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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det vurderes i forbindelse med behandlingen av 2017-budsjettet om det er
hensiktsmessig å avsette en egen pott til søknader om støtte som faller utenfor
målgruppen for kulturmidler.
2. Rådmannen foreslår et tilskudd til Røde Kors i budsjettet for 2017 basert på søknad.
Beløp fastsettes i forbindelse med økonomiplanen.
3. Behandling av øvrige søknader avventer behandlingen av økonomiplanen.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet vedtok 24. august at:
«Formannskapet ber om å få en politisk sak om retningslinjer for søknader om støtte, som
faller utenfor kulturmidler og evt. økonomisk ramme til neste møte i formannskapet».
De fleste søknader om økonomisk støtte bør gå til kulturenheten og vurderes innenfor rammen
for kulturmidler. Målgruppen for kulturmidler er: «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».
Erfaringsmessig kommer det imidlertid søknader som ikke faller inn under formålet til
kulturmidlene.
Saksutredning:
Status

I økonomiplanen 2014-2017 ble det gjort en samlet gjennomgang av denne typen tilskudd
(noen av disse grenser opp mot kjøp av tjenester). Enkelte tilskudd ble da avviklet, men de
fleste ble videreført. Ved Kommunestyrets behandling (PS 106/13) ble det vedtatt at
kommunen skulle utbetale støtte til Stiftelsen Arkivet (15.000 kroner), Agder Folkehøyskole
(10.000 kroner), MOT (32.000 kroner), Norsk kulturskoleråd (9.000 kroner), Søgne skiklubb
(40.000 kroner til løypemaskin), Frivilligsentralen (150.000 kroner), TV-aksjonen (15.000
kroner) og Trivselstiltak for eldre (58.000 kroner).
Alle disse mottar fortsatt støtte. I tillegg er det i 2016 blant annet utbetalt 11.260 kroner til
Stine Sofie-stiftelsen, 5.000 kroner til Kirkens SOS og 2.500 kroner til Søgne Elvefestival.
Eksempler på søkere som ikke har fått innvilget søknader om støtte den siste tiden er:







Redd Barna
FORUTs barneaksjon
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Norsk Målungdom
Per Fronth (Brygge ved Kjevik)
Løvetannavisen

Flere av de som har mottatt støtte har også søkt om høyere beløp enn det som har blitt
innvilget.
Nærmere om enkeltsaker
Formannskapet ba om nærmere informasjon om søknader fra Kirkens SOS og Røde Kors.
Kirkens SOS ble tildelt årlig driftsstøtte på 20.000 kroner i perioden 2008-2013. Denne ble
avviklet ifm. økonomiplanen 2014-17, slik at det ikke ble utbetalt støtte i 2014 og 2015. I 2016
er det imidlertid utbetalt 5.000 kroner som er merket «Støtte for jubileumsåret 2016». Støtten
er utbetalt fra NAV innenfor budsjettpost på 60.000 kroner til «Tilskudd til forebyggende
helsearbeid».
Røde Kors søkte 30. juni 2016 om båt- og lagringsplass: «Vi ber på denne bakgrunn om
kommunens bistand og konkret om å få låne en gratis båtplass i Solta på minst 2,5 meter (evt.
tilhørende jolleplass) samt opplagsplass i kommunens bygg i Salemsveien 24 hvor båten kan
stå på tilhenger klar for bruk i vinterhalvåret hvis behov. I dette bygget håper vi også å få
tilgang til plass for 2 tilhengere som kan stå i beredskap for utrykning med ATV eller annet
utstyr; i dag må dette lagres utendørs og snør ned om vinteren – og forfaller raskere når vi ikke
har innendørs lagringsplass. Vi må ha tilgang til bygget 24/7 med egen nøkkel pga.
beredskap».
Leie av 3 meters båtplass i Solta koster 8 654 kroner i 2016. Leie av lagerplass av det omfang
som er beskrevet her antas å være i størrelsesorden 20 000 kroner, slik at forespørselen
tilsvarer et årlig beløp på rundt 30 000 kroner. I inneværende år har Røde Kors fått låne en
båtplass slik de har søkt om.
Vurdering:
De fleste søknader om støtte som kommunen mottar faller inn under formålet til kulturmidler.
Slike søknader behandles innenfor fastsatte retningslinjer og vedtatte budsjettrammer. Rammen
for kulturmidler fastsettes i budsjettbehandlingen.

Søknader som er knyttet opp mot den kommunale tjenesteproduksjonen, og som grenser opp
mot tjenestekjøp, vurderes av enhetene.
Søgne kommune har vært tilbakeholdne med ren støtte utover kulturmidlene. Dette kan være
en medvirkende årsak til at det kommer relativt få søknader. Rådmannen foreslår at kommunen
viderefører denne praksisen. Slik støtte ligger utenfor kommunens ansvarsområde, og midlene
må hentes fra den kommunale tjenesteproduksjonen.
De søknadene som innvilges dekkes i hovedsak innenfor fellesområdet «Øvrige ansvar
sentraladministrasjon». Det samme gjelder jubileumsgaver til lag og foreninger. Med det
begrensede omfanget slike gaver har kan dagens praksis videreføres. Det kan også
argumenteres for at det vil være hensiktsmessig å avsette en egen pott til dette formålet.
Rådmannen foreslår at dette vurderes nærmere utover høsten og besluttes i budsjettvedtaket for
2017. I den forbindelse kan en også vurdere behandlingen av søknadene, f.eks. hvem som har
fullmakt til å avgjøre og om eventuell behandling i formannskapet skal skje på faste
tidspunkter gjennom året.
Ordinær støtte til Røde Kors forutsettes vurdert i forbindelse med kulturmidler på linje med
andre lag og foreninger. I 2016 har Søgne Røde Kors Hjelpekorps fått 5 000 kroner i
driftsmidler og Røde Kors RØFF 6 000 kroner fra kulturmidlene.
Ut fra Røde Kors sin spesielle rolle, blant annet i beredskapssammenheng, vil rådmannen
likevel anbefale at det gis et tilskudd i 2017 basert på den aktuelle søknaden. Rådmannen
vurderer at støtte fra kommunen bør gis som et tilskudd heller enn gratis plasser i kommunens
småbåthavn og bygg. Dette vil være lettere å administrere og mer fleksibelt både for
kommunen og Røde Kors. F.eks. er det ikke gitt at Salemsveien 24 har kapasitet til lagring av
båt og ATVer, i alle fall ikke på sikt. Med økonomisk støtte kan Røde Kors også leie andre
lokaler. Det foreslås imidlertid at formelt vedtak og fastsettelse av konkret beløp gjøres i
budsjettprosessen, slik at støttetildelinger fra kommunen kan sees i sammenheng.
Rådmannens merknader:

