Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

223
2017/1293 -11000/2019
Maren Fossdal
01.03.2019

Saksframlegg
Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2019
Utv.saksnr
24/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.03.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles 4000,- til Søgne Turgruppes arrangement «verdensdagen for psykisk helse»
2. 30 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
3. Det tildeles 10 000,- til Søgne Røde Kors besøkstjeneste
4. Til 1. Søgne Sjøspeidergruppes tildeles det 9000,- i støtte til reduksjon av egenandel.
5. 12 500,- tildeles til «Norsktreningskafeen» ved Søgne frivilligsentral
6. 24 000,- tildeles «Aktivitetskarusellen» ved Søgne frivilligsentral
7. 10 000,- tildeles Kirkens SOS Agder

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 2019 med samme beløp.

Saksutredning:
Tilskuddsordningen ble kunngjort på kommunens internettsider i januar med søknadsfrist 31.01.19.
Saken ble også annonsert under kommunens kunngjøringer i papirutgaven av Søgne og Songdalen
Budstikke.
Søknader:
Det kom inn seks søknader under tilskuddsordningen. I tillegg åpner retningslinjene for at generelle
søknader kan vurderes under ordningen, og en slik søknad er vurdert.

1. 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. De skriver at antall deltakere
har vært oppe i 65 personer. Formålet med arrangementet er økt aktivitet og bedre helse.
Søgne Turgruppe har søkt om 4000,- 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 denne gang om en fellestur til Kilden eller sommerfest,
og de har også et mål om å kunne utvide til flere deltakere. Trivselstiltak for eldre
(Kjøregruppa) søker totalt om 30 000,3. Søgne Røde Kors besøkstjeneste: En gruppe på 30 medlemmer som gjennom mange år har
hatt fokus på de som trenger selskap i bygda. De besøker folk de som ønsker det i sine
hjem, og steller også i stand hyggelige arrangementer på Søgne omsorgssenter og bo- og
aktivitetssenteret. De som bor hjemme får også anledning til å delta på arrangementene.
Deres målsetning er økt sosial aktivitet, bedre trivsel og mindre ensomhet. Søgne Røde
Kors besøkstjeneste søker 10 000,- i støtte til å kunne ta brukerne «ut av huset» og med på
konsert/teater eller måltid på cafe.
4. 1. Søgne Sjøspeidergruppe: Friluftsorganisasjon for ungdom som ikke har sine
hovedinteresser innenfor sport og konkurranse. Det er 98 medlemmer i Søgne med flere
aktiviteter hver uke. Det er et populært tilbud, med mange ungdom på venteliste. Det
presiseres at Speiderloven er endret og åpner for alle livssyn. Sjøspeiderne bruker båter i
arbeidet, og samværet ombord knytter sterke bånd mellom ungdommene på tvers av
samfunnets skiller og krav. 1. Søgne Sjøspeidergruppe søker om 9000,- i støtte til
reduksjon av egenandel for unge som ellers ikke vil ha mulighet til å delta pga. økonomi.
5. Søgne frivilligsentral: et samarbeid mellom Søgne kommune, Røde kors og andre
organisasjoner, men med egen selvstendig drift og eget styre. De søker støtte til videre drift
av «Norsktreningskafeen» som foregår ukentlig i biblioteket. Gjennom strukturerte øvelser
og samtalegrupper gir de frivillige deltakerne mulighet til å praktisere det norske språket
samt forståelse av norsk kultur og tradisjoner. Det blir også servert mat. De søker om
12 500,- i støtte.
6. Søgne Frivilligsentral søker også støtte til «Aktivtetskarusellen». Her er målgruppen
mennesker i sårbare livssituasjoner som har eller har hatt rus/ psykiske problemer.
Meningen med aktivitetskarusellen er å tilby målgruppen et bedre sosialt nettverk og en
nykter hverdag, samt stimulere deltakerne til å bevege seg videre inn i lokalsamfunnet.
Eksempel på aktiviteter kan være: gokart, fiske, overnattingsturer osv. De søker om
24 000,- i støtte.
7. Kirkens SOS Agder: har et har et spesielt fokus på psykisk helse og mennesker som er i
eksistensiell krise. Tilbyr en tjeneste som alltid er åpen hele året gjennom. De møter
mennesker som opplever ensomhet, angst og uro selv etter at andre helsefremmede tiltak
har avsluttet for dagen. De har flere frivillige fra Søgne, og vil i 2019 ha et større fokus på å
nå enda flere. De søker om 10 000,- i driftsstøtte.
Søknadene følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
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. De kan vise til at tilskuddet er brukt på en god måte, og at flere eldre har kunnet ta del i
aktivitetene. Det vurderes at foreningens arbeid for eldre og deres livsglede gjør at søknaden faller
inn under kriteriene for denne ordningen.

