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Saksframlegg
Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2018
Utv.saksnr
88/18

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
17.10.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

20 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
Det tildeles 30 000,- til Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019».
6500,- tildeles Søgne Jeger og fiskeforening
6500,- tildeles Søgne skiklubb

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, det ble i første tildelingsrunde utdelt 87 000,-.
De resterende 63 000,- tildeles i denne runden.

Saksutredning:
Tilskuddsordningen ble kunngjort på kommunens internettsider i begynnelsen av august med
søknadsfrist 31.08.18. Saken ble også lagt ut på kommunens Facebookside og annonsert under
kommunens kunngjøringer i papirutgaven av Søgne og Songdalen Budstikke.
Søknader:
Det kom inn seks søknader under tilskuddsordningen
1. Åpent Hus, v/ Søgne Misjonskirke. Prosjektet er et samarbeid med en rekke frivillige og
ideelle organisasjoner og 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 og omegn. Aktiviteter som tilbys er blant annet leksehjelp,
trafikkopplæring og fotballtrening. Samt tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner og
barn. Foreningen søker støtte til drift i leide lokaler i «gamle Tomtebo barnehage». Det
presiseres i søknaden at dette er et religionsnøytralt møtested. Åpent Hus v/ Søgne
Misjonskirke har i denne tildelingsrunden søkt om 63 000,- i støtte.

2. 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 videre drift. Foreningen kan vise til at
midlene de fikk utdelt i første runde 2018 har kommet godt med, blant annet ble det
arrangert tur til Kilden for å gå på konsert. Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) søker
totalt om 20 000,3. Søgne Historielag. En forening som driver et mangslungent arbeid for historieinteresserte i
kommunen. Blant annet arrangeres det turer i nærområdet, og det holdes foredrag om
historiske emner, samt restaurering av eldre bygninger og drift av bygdemuséet.
Foreningen ønsker å tilby sine eldre medlemmer honnør-billett (50%) til den kommende
Bygdekvelden hvor Årboka 2018 blir presentert og utdelt. Bygdekvelden skal være den 8.
november. Søgne historielag søker om 7500,- i støtte til inngangspenger til dette
arrangementet.
4. Søgne Røde Kors lokalforening. Foreningen mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og
beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Det søkes om støtte til deres prosjektet «ferie for
alle i 2019». Prosjektet er rettet mot ungdom som av ulike årsaker ikke får reise på ferie
med sin familie, og er en overnattingstur inkludert mat og aktiviteter til Danmark for en
gruppe på ca. 20 ungdommer og 6 ledere. De kan fortelle at ble arrangert lignende tur
sommeren 2018 med stor suksess. Søgne Røde Kors lokalforening søker om 30 000,- til
prosjektet «ferie for alle i 2019».
5. Søgne Jeger og fiskeforening. Er en interesseorganisasjon som arbeider for medlemmene
sine gjennom å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter innen jakt, fiske og friluftsliv.
Aktivitetene som tilbys spenner vidt, og medlemstallet ligger ca. på 220 personer.
Søknaden er generell, og det søkes om midler til å opprettholde aktivitetsnivået i
foreningen. Søgne Jeger og fiskeforening søker om 20 000,- i tilskudd til fiskekonkurranse
for barn og unge, jakt og fiskeskolen og leie av klubblokale.
6. Søgne skiklubb. Foreningen driver aktiviteter innen skisporten i skogene i Søgne og rundt
idrettsanlegget på Tangvall. Arrangerer hvert år Morothon, karusellrenn, rulleskitreninger,
løpetreninger, skitreninger, trimbingo, Ole Brum løpet og Lindåsdagen. Det søkes om støtte
til klopping i Morothonløypa slik at den også kan brukes til trimbingo, sprengning i
lysløypene og ekstra lys i starten av lysløypa på Lia. Dette er tiltak for å gjøre fasilitetene
tilgjengelige for flest mulig i alle aldre. Søgne skiklubb søker om 55 000,- i støtte.
Søknadene følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Åpent Hus v/ Søgne Misjonskirke har tidligere fått utdelt til sammen 112 000,- fra denne
tilskuddsordningen. Midlene ble brukt til parsellhage prosjekt, arrangementer, diverse inventar til
sine lokaler samt driftsutgifter i forbindelse med leie av lokaler. Åpent Hus v/Søgne misjonskirke
vurderes som gode kandidater som gjør samfunnsnyttig arbeid innen integrering i bygda, og faller
dermed inn under kriteriene for tilskuddsordningen. Likevel anbefales det å prioritere andre
søknader denne gang, dette med ønske om å fordele tilskuddet på flere.
Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik har tidligere fått støtte fra kommunen til
sitt arbeid. I 2017 var tilskuddet på 40 000,-. Etter ønske om å samle tilskuddene er søknaden nå
tatt med i denne ordningen. Det ble i første tildeling 2018 utdelt 36 000,- til drift og blant annet
konsert i Kilden. Det vurderes at foreningens arbeid for eldre og deres livsglede gjør at søknaden
faller inn under kriteriene for denne ordningen.

Søgne Historielag ønsker å kunne tilby medlemmene som er pensjonister inngangsbilletter til halv
pris til «Bygdekvelden», og søker tilskudd til kunne gjennomføre dette. Det vurderes at foreningen
driver samfunnsnyttig arbeid og at søknaden kommer inn under kriteriene for ordningen, likevel
når ikke søknaden helt opp i denne runden.
Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019» vurderes som et prosjekt som kan gi
positive opplevelser og økt livsglede for ungdommene som får delta. Dermed vurderes det at
prosjektet kan komme inn under for denne ordningen.
Det vurderes at Søgne skiklubb og Søgne Jeger og fiskeforening begge driver samfunnsnyttig
arbeid i bygda. Dette med å arrangere aktiviteter og legge til rette for at folk i alle aldre skal
komme seg ut i naturen. Med dette vurderes det at søknaden kan falle inn under kriteriene i
ordningen.
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 er ved tidligere tildelingsrunder utdelt mest til Åpent Hus v/ Søgne
misjonsforening. Dermed anbefales det å prioritere andre søknader denne gang. Søgne Historelags
søknad om reduserte pris på inngangsbillett til «Bygdekvelden» nådde heller ikke helt opp.
Vårt forslag er å tildele 20 000,- til Bjørg Bjørsvik trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) til videre
drift, 30 000,- til Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019». Videre fordeles
6500,- til Søgne Jeger og fiskeforening og 6500,- til Søgne skiklubb.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd Søgne JFF 2018
2 Søknad om støtte til aktivitetstiltak for eldre hjemmeboende og eldre i omsorgsbolig /
sykehjem
3 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
4 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
5 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
6 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

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

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
Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Søgne skiklubb
Informasjon
om søker:

Adresse:
e-post adresse:
post@sogne-skiklubb.no

Tlf/mob:

48291655
Kontaktperson:
Lars Aamodt
Kontonummer:
3090.07.05251

Litt om søker:
Søgne skiklubb driver aktiviteter innen skisporten i skogene i Søgne og rundt
idrettsanlegget på Tangvall. Vi arrangerer hvert år Morothon, karusellrenn, rulleskitreninger,
løpetreninger, skitreninger, trimbingo, Ole Brum løpet og Lindåsdagen.

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
kjent for målgruppen:
Tiltaket er rettet mot unge med annen kulturell bakgrunn og eldre slik at
fasiliteter skal være tilgjengelig for flest mulig.
Målgruppe:

Hva ønskes oppnådd:
Bedre tilgjengelighet av aktiviteter ute i naturen
Målsetting:

Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gjør/ en spesiell aktivitet/
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)
Arrangerer blant annet trimbingo rundt omkring i Søgne for å bidra til at
alle aldersgrupper kommer seg ut i naturen.
Aktivitet:

Hva skal midlene gå til:
Aktivitet /prosjekt /investering:
Klopping i Morothonløypa slik at den også kan brukes til trimbingo
Sprengning i lysløypene på Lia
Ekstra lys i starten av lysløypa på Lia

Beløp:
30.000,30.000,15.000,-

Totalt:

75.000,-

Utkast til budsjett:

Egenandel

Kr.10.000

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.55.000,-

Tilskudd fra andre

Kr.10.000,-

Andre inntekter fra

Kr.

