakene skal gi

bedre tjenester for brukeren, og tjene som gode modeller i andre bibliotek.

For digital funksjonalitet ønskes prosjekt som utnytter eller integrerer Nasjonalbibliotekets digitale tjeneter.

les m91.,9:n fi.:;3§e

Flerårige prosjekt
Igangsatte prOsjekt som i 2010.har fått bibliotekutviklingsrnidler fra ABM-utvikling kan szke uavhengig av om

de faller innenfor satsingsområdene for 2011. Disse vil bli vurdert etter de opprinnelige søknadskriterier.

Hvordan søke
Institusjoner i fag- og folkebiblioteksektoren kan søke.

•

Søknadsskjema er under utarbeidelse, siden vil bli oppdatert.

•

Søknadsfristen er 1. november kl. 16.00.

Midlene er for ett år av gangen. Prosjekter som går over flere år må søke hvert år. Egenandelen bør normalt

utgjøre minst 40%. Tildelt sum kan være på mindre enn summen det er søkt om.

Alle nyhotey..,,



Stortingsmelding  23 (2008-2009)

Vedlegg  12

Stortingsmelding nr. 23 (2008-2009) om bibliotek, ble vedtatt av Stortinget i juni 2009.

Denne stortingsmeldingen gir flere føringer for hva et moderne folkebibliotek skal være,

og uttrykker vyer om hva fremtidens bibliotek bør inneholde.

En av hovedutfordringene for bibliotekeierne er å utvikle robuste og omstillingsdyktige

bibliotek som kan tilby alle innbyggere bedre bibliotektjenester. Departementet sier også

i meldingen at det er viktig å
styrke og videreutvikle en offentlig møteplass for kultur- og kunnskapsformidling med

grunnlag i demokrati og ytringsfrihet. Samtidig ser departementet at det er behov for en

overordnet politikk og felles løsninger med klare mål og krav, samt bedre

ansvarsfordeling og innsatsprogram på ulike områder.

Lov 20. desember  1985 nr.  108 om folkebibliotek regulerer både folke- og

fylkesbibliotekene i Norge.
Formålsparagrafen, §1, sier at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme

opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og

ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet

og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

Formålsparagrafen har stått uendret siden 1985, men  Bibliotekmeldingen  antyder at det

skal komme en utvidelse av paragrafen med innhold om aktiv formidlig og bibliotekenes

møteplassfunksjon.

Bibliotekene har et samfunnsoppdrag. Verdigrunnlaget og berettigelsen til bibliotekene

bygger på tanken om at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle,

uavhengig dy sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene skal gi den

enkelte mulighet til læring og personlig utvikling gjennom hele livet.

Samtidig forvalter bibliotekene viktige deler av de fysiske og digitale kunnskaps- og

informasjonsressursene i samfunnet på vegne av fellesskapet, og skal legge til rette for

bruk av disse ressursene. Det er viktig at bibliotekene fornyer tjenestene sine og utvikler

seg i takt med utviklingstrekkene og behovene i samfunnet. Folkebibliotekene har en

sentral rolle som formidler av språklige og litterære uttrykksformer i dagens samfunn.

Bibliotekene er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å styrke

leseopplæringen. I tillegg til dette skal bibliotekene også være fysiske møteplasser og

læringsarenaer som tar vare på det kulturelle og demografiske mangfoldet, og som

formidler kunnskap og kultur i bibliotekarealet. Bibliotekene skal utvikle gode møteplasser

på tvers av ulike samfunnsgrupper. Dette er viktige faktorer for å styrke demokrati,

ytringsfrihet, integrering, inkludering og livskvalitet i samfunnet.

Stortingsmeldingen viser til flere tiltak og strategier som Kulturdepartementet skal jobbe

med videre.

-

Opprette en ordning med modellbibliotek for å videreutvikle bibliotekene som

offentlige møtesteder og synliggjøre folkebibliotek med god funksjonalitet,

møteplassfunksjon og gode partnerskap.

-

Stimulere til bredere samarbeid og samhandling mellom bibliotekene og det

frivillige organisasjonslivet ved å arbeide med hvordan folkebibliotekene kan

styrkes som samfunnsmessige brobyggere og møtesteder for grupper som i dag i

liten grad deltar i kultur- og organisasjonsliv.

-

Utvikle bibliotekene som arena for digital kompetanse

-

Igangsetting av et nasjonalt program for skolebibliotekutvikling i perioden 2009-

2012. Programmet inneholder tiltak for å styrke lesing, kompetanseutvikling og



kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og
samarbeid.
Departementet ønsker å styrke leselyst og leseferdigheter ved å utvikle
folkebibliotekene som arenaer for lesing og litteraturformidling.
Departementet vil vurdere ordninger som kan medvirke til klarere og bedre
rammer for kultur- og litteraturformidling i bibliotekene.

For å utdype disse tiltakene og strategiene nærmere, kan en se på betydningen av
biblioteket som møtested, læringsarena og kulturarena. Dette perspektivet er viktig med
tanke på bibliotek som et fysisk rom. I folkebibliotekene ser en at aktivitetstiltak er blitt
viktigere enn tidligere. Flere innenfor biblioteksektoren snakker om en dreining fra
transaksjon (utlån) til relasjon (aktiviteter, sosialt møtested) i folkebiblioteket. Bibliotekene
har på mange måter endret rolle fra å være et rom for individuell fordypning til å bli et
rom for aktivt fellesskap.

I  Bibliotekmeldingen  blir tiltak som kan styrke biblioteket som et sted for opplevelse,
læring og kunnskapssøking drøftet nærmere. Det er lagt til grunn at folkebiblioteket i
større grad enn i dag bør kunne gå inn i en sentral rolle for hele det lokale kulturfeltet.
Utviklingen av folkebiblioteket som både digital tjenesteformidler og som en fysisk
møteplass understreker at kommunene bør tenke både samhandling og
samlokalisering for de aktivitetene og oppgavene som de utfører på hele kulturfeltet.
I særlig grad må folkebiblioteket være lett tilgjengelig der folk ferdes, og det kan
også gjerne være integrert eller samlokalisert med kjøpesenter, kino, togstasjon,
kulturskoler, museum, kommunale servicetorg eller andre arenaer. Kulturdepartementetvil videreutvikle biblioteket som offentlig møtested og arbeide for å synliggjøre og
framheve bibliotek med god funksjonalitet, møtestedfunksjon og gode partnerskap.
Folkebiblioteket kan være en stor ressurs og samarbeidspartner i lokale strategier for

utdanning, læring og kompetanse- og næringsutvikling. I meldingen blir det også
understreket at folkebibliotekene kan være viktige arenaer for digital kompetanse.

Bibliotekenes basistilbud
Alle folkebibliotek har et basistilbud og dette er gratis for befolkningen. Mediesamlingeneomfatter utlånseneheter som fag- og skjønnlitteratur, aviser, tidsskrifter, musikk, lydbøker,
film video/dvd og digitale dokumenter. I tillegg har de fleste bibliotek tilbud om
sittegrupper, lese/arbeidsrom, teknisk utstyr, tilkoblingsmuligheter for Internett - både fra
bibliotekets datamaskiner eller fra private pc-er. Mange bibliotek har også opprettet Merorganiserte læringstilbud gjennom samarbeid med andre aktører. Utlån av kunst, og
barnehagebibliotek er også noe som kan være aktuelt for kommunene å opprette.

Bibliotektilbudet til barn
Barn og unge er en stor og viktig brukergruppe, og folkebibliotekene må legge stor
vekt på tilbudet til de yngre. God formidling krever både god kunnskap om
barnelitteratur og kunnskap om formidling. En viktig målgruppe for bibliotekene er
derfor også de voksne formidlerne som foreldre, lærere og førskolelærerne. Barn og
unge med minoritetsspråklig bakgrunn benytter folkebibliotekene ekstra mye.
Mange bibliotek tilbyr levende formidling i form av eventyrstunder, dokke- og
barneteater, konserter og forfatterbesøk. Dette gjør biblioteket til en sentral
kulturarena for barn. Utprøving av dataspill i bibliotek er også en aktivitet mange
bibliotek er i gang med. Målene for det fysiske biblioteket er at det skal framstå som
attraktive møteplasser i lokalsamfunn
og utdanningsmiljø, samt være tilpasset moderne formidlingsformer og
bibliotekfunksjoner.



Folkebibliotekene er en av de få institusjonene som har tilbud som er relevante for

alle samfunnsgrupper, og har derfor potensial som en uformell møteplass. Noe av

det viktigste er at folkebiblioteket i stadig større grad blir brukt som en sosial arena.

Mange folkebibliotek tilbyr leksehjelp til elever i grunnskole og videregående skole i

samarbeid
med ulike organisasjoner som for eksempel Røde Kors. Dette skaper en uformell

læringsarena og medvirker både til lcering og digital kompetanse i biblioteket.

Gjennom mange gode prosjekt, har bibliotekene utviklet kunnskap om hvordan

bibliotekene kan medvirke til å styrke den digitale kompetansen blant folk.

Digital tjenesteformidler og fysisk møteplass
Utviklingen av folkebiblioteket både som digital tjenesteformidler og som en fysisk

møteplass understreker at kommunene bør tenke både samhandling og

samlokalisering for de aktivitetene og oppgavene som de utfører på kulturfeltet.

Dette perspektivet bør vurderes av alle kommuner som går med tanker om å bygge

nye eller utvide eksisterende kulturlokaler, det være seg til bibliotekfunksjoner eller

andre kulturaktiviteter. Folkebiblioteket vil i fremtiden utvikle seg i nært samspill med

andre kulturarenaer og kunne tilby utstillinger, konserter og andre former for

kulturarrangementer med mer eller mindre direkte tilknyting til de klassiske

bibliotektjenestene. På denne måten kan en fremme folkebiblioteket som en del av en

allkulturarena. Bibliotekene bør tilby åpne, innbydende og fleksible rom og det bør være

plass til utstillinger, Icerings- og prosjektfasiliteter. Biblioteket må stå frem som en åpen,

attraktiv og tilgjengelig møteplass med personale i dialog med og i dynamisk relasjon til

brukerne. Det digitale tilbudet skal være synlig og lett tilgjengelig i fremtidsbiblioteket,

dette gjelder også bibliotekets nettsted. Departementet understreker at det også kan

være relevant å vurdere samlokalisering og samarbeid mellom folkebiblioteket og andre

aktører i lokalsamfunnet. For at folkebibliotekene skal fungere som en arena for

ungdomskultur og fritidsaktiviteter, bør åpningstidene og tilbudene være attraktive.

Bibliotekene bør Og kunne være åpne for arrangement på unges initiativ og være

bevisst en aktiv holdning til brukermedvirkning fra ulike målgrupper.

Folkebiblioteket er en viktig, kollektiv kultur- og litteraturformidlingsaktør og -arena for

alle. Folkebiblioteket representerer et gratis lavterskeltilbud på kulturmarkedet, og

profilerer det allmennkulturelle, dannelsen, det demokratiske og det

kunnskapsbyggende i sin virksomhet.
Bibliotekene skal ha en universell utforming og være en møteplass for alle grupper.

Kilde:  St.meld. nr. 23(2008-2009). Bibliotek: kunnskopsallmenning, møtestad  og

kulturarena i  ei digital  tid.
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Man kan se på de ulike faktorene som
påvirker folks syn på kommuner som en
pyramide3.

Den nederste og mest grunnleggende
faktoren er ting som folk forventer å finne i
alle norske kommuner og de er derfor lite
avgjørende for hvor vi bosetter oss.
Det kan være et godt skole- og barnehag-
etilbud, fungerende kloakksystem og andre
ting.

Det interessante med disse faktorene er
at de kan spille en større rolle dersom de
ikke finnes enn om de er på plass. NBU
vil også plassere attraktive arbeidsplasser i
denne kategorien fordi det å få seg arbeid
er en helt grunnleggende premiss for unge
som vil flytte hjem til bygda.