Søgne Røde Kors besøkstjeneste ved deres arbeid med å forebygge ensomhet og bedre trivsel for
hjemmeboende vurderes som gode kandidater som oppfyller kriteriene til denne ordningen.
1. Søgne Sjøspeidergruppes søknad har et samfunnsnyttig formål med å ønske å tilby redusert
egenandel for de som ellers ikke vil ha mulighet til å delta pga. økonomi. Det vurderes at kriteriene
er oppfylt ettersom det kan relateres til integrering og psykisk helse.
Søgne Frivilligsentral er kjent for et bredt spekter av samfunnsnyttige aktiviteter i bygda, og de
gjør en stor innsats med å knytte sammen de som ønsker å arbeide frivillig og de som har nytte av
dette arbeidet. Dermed vurderes det at de oppfyller kriteriene.
Det er ingen tvil om at Kirkens SOS Agder driver samfunnsnyttig arbeid innenfor området psykisk
helse, men de er ikke lokalisert i Søgne og tilbyr også aktiviteter andre steder. Det anbefales likevel
å se bort i fra hovedregelen på grunn av deres viktige arbeid.
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.
Vårt forslag er at alle som har søkt i denne runden skal få tildelt det de har søkt om.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for 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 driftsstøtte for 2019 - mailkorrespondanse
5 Søknad om midler til arrangement av "Verdensdagen for Psykisk Helse"
6 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
7 Søknad om tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner
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Søknad

Søgne
Kommune integrering,

33233221

om tilskudd
psykisk

m3

innen

helse

og eldre

for frivillige organisasjoner

tlf 38 05 55 55

Søknadsfrist

31. januar

og 31. august

hvert år

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Tlf/mob:

Bjørg E Bjørsvik.Seniorsenteret
Informasjon

0msøke"

Adresse:

90131144
Kontaktperson:

c/o Klynga 44, 4630

Bjørg

e-post adresse:

Kontonummer:

b.e.bjrarsvik@gmail.com

3090 14 20226

Litt om søker:
Tidligere

16 år som politiker med fokus spesielt på eldre.

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
kjent for målgruppen:
Startet Livsglede for eldre for ca 7 år siden,Vi kjører eldre på tur en gang i uka. Vi er pr i dag 3 grupper men
åpner nå opp for en ny gruppe. Hver gruppe tar 7 ev 8 personer med i bilen. Etter turen er vi ute og spiser en
god middag
Målg

ruppe:

men kaffe og dessert.

l 2018 prøvde vi og ta eldre med på Kilden på kveldstid. Dette var en stor glede for de eldre og veldig vellykket.
Vi har fått en ny sjåfør Leif Magne Eikås og håper og håper få 2 damer/medhjelpere
i tillegg. som kan være
med på turene
Mange
Sjåfører

Deltakerne

av deltakerne
og hjelpere

er i alder fra 85 - 95 år,

er svært dårlige

og vi har ønske

om å få en bil som tar rullestol.

er i alder fra 63 til 83 år så det sier seg selv at vi sliter med å få løftet de inn i bilen.

Hva ønskes oppnådd:
En ny gruppe om vi klarer å skaffe 2 medhjelpere,noe
som skulle være
overkommelig.
En fellestur for alle grupper ev til Kilden eller sommerfest om vi får

Målsetting:

middler.
Gi de eldre hjemmeboende
noe å se frem til og glede seg til at de kan
komme en tur ut. Felles sommer avslutting.
Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gjør/ en spesiell aktivitet]
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)
Vi har tidligere sendt inn tidligere bilder til kommunen fra aktiviteter.
Jeg ble også invitert av landbruks og mat departementet
i samarbeid

Aktivitet:

med fylkesmannen til å holde et innlegg i Grimstad den 26.11.18 tema
Mat og Måletidsglede for eldre. Fikk god tilbakemelding etter innlegget. Vi
avholdt julelunsj på Dyreparken den 13.12 ,veldig vellykket

Hva skal midlene gå til:

Aktivitet lprosjekt /investering:

Beløp:
20 000—

Kilden ev sommerfest.
En ny gruppe,

16 000

kjøring Imat etc

Totalt:

36 000

Utkast til budsjett:

K,.6000-

Egenandel

Kr. 30 000

Tilskudd fra Søgne
Kommune
Inntekter

Tilskudd

Andre

Sum

fra andre

inntekter

Kr. O

Kr. 0

fra

K,.36 000-

inntekter:

Lønn og honorarer
_

Andre

.

