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Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og
investeringsmidler.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.1.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i
Søgne kommune». Rådmannen fremmet forslag om tillegg til punkt 2: «Utgifter til kommunale gebyr
vil være inkludert i tildelt beløp.»
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i
Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune ligger til grunn for den kulturpolitikken og de
føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre strykes.
Christian Eikeland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget viser til kommunestyrets
budsjettvedtak for Økonomiplan 2014 – 2017. Enhetens reduksjon på kr. 100 000,- i kulturmidler, skal
ikke ramme lag og organisasjoner hvor barn og ungdom deltar.»
Janette Kleivset, KrF, fremmet forslag: «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent
forkynnende» strykes fra retningslinjene.»

Votering:
Rådmannens to tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Janette Kleivset, KrF, sitt forslag falt med fire, Ngadhenjim, H, Kleivsett, Krf, og Daland og
Eikeland, FrP, mot sju stemmer, Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne og Andresen H, og
Try, SP.
Christian Eikeland, FrP, sitt forslag falt med to, Daland og Eikeland, FrP, mot ni stemmer, Kleivset,
KrF, Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne, Ngadhenjim og Andresen H, og Try, SP
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og
investeringsmidler med de vedtatte endringer.
Bakgrunn for saken:
Dagens retningslinjer for tildeling av kulturmidler er på enkelte punkter utdatert og/eller
uvirksom. Samtidig kan de også oppfattes som noe omstendelig og unødvendig byråkratiske.
Istedenfor å flikke på dagens retningslinjer har vi valgt å se på dette med nye øyne.
Samtidig har det vært behov for å sørge for en god behandling på enkelte typer søknader som
normalt sett har falt mellom to stoler. Dette gjelder f.eks søknader på vedlikehold/utbedring av
samfunnshus/grendehus med en allmenn funksjon. Derfor har vi laget et forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler.
Saksutredning:
Når det gjelder retningslinjer for kulturmidler har vi hatt flere grundige runder med
vurderinger, samt sett på hvordan en rekke andre kommuner gjør dette. Revisjonen av
retningslinjene vil bli fulgt opp med et elektronisk søknadsskjema slik at også den biten blir
oppdatert og bedre tilgjengelig.
Forslaget til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler har fått navnet ”Retningslinjer for
tildeling av støtte til realisering og vedlikehold av kulturarenaer og anlegg i Søgne kommune”.
De siste årene har det blitt tildelt kr.500.000,- årlig i forbindelse med rulleringen av
idrettsplanen. Dette beløpet er i Søgne kommunes investeringsbudsjett benevnt som
”idrettsplan/ kulturtiltak”. Det er derfor naturlig og ryddig at andre investeringsbehov innen
kulturområde også vurderes i denne sammenheng.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader

Retningslinjer for tildeling kulturmidler i Søgne kommune
1. Innledning og formål
Det er Søgne kommunes målsetting å være en allsidig og levende kulturkommune. Gjennom
kulturmidlene ønsker vi å stimulere og bidra til varierte kulturtilbud og opplevelser som kan
aktivisere mennesker i alle aldre, og med ulike interesser og forutsetninger.
Formålet er å fremme et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv.
2. Målgrupper
Kulturmidler er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og
enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for lokalsamfunnet.
Organisasjoner som mottar tilskudd må være demokratisk oppbygd med valgt styre, og
mulighet for alle å bli medlem.
Som hovedregel gis ikke støtte til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter utenom
kommunen.
3. Hva prioriteres
 Barne- og ungdomsarbeid.
 Tiltak som er i tråd med målsettinger i gjeldende kulturplan.
 Aktiviteter/tilbud/arrangement som er utadrettet og til glede for andre i Søgne.
 Aktiviteter/tilbud/arrangement som ikke er:
o kommersielle.
o rent forkynnende eller som tjener en bestemt politisk hensikt.
o En del av lands- og fylkesorganisasjoner, yrkes/nærings-organisasjoner eller
organisasjoner med kun et humanitært formål.
4. Tilskuddsordningene
a. Driftstilskudd.
b. Prosjekts- og arrangementstilskudd
c. Utstyrstilskudd
a. Driftstilskudd
Tilskudd til ordinære driftsutgifter som f.eks strøm, porto, kontormateriell, leie og
utgifter til instruktør.
b. Prosjekts- og arrangementstilskudd
1. Prosjekttilskudd: Dette kan f.eks være festivaler,
turneringer, medieutgivelser, utviklingsprosjekter,
lederopplæring, flerkulturelt mangfold og kulturminnevern tiltak.