Det midterste nivået kan kalles motivasjons-
' iaktorer. Dette er faktorer som påvirker vårt

syn på kommunen og sjansen for at man
ønsker å bosette seg der, men som ikke er

,noe en komm.une er alene om å ha.
Attraktive bo- og oppvekstmiljøer er
sentratemotivasjonsfaktorer i form av for
eksempelboliger, tilgang på friluftsom-
råder og etvariert kulturliv.

• • •

Det øverste nivået i pyramiden er det
unike ved kommunen. Hva har akkurat
denne kommunen å by på som få andre
har? I forhold til omdømme er det unike
viktig, fordi det gjør at en kommune kan
skille seg ut fra mengden og lettere kom-
munisere at de har noe å tilby innflyttere.

Noen få eksempler på kommuners
resultat av omdømmebygging:

• Høylandet kommune er kjent for revy-
festivalen sin.

• Lucky Næroset har bygd opp et
omdømme basert på galskap, humor og
kreativitet.

• Verdal kommune profilerer seg med
Stiklestad og Stiklestadspelet.

• Storåsfestivalen har løftet fram Meldal
kommune.

• O • • • • I • • • • • •



Befolkningsveksten i Norge de siste årene
har vært skjevt fordelt. 55% av veksten
kom i de fire største byene Oslo, Bergen,
Stavanger/Sandnes og Trondheim1.

Når det gjelder flyttemønstre finner vi at
de fleste kommunene med positiv innen-
lands nettoinnflytting ligger innenfor en
radius på 100 km fra Oslo. Samtidig er
fødselsoverskuddet også et byfenomen.

Mange distriktskommuner opplever det
motsatte, med netto utflytting og fødsels-
underskudd, som i sum gir befolknings-
nedgang.

Små og mellomstore byregioner tapper
periferien for arbeidsmotiverte flyttere i
større grad enn det storbyregionene gjør.
Dette skyldes at det er større samspill
mellom periferi og regionale sentra, samt
at det er kortere avstand mellom periferi
og mellomstore byer. Det er derfor
egentlig ikke storbyene som er bygdas
konkurrenter, men små og mellomstore
byregioner.

Med dette som bakteppe er det relevant
å spørre om det er slik at ungdom vil
flytte hjem?

En undersøkelse2 viser at rundt 40% av
de spurte i alderen 20-24 år sier de øn-
sker seg hjem, mens andelen tilbakeflyt-
tere er 17-19%.

I. - • • - ••

Det er også en tendens til at det særlig er
jenter som tar høyere utdannelse som flyt-
ter fra bygda og ikke kommer tilbake.

Så hva er det som gjør at så mange som
egentlig vil hjem ikke flytter tilbake?

I utgangspunktet har hver og en av oss et
frivillig valg når det gjelder å finne bosted,
men samtidig er det faktorer som påvirker
valgmulighetene. Forskere som har studert
hvilke motiver folk oppgir for å flytte, fram-
hever særlig fire hovedrnotiver som sentrale
når folk flytter; arbeidsplasser, familie,
bolig og sted/miljø.
For unge i etableringsfasen er arbeid
generelt sett den mest sentrale faktoren,
men også de andre faktorene spiller inn.
De som flytter tilbake til hjemkommunen
oppgir at familie og sted/miljø veier tungt.

Sted/miljø-kategorien omfatter mange
elementer, som for eksempel tilgang på
tjenester og aktivitetstilbud, for eksempel
kulturliv og friluftsliv, avstander og kommu-
nikasjoner, fysiske forhold ved nærmiljøet,
forhold ved det sosiale nærmiljøet og
stedstilhørig'het. Ikke alle disse nevnte eks-
emplene er like enkle å måle og definere.

Undersøkelser viser at denne kategoriens
betydning har økt de siste årene. Dette
har ført til at stadig flere kommuner har
blitt opptatt av å bygge seg et positivt og
tydelig omdømme.

• • • I - •- • • •
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