Kr. 0
rekvisita -Blomster

dr rftsutg rfter mat på turene til hjelpere/sjåførerog ny

Kr. 16 000-

gruppe
Utgifter
Investeringer

Andre

Kr.

Ev.

billetter

utgifter begge deler,

Kilden

/ sommerfest

eller

Kr. 20 000-

Sum utgifter

Dat

o;__1_9_-_Q_1:.1§
..................................................................

Fra: Maren Fossdal[Maren.Fossdal@sogne.kommune.no]
Sendt: 21.01.2019 13:47:12
Til: Postmottak
Tittel: VS: Søknad om driftsstøtte for 2019

Hei!
Kan dere registrere denne mailen med vedlegg i sak 2017/1293?
Beklager jeg sender den så seint, men hadde lagt den på vent til denne utdelingen hvor fristen er 31 jan
Med hilsen
Maren Fossdal
Økonomiavdelingen, Søgne kommune
Fra: Asle Bjorvatn <Asle.Bjorvatn@kirkens‐sos.no>
Sendt: 14. november 2018 10:56
Til: Maren Fossdal <Maren.Fossdal@sogne.kommune.no>
Emne: SV: Søknad om driftsstøtte for 2019
Hei igjen!
Kirkens SOS i Agder har et spesielt fokus på psykisk helse og mennesker som er i eksistensiell krise. Vi er en
tjeneste som alltid er åpen, 24/7 – hele året gjennom – og vi møter mennesker som opplever ensomhet, angst og
uro selv etter at andre helsefremmede tiltak har avsluttet for dagen. Vi jobber aktivt for å rekruttere seniorer til å
bli frivillige hos oss, og har kurs og veiledning av disse gjennom hele året. Vi vet at mange eldre har en lang tid
som pensjonister, og vi anerkjenner den kompetansen som mange av disse har, og vi utfordrer disse til å bli enda
bedre samtalepartnere med våre brukere.
Kirkens SOS i Agder har flere frivillige fra Søgne, og vi vil i 2019 ha et enda større fokus på å nå enda flere, og vil
aktivt tilby både menigheter og kommunen kurs i selvmordsforebygging, eller «God å snakke med ‐ kurs». Kirkens
SOS vet at vi alle kan gjøre en forskjell. Vi kommer gjerne og deler av vår kompetanse innenfor et felt som for de
aller fleste kan virke litt skummelt og uoverkommelig.
Kirkens SOS driver med samfunnsnyttig arbeid, og i Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse‐ og omsorgsfeltet
(2015‐2020) står det blant annet: «Det stimuleres til at kommuner inngår samarbeid med frivillige organisasjoner
på helse‐ og omsorgsfeltet, og at det arbeides for å gjøre tilskuddsordninger så hensiktsmessige som mulig.» Det
vektlegges også at frivillige organisasjoner har behov for forutsigbare økonomiske ordninger og rammer.
Vi ønsker å være en plass som alltid er åpen og hvor man kan ringe når krisen rammer. Hvor mange av disse som
kommer fra Søgne kan jeg ikke svare på – i og med at alle henvendelser er anonyme – men i løpet av det sist året
har kontoret på Agder i snitt tatt imot over 18.500 telefoner og henvendelser.
Ellers viser vi til søknaden, og til følgende avsnitt i søknaden:
Kirkens SOS vet at «den gode samtalen» med et medmenneske forebygger psykisk smerte og kan redde liv. Vi trenger
nærmiljøet hvor mennesker stiller opp, og er der for hverandre. Per Fugelli uttalte for noen år tilbake: «Dere i Kirkens
SOS sitter i kjelleren i Det norske Hus – gå ut og fortell hva dere hører derfra.» Det ønsker vi å ta på alvor. Samtidig skal
vi sikre at vi fortsatt kan forebygge psykisk smerte og redde liv hele døgnet hele året for alle som trenger oss. Vi vil at
enda flere skal få svar med en gang de kontakter oss. For å få dette til trenger vi at flere vet om Kirkens SOS, vi trenger
flere frivillige og vi trenger at de frivillige får faglig påfyll, er motivert og blir litt lengre i tjenesten.
Vi skal også øke kunnskap i nærmiljøet om emosjonell folkehelse, om tjenesten til Kirkens SOS og om
frivillighetsarbeