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Rådmannens forslag til vedtak:
1. 40 000,- tildeles til Åpent hus v/ Søgne Misjonskirke
2. Det tildeles 3500,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for
psykisk helse» 2018
3. 36 000,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
4. 7500,- tildeles Camp Møvik

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 15.12.2016 å avsette 150 000,- til ny tilskuddsordning for frivillige
organisasjoner i 2017. Formannskapet vedtok i sak 25/17 retningslinjer for tilskuddsordningen.
Ordningen videreføres i 2018 med samme beløp.

Saksutredning:
Tilskuddsordningen ble kunngjort på kommunens internettsider i begynnelsen av januar med
søknadsfrist 31.01.18. Saken ble også lagt ut på kommunens Facebookside og annonsert under
kommunens kunngjøringer i papirutgaven av Søgne og Songdalen Budstikke.
Søknader:
Det kom inn tre søknader under tilskuddsordningen. I tillegg åpner retningslinjene for at generelle
søknader kan vurderes under ordningen, og en slik søknad er vurdert.
1. Åpent Hus, v/ Søgne Misjonskirke (tidligere Salemsveien 2 LIV): Deres prosjekt baserer
seg på lokal, frivillig innsats for å bidra til en varm velkomst, god integrering og økt
livskvalitet for innvandrere og flyktninger som bosettes i Søgne Kommune. Foreningen
søker støtte til aktivitetstilbudet de tilbyr i leide lokaler i «gamle Tomtebo barnehage». Det
presiseres i søknaden at dette er et religionsnøytralt møtested. Eksempler på hva de ønsker
eventuelle midler skal brukes til er:

Utvendig lekestativ, bøker og undervisningsmateriell og midler til drift. Saksbehandler har
tidligere vært i kontakt med enhetsleder i Kvalifiseringsenheten som vurderer at foreningen
gjør mye viktig arbeid som ikke kommunen har kunnet prioritere innenfor gjeldende
budsjettrammer. Foreningen kan vise til fornuftig bruk av midlene de fikk utdelt i 2017, de
har blant annet flyttet til større lokaler. Åpent Hus v/ Søgne Misjonskirke har i denne
tildelingsrunden søkt om 100 000,- i støtte.

2. Søgne Turgruppe søker støtte til deres årlige arrangement i forbindelse med «Verdensdagen
for psykisk helse». Arrangementet vil finne sted en kveld i oktober. Arrangementet er et
samarbeid mellom Søgne Turgruppe, Frivillighetssentralen og Mental Helse. Det vil holdes
foredrag på arrangementet, og det tilbys en enkel servering. Formålet med arrangementet er
økt aktivitet og bedre helse. Søgne Turgruppe har søkt om 3500,- i støtte.
3. Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik: En frivillig forening som har som
formål å få med eldre «ut på tur». Dette gjelder både hjemmeboende og de som bor på
sykehjem. Kjøregruppa har en egen bil som de drar på tur med, på hjemveien stopper de og
spiser middag sammen. Det søkes om tilskudd til konsertbilletter, leie av båt og taxi i
tillegg til drift. Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) søker totalt om 36 000,4. Camp Møvik: Et sted der veteraner fra internasjonale tjenester for Kongeriket Norge
kan treffes og utveksle samtaler og hjelpe hverandre gjennom sine eventuelt vanskelige
tider. Camp Møvik har fokus på den gode samtalen, bygge vennskap og trygghet med
hverandre. Det søkes om tilskudd på 7500,- til vedlikehold av deres lokaler på Møvik
fort. Brukere av tilbudet er fra Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland,
Songdalen og Søgne. Saksbehandler har vært i kontakt med «veteran» fra Søgne som er
fornøyd med tilbudet. Han kan fortelle at de er noen stykker fra Søgne som deltar på
arrangementer i regi av Camp Møvik og benytter seg av møtestedet.
Søknadene følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Åpent Hus v/ Søgne Misjonskirke (tidligere Salemsveien 2 LIV) fikk til sammen tilskudd på
72 000,- i 2017. Midlene ble brukt til parsellhage prosjekt, arrangementer og diverse inventar til
sine lokaler. De har nå flyttet til større lokaler på grunn av stor økning i brukere. Åpent Hus
v/Søgne misjonskirke vurderes som gode kandidater som gjør samfunnsnyttig arbeid i bygda og
som faller inn under kriteriene for tilskuddsordningen.
Søgne Turgruppes arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse» er et gratis
arrangement som er åpent for alle. Det vurderes at arrangementet faller inn under kriteriene for
denne tilskuddsordningen.
Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik har tidligere fått støtte fra kommunen til
sitt arbeid. I 2017 var tilskuddet på 40 000,- (20 000,- vår og 20 000,- høst). Etter ønske om å samle
tilskuddene er søknaden nå tatt med i denne ordningen. Det er i år søkt om ekstra midler til konsert
i Kilden og leie av «Høllebåten» til båttur. Det vurderes at arbeidet for eldre og deres livsglede
faller inn under kriteriene.
I følge retningslinjene gis det som hovedregel ikke tilskudd til organisasjoner med drift utenfor
kommunen, men det er ingen tvil om at Camp Møvik driver samfunnsnyttig arbeid innenfor
området psykisk helse. På grunn av dette og medlemmer fra Søgne vurderes det i dette tilfellet å se
bort ifra hovedregelen.