2. Arrangementstilskudd: Omfatter alle typer kulturarrangement som bekjentgjøres og er åpne for alle.
For prosjekts- og arrangementstilskudd gjelder at gitt tilskudd som regel utbetales etter at
tiltaket er gjennomført og regnskap innlevert.
c. Utstyrstilskudd
Tilskudd til innkjøp og/eller oppgradering av nødvendig utstyr.
5. Søknadsfrist, kunngjøring og veiledning
Søknadsfrist er 1.mars. Søknader som kommer etter fristen blir ikke behandlet.
Utlysning blir kunngjort.
Søknadsskjemaet er elektronisk, og finnes på kommunens hjemmeside:
www.sogne.kommune.no
Nærmere beskrivelse: Gå inn på ”Tjenester”/”Kultur, idrett og fritid”/”Skjema”.
Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet eller har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med saksbehandler i Enhet for kultur på tlf: 38 05 43 06.
6. Saksbehandling og utbetaling
Kommunestyret fastsetter hvert år i årsbudsjettet hvor mye som skal settes av til kulturmidler. Enhet for kultur er delegert av Tjenesteutvalget til å fordele kulturmidlene etter
søknad. Saksbehandlingen er vanligvis èn måned, og utbetaling skjer kort tid etter at
fordelingen har funnet sted. Alle som søker blir underrettet.
Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av
tilskudd som er gitt kan føre til at søker mister rettighetene til tilskudd for ett eller flere år.
7. Klageadgang
Det er anledning til å klage på vedtak om tildeling av kulturmidler. En begrunnet skriftlig
klage skal stiles til Klagenemda i Søgne kommune via Enhet for kultur. Klagen må være Enhet
for kultur i hende innen tre uker etter melding om tilskudd er mottatt.

Retningslinjer for tildeling av støtte til realisering og vedlikehold av kulturarenaer og
anlegg i Søgne kommune.

1. Innledning og formål
Det er Søgne kommunes målsetting å være en allsidig og proaktiv kommune når det gjelder
tilrettelegging for og utvikling av kulturarenaer og anlegg. Dette gjelder både eksisterende
arenaer/anlegg og ønsket om nye arenaer og anlegg.
Formålet med ordningen er å fremme et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv.
Kulturstrategien for Søgne ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er
gjeldende.
2. Definisjoner
Med kulturarenaer og anlegg mener vi i hovedsak to typer:
1. Anlegg og arenaer for idrett og fysisk aktivitet.
2. Anlegg og arenaer for annen utfoldelse og aktivitet.
Anlegg og arenaer for idrett og fysisk aktivitet:
Søgne kommune legger til grunn Kulturdepartementets definisjoner, og som gir mulighet for
delfinansiering gjennom spillemiddelordningen. Anlegg deles opp i to hovedtyper:
1. Ordinære anlegg.
2. Nærmiljøanlegg.
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Det ytes
ikke tilskudd av spillemidlene til drift, leie, erverv av grunn eller dekning av gjeld.
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
For øvrig er det mange bestemmelser knyttet til begge anleggstyper. Se «Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013».
Anlegg og arenaer for annen utfoldelse og aktivitet:
Det kan ytes kommunalt tilskudd til investeringstiltak for bygninger og faste installasjoner
som brukes av allmennheten og/eller kommer allmennheten til gode. Dette kan f.eks være
forsamlingshus, samfunnshus, grendehus, klubblokaler o.l.

Vi forutsetter:




At man fortrinnsvis benytter ordningen for idrett og fysisk aktivitet hvis det aktuelle
lokalet/huset/arenaen har mottatt spillemidler tidligere.
At anlegget/arenaen det søkes om er åpent og tilgjengelig for alle.
At det søkes om midler til nødvendig vedlikehold/utbedring.

Man kan oppnå et tilskudd på maks 15% av utgiftene til investeringstiltaket, og oppad
begrenset til kr.25.000,3. Søknadsfrist, kunngjøring og veiledning
Søknadsfrist for begge ordningene er 15.september hvert år.
Søknader som kommer inn etter fristen blir først behandlet neste år.
Utlysning blir kunngjort.
Søknadsskjemaer:
1. Anlegg og arenaer for idrett og fysisk aktivitet:
Gjelder egne regler og skjemaer som saksbehandler i Søgne kommune veileder på.
Informasjonsmøte ….. som blir kunngjort. Vennligst ta kontakt med saksbehandler på
….. for informasjon.
2. Anlegg og arenaer for annen utfoldelse og aktivitet: Det skrives egen kortfattet
søknad som skal inneholde følgende opplysninger:
- Søkers adresse
- Søkers eierskap
- Aktivitetsnivå og medlemstall (om man har medlemmer).
- Hva det søkes om og hvorfor
- Søknadssum
Veiledning: Det kan være behov for omfattende veiledning når det gjelder anlegg og arenaer
for idrett og fysisk aktivitet. Saksbehandler i Søgne kommune veileder i søknadsprosessen.

