Trøgstad kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 10.06.2014
Tid: 18.00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Trøgstad kommune
INTERPELASJON HILDE SØRBY HAAKAAS SENTERPARTI
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Arkivsaksnr.:
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Ole André Myhrvold
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Arkiv: 223 C00

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Ordførers innstilling:
Saken oversendes administrasjonen.
Bakgrunn:
Trøgstadmodellen bygger på samspillet mellom kommune, privat og frivillighet. Trøgstad
kommune har alltid vært flinke til å prioritere frivillige lag og foreninger og igjen har man fått
et rikt og mangfoldig kulturliv med blant annet fire korps, barnekor, blandede kor,
turforening, historielag, band, teatergruppe og mye annet.
Korps og kor er med på å glede og underholde hele bygda hele året. De stiller opp på en
rekke tilstelninger rundt omkring. Sommerdag i bygda, jul bygda, vi synger og spiller jula inn,
jubileer eller åpninger og ikke minst 17 mai! Selv om man kanskje ikke er den store
korpsentusiasten, hadde vel de aller fleste syns det vært stusselig uten korps på
nasjonaldagen.
Det er jo en kjensgjerning at det koster å drive for eksempel et skolekorps, med budsjetter
opp i mot 300.000 kr i året, er det mange dugnadstimer som blir lagt ned. Mange foreldre
står på og jobber for at de skal klare å holde liv i hobbyen til barna sine. Det er ikke lett å få
dugnader som skaffer særlig inntekter og blir det for mye, kan det etter hvert være veldig
vanskelig å få med barn og unge på aktiviteter som krever mye inntekter.
Vi er jo så heldige at vi har ordningen med kulturstøtte og det er kjærkomne penger. Jeg satt
som leder av musikkrådet fra 2000 til 2005, og kulturstøtta den gang, var nøyaktig på de
samme summene som i dag.
Siden 2005 har konsumprisindeksen i Norge økt med 19 prosent, ifølge tall fra Statistisk
sentralbyrå. Det betyr at innkjøp av instrumenter til korpsene, for eksempel en tuba koster
minimum kr 40000, noter til kor, manus til teatergrupper også videre har økt tilsvarende.
Realveksten i kommunene fra 2005 til 2011 har vært på 2,8 prosent. Samtidig har Trøgstad
kommunes bevillinger til lag og foreninger som nevnt stått stille i hele denne perioden.
Dersom vi mener at Trøgstad skal være en god bo og oppvekstkommune også i framtida
handler ikke det bare om barnehager og skole, som selvfølgelig er viktig, det handler og så
om kultur og frivillighet - korps inkludert!
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere muligheten for å øke posten til lag og
foreninger i sitt forslag til Årsbudsjett for 2015 med ytterligere opptrapping i Økonomi og
handlingsplan for 2015-18.
Utskrift sendes:
Administrasjonen

Side 2 av 2