Anbefaling:
Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner som driver frivillig arbeid innen
områdene integrering, psykisk helse og eldre. I forslaget er det lagt vekt på at alle de tre formålene
skal få tildeling. Det foreslås å tildele 87 000,- av beløpet i første runde, og de resterende 63 000,til høsten.
Vårt forslag er å tildele 40 000,- til Åpent hus v/ Søgne Misjonskirke til
bøker/undervisningsmateriell og videre drift. 36 000,- til Bjørg Bjørsvik trivselstiltak for eldre
(Kjøregruppa) både til drift og arrangementer. Det forslås også i år å tildele 3500,- til Søgne
Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse». Det forslås tilslutt
å tildele 7500,- til Camp Møvik for deres arbeid.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til frivillige organisasjoner
2 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
3 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
4 Søknad om økonomisk støtte

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
tlf 38 05 55 55

Søknad om tilskudd innen
integrering, psykisk helse og eldre
for frivillige organisasjoner

Søknadsfrist 31. januar og 31. august hvert år

Informasjon
om søker:

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Tlf/mob:

Adresse:

Kontaktperson:

e-post adresse:

Kontonummer:

Litt om søker:

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
kjent for målgruppen:
Målgruppe:

Hva ønskes oppnådd:

Målsetting:

Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gjør/ en spesiell aktivitet/
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)
Aktivitet:

Hva skal midlene gå til:
Aktivitet /prosjekt /investering:

Beløp:

Totalt:
Utkast til budsjett:

Egenandel

Kr.

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.

Tilskudd fra andre

Kr.

Andre inntekter fra

Kr.

Inntekter

Sum inntekter:

Utgifter

Sum utgifter

Kr.
Lønn og honorarer

Kr.

Andre driftsutgifter

Kr.

Investeringer

Kr.

Andre utgifter

Kr.

Kr.

Dato:…………………………………………………………………………………………….
Underskrift:……………………………………………………………………………………..

Søknaden sendes på mail til postmottak@sogne.kommune.no, eller per post til Søgne
Kommune, postboks 1051, 4682 Søgne. Merk med «søknad til frivillige
organisasjoner».

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

Søknad
Søgne

om tilskudd

integrering,

Kommune

P2333321

psykisk

innen U

helse og eldre

for frivillige organisasjoner

tlf 38 05 55 55

Søknadsfrist

31. januar

og 31. august

hvert

år

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Trivselstiltak
Informasjon

0mSøke"

for eldre Kjøregruppa

Adresse:

90131

144

Kontaktperson:

Ausviga 70
e-post

Tlf/mob:

Bjørg E Bjørsvik

adresse:

Kontonummer:

b.e.bjorsvik@gmail.com

3090.14.20226

Litt om søker:
16 år som politiker i Søgne kommune der jeg hadde fokus på eldreomsorgen.
Etter at jeg sluttet i politikken har jeg drevet frivillig arbeid for eldrehjemmeboende.

Hvem er tiltaket spesielt
kjent for målgruppen:

Målgruppe:

rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet

Eldre hjemmeboende
og eldre i omsorgsbolig
og også nå på sykehjem
noen deltakere i "kjøregruppe"
nå har fast plass der.
Alder på deltakere er fra 86 -94 år.

Hva ønskes

da

oppnådd:

Her et sterkt ønske å skaffe midler til å ta "kjøregruppas"
deltakere med
på en konsert på Kilden konserthus
og en båt tur i sommer med ev leie
Høllebåten.

Målsetting:

Beskrivelse
av arbeidet organisasjonen
gjør/ en spesiell
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)

Aktivitet:

aktivitet!

Med bakgrunn av kunnskap om hva eldre hjemmeboende
savnet startet jeg
derfor opp "kjøregruppe for eldre hjemmeboende
.Vi henter eldre og kjører tur
i Søgne , Lillesand,Vennesla
og Evje Kristiansand. Etter kjøretur spiser vi en
god middag før vi kjører de hjem. Jeg er tilsluttet Søgne seniorsenter og
bruker derfor deres oro. nr .men har eoen . Budsietter og midler må ieo selv

Søknaden sendes på mail til postmottakfæsoqnekommune.no,
Kommune, postboks 1051, 4682 Søgne. Merk med «søknad
organisasjoner».

eller per post til Søgne
til frivillige

Retningslinjer:
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1. innledning

Formålet med ordningen er å støtte organisasjoner
integrering,

psykisk

helse og eldre. Andre

formål
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Tilskuddsordningen
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som driver samfunnsnyttig
enkeltpersoner
gis ikke
oppbygd med valgt styre, og mulighet for alle å bli medlem. Som hovedregel
demokratisk
og aktiviteter utenom kommunen.
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Søknadsfrist
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som er kommet
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fra rådmannen.

om bruken av midlene.
Det kreves en enkel rapportering
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Det er ikke anledning til å klage på vedtak om tildeling

kan bli trukket tilbake hvis søker
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som er gitt kan føre til at søker mister
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billetter
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Egenandel

Kr. 5 000-

Tilskudd fra Søgne

Kr. 0-

Kommune
Inntekter

Tilskudd fra andre

Kr. 1 000-

Andre

Kr.

inntekter

fra

Sum inntekter:

Utg'fier

Kr. 6 000'

Lønn og honorarer

Kr. O'

Andre driftsutgifter

Kr. 0—

.

Investerlnger

Billetter
ogbåtleie.

.
Andre utgifter

Sum utgifter

Kr.

Kr.

160000-

Kr. 10

01.02.18

Dato; ..........................................................................................................

Bjørg

E Bjørsvik

000-

Bjørg E Bjørsvik
Ausviga

70

Søgne.

Søgne kommune
v/ Maren

Fossdal.

Vedrørende

søknad

om aktivitetstiltak

Jeg viser til hyggelig

samtale

for eldre

vedrørende

hjemmeboende

og eldre

i omsorgsbolig/sykehjem.

overnevnte.

Til orientering:

I flere år har vi fått tildelt 20 000- to ganger i året til kjøregruppa.
vi får utbetalt

kommunen

ved at vi har sendt

Til dags dato hatt en avtale om at

en mail til kommunalsjef.

Det oversendes

regnskap

til

hvert år.

Vi bruker
Dette

beløpene

seniorbilen

har fungert

Jeg kan nevne
Deltakerne

uten

kostnader

bra med omtrent

at vi har 3 sjåfører

skryter

uhemmet

,noe som politikerne

har

vedtatt

den gangen

vi startet

opp.

null i administrasjon.
og tre hjelpere

av tiltaket

som gjør en flott

og er svært

populært.

innsats.

Vi avslutter

hvert

år med julebord.

Etter det vi nå forstår ønsker kommunalsjef

Svein Reseth at de 40 000- som bevilges hvert år går

inn i den potten

er at vi skal inn i K3.

som nå bevilges

, bakgrunn

Vi har selvfølgelig forståelse for dette, men håper at dette ikke medfører at vi hvert år må sende
søknader

og at ordningen

vi har til nå hatt

Vi er klar over at det kan bli endringer

med en rapport

når vi kommer

og regnskap

inn i Kristiansand

hvert

år er nok.

og skulle

det skje må vi ta

opp saken da.
Regnskapet

for 2017 er ikke ferdig

ferdig.

Søgne 505.02018
Med hilsen
Bjørg E Bjørsvik

men vil bli sendt

sammen

med en enkel

rapport

når den er

Søknad om økonomisk

På bakgrunn

støtte fra din kommune.

av hva vi har snakket om på telefon

åpningskveld

her på Camp Møvik, tillaterjeg

Camp Møvik er som nevnt tidligere,
Norge kan treffes

og utveksle

Sogndalen

er økende,

kaffesamlinger,

støtte fra dere.

fra internasjonale

og hjelpe hverandre

fra Kristiansand

Forsvarets

familiedager,

kommune,

Jeg ønsker da å søke et tilskudd
inneværende

Veterantjeneste

utflukter,

og TV, telefonabonement

gjennom

tjenester

for Kongeriket

sine evnt vanskelige

Vennesla,

Lillesand,

Birkenes,

oss med

aktivitetsmidler

foredrag

støtter

og evnt kursing.

Driftsmidler

til husleie, vedlikehold,

pålydende

kr 7500.- pr kommune

med den Iekasjen.

pr år, gjerne fra allerede

å skifte tak utvendig,
Det trenges

da det lekker, og tiden vi nå gåri

og noe utskifting

av utvendig

fra internasjonale

Ca anslag pr DD er at i de nevnte

skal ha i henhold

det omlag 1500 veteraner,

til en Stortingsmelding.

Det tilbudet

det offentlige

pårørende,

de vil kunne få her hos oss er å treffe

her på huset har vært gjennom
bygge vennskap

tjenester

som enten lever i skjul med sine evnt problemer,

men ønsker å hjelpe andre, som veteraner,

disse tjenestene..

og trygghet

barn av veteraner,
mennesker

som alle

kommuner

er

er 100% oppegående,

som forstår

for å nevne

hverandre

da alle

På Camp Møvik har vi stor fokus på den gode

med hverandre,

rådgi mennesker

som måtte

ha hjelp fra feks

inne Psykiatri osv.

Brukere fra deres kommuner

fra dere.

Mvh
Jan Petter

et tilbud

etterlatte

Det hadde blitt lagt godt merke til om dere kunne bidra med disse midlene,

Hører

kledning.

kalkyle på dette er ca 45000.-

kommuner

samtalen,

Iveland,

til

Som det stedet Camp Møvik har blitt, gir vi veteraner

noen.

tider.

må vi skaffe fra andre steder.

år. For tiden er det påtrengende

møte vil ikke være positiv
Forsiktig

på vår offisielle

og Søgne.

Besøkstallet

internett

et sted der veteraner

samtaler

Camp Møvik har pr dd brukere

eller under din deltagelse

meg herved å søke økonomisk

Veraas

Leder Camp Møvik.

vil garantert

gjerne hvert år fremover.

legge merke til at dere som oss, bryr dere om dem.

Fm: Astrid Margrethe

1lildelamhft;psognekommune.no]

Sendt: 23,1 1.2017 12:15:51 Til: Camilla Erland Aames

Kopi: Postmottak Tittel: VS: Camp Møvik.
Hei
Denne bør vi vel besvare

på et eller annen

måte.

Enten må saken opp i formannskapet

som en referat

sak, ellers så

må den vel behandles adm.
Hva tenker

du?

Astrid

Fra: Jan Petter Veraas [mailto:jpver@outlook.com]
Sendt: 23. november 2017 09:50
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Camp Møvik.

Sendt fra E—gost for Windows

10

Hei.

Jeg har sendt deg tidligere
veteranene
Vi snakket
driften

mail ang forespørsel

som også er fra din kommune.
sammen

av dette,

på tlf før vår offisielle

pålydende

om økonomisk

Jeg får mailene
åpning

av vårt veteranhus,

kr 7500 pr år, inkl inneværende

Kan nevne at Fylket og Kristiansand

kommune

støtte

i retur,

fra din kommune

og prøver

og det ble da nevnt

Mvh
Jan Petter

Veraas

Leder Camp Møvik
ianpettecampmovikno

48364863

som er sendt

alle kommunene

vi gjør for

mailadressen.

et evnt Spleiselag

for

år.

har svart positivt

på min henvendelse,

samme.
Legger ved vedlegget

for det arbeidet

igjen via denne

som dette

berører.

og håper du kan gjøre det

