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Rådmannens forslag til vedtak:
Tilskuddsordningen etableres i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Tilskuddsordningen etableres i tråd med saksframlegget.

Bakgrunn for saken:
I formannskapssak 92/16 vedtok Formannskapet 14. september 2016 at:
«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».
Rådmannen foreslo i sitt budsjettframlegg å bevilge 30.000 kroner i tilskudd til Røde Kors. Når
det gjaldt tilskudd til andre foreninger og lag foreslo rådmannen at tidligere praksis ble
videreført. Kommunestyret vedtok imidlertid 15. desember 2016 å avsette 150.000 kroner til

formålet:
«Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan
søke om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner som driver
frivillig arbeid innen områdene integrering, psykisk helse og eldre prioriteres. Formannskapet
får ansvar med tildelinger».
På den bakgrunn foreslås her kriterier og retningslinjer for ny tilskuddsordning. I utformingen
er det lagt vekt på å gjøre oppfølgingen så enkel som mulig for å holde
administrasjonskostnadene knyttet til ordningen nede.
Saksutredning:
Formål
Det foreslås at formålet formuleres som i kommunestyrets vedtak, altså at organisasjoner som
driver frivillig arbeid innen områdene integrering, psykisk helse og eldre prioriteres.
Kulturmidler er en etablert, innarbeidet kommunal ordning med egne retningslinjer og rutiner.
Kulturmidlene er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og
enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for lokalsamfunnet. Det foreslås
at formål som faller inn under kulturmidlene ikke omfattes av den nye tilskuddsordningen. En
klar grense mellom ordningene gjør det lettere for potensielle søkere å forholde seg til
ordningene, forhindrer at søkere må søke på to ulike ordninger og forhindrer dobbel
saksbehandling i kommunen.
Kommunestyrets vedtak bruker begrepet «frivillige organisasjoner». Det foreslås på den
bakgrunn at det ikke gis støtte til selskaper. Dette vil også forenkle saksbehandlingen.
Kommunale tilskudd til selskaper ville krevd vurderinger opp mot statsstøttereglene og tettere
oppfølging fra kommunen for å sikre at midlene brukes til formålet og ikke tas ut som lønn,
utbytte e.l. Det forslås å bruke samme avgrensning som for kulturmidlene, dvs. at
organisasjoner som mottar tilskudd må være demokratisk oppbygd med valgt styre, og
mulighet for alle å bli medlem.
Det foreslås også, på lik linje som kulturmidlene, at støtte som hovedregel ikke gis til
organisasjoner, arrangementer og aktiviteter utenom kommunen.
Tildeling og oppfølging
Det foreslås to tildelingsrunder hvert år. Hyppigere vurderinger vil kreve uforholdsmessig mye
ressurser til saksbehandling sett i forhold til beløpene som deles ut. Det foreslås at tildelingene
vedtas i formannskapet i mars og oktober, med søknadsfrist i januar og august. I 2017 skyves
tildelingen før sommeren.
Det foreslås at også generelle søknader til kommunen om støtte kan vurderes under ordningen
selv om de ikke eksplisitt er sendt inn som søknader til tilskuddsordningen.
Det foreslås krav til en enkel rapportering om bruken av tildelte midler. Avslag på søknad om
kulturmidler kan påklages til klagenemda. Det anses ikke som hensiktsmessig her.
Forslag til retningslinjer

1. Innledning og formål
Formålet med ordningen er å støtte organisasjoner som driver frivillig arbeid innen områdene
integrering, psykisk helse og eldre. Andre formål kan støttes etter konkret vurdering. Formål som kan
tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke.
2. Målgrupper
Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og
enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid. 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. Søknadsfrist og kunngjøring
Søknadsfrist er 31.januar og 31. august hvert år. Generelle søknader om tilskudd som er kommet til
kommunen innen fristen og som faller inn under formålet vurderes også.
4. Saksbehandling og utbetaling
Formannskapet vedtar tildeling etter innstilling fra rådmannen.
Det kreves en enkel rapportering om bruken av midlene. 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 ikke anledning til å klage på vedtak om tildeling.