Inntekter

Kr.75.000,-

Sum inntekter:

Utgifter

Sum utgifter

Lønn og honorarer

Kr.

Andre driftsutgifter

Kr.

Investeringer

Kr.75.000,-

Andre utgifter

Kr.

Kr.75.000,-

26/8-2018
Dato:…………………………………………………………………………………………….

LARS AAMODT
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
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Søknadsfrist

31. januar

og 31. august

hvert år

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Tlf/mob:

Søgne Røde Kors lokalforening
Informasjon
om søker:

97753322

Adresse:

Kontaktperson:

Postboks 20, 4683 Sogne
e-post

Kristin T Mydland

adresse:

Kontonummer:

srk-Iok@online.no

ltt om ø
åogne Fäoee rKors lokalforening
vil arrangere
ble et vellykket prosjekt sommeren 2018)

3090 07 06010

”Ferie for alle” også i 2019. (ettersom

dette

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
kjent for målgru pe n:
.
.,
.
.
.
.,
.
.
ngdom( (13- 1 ar) som av ullke arsaker ikke far reise pa ferie med sm
familie.

Målgruppe:

Hva ønskes

Målsetting:

skape en positiv opplevelse
for disse ungdommene,
unge med vennene/klassekameratene.
Vi ønsker oss en gruppe på ca 20 ungdommer

Beskrivelse

Aktivitet:

oppnådd:

av arbeidet organisasjonen

likestille

disse barna/

gjør/ en spesiell aktivitet/

ros ek.(t
vedl
gom det er ønskeli
_
,
l?” ekrutteregglånlta
ere nWegrieturen via skolen )helesetjenesten
og mulig
andre etater. Vi bestiller tur med ColorLine til Danmark, leier oss inn på et
feriesenter og lager aktiviteter i området der, benytter fornoyelsesparker
eller annet. Vi gjør hyggelige ting sammen, og bruker tid på å bli kjent.
Det legges opp til buss/minibuss
for vi ser transportetappen
som en viktig
del av turen.

Hva skal midlene gå til:

Beløp:

Aktivitet /prosjekt /investering:
og Feriesenter)20

(colorLine

Reise/opphold

50 000,-

stk -6 ledere

20 000,15 000,15 000,4 000,5 000.-

buss
mat,og resturantbesok
fornøyelsepark
inngangsbillett
20 *200,Iommepenger
Torarbeid/møter

109 000,-

Totalt:

Utkast

til budsjett:

4000,Egenandel

Kr.

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.

30 000,-

Lions Søgne
fra andre Basaren Nye Hellesund

Inntekter
Tilskudd

i

20 000,Kr. 15 000,-

Bedrifter i Søgne

15 000,-

Norges Rode Kors

25 000,Kr.

Andre inntekter fra

109 000,—
Kr.

Sum inntekter:

i
0,-

Kr.

Lønn og honorarer
Andre

driftsutgifter

forarbeid/

innbydelser/moter

Kr. 5 000,-

Utgifter

Kr.

lnvesteringer
Reise og opphold

for 20 ungdommer

Andre utgifterOg 6 ledere som beskrevet over, samt
aktiviteter

Kr. 104 000,-

og mat.

109 000,—
Kr.

Sum utgifter
30. 08. 2018

Søgne

Dato:

Kristin TMyd-land
Underskrift...
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Søknaden sendes på mail til råstmottakafbsoqne.kommune.no,
Kommune,
postboks 1051, 4682 Søgne. Merk med «søknad
organisasjoner».

eller per post til Søgne
til frivillige

Retningslinjer:

1. Innledning

ogformål

Formålet med ordningen
integrering,

psykisk

helse

er å støtte organisasjoner
og eldre.

Andre

tildeles støtte under de kommunale

formål

som driver frivillig arbeid innen områdene
kan støttes

kulturmidlene

vurderes

etter

konkret

vurdering.

Formål

som

kan

ikke.

2. Målgrupper
Tilskuddsordningen

er rettet

mot åpne

frivillige

organisasjoner,

institusjoner.

grupper

og

enkeltpersoner
som driver samfunnsnyttig arbeid. Organisasjoner som mottar tilskudd ma 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
Formannskapet
Det kreves

og utbetaling
vedtar tildeling etter innstilling fra rådmannen.

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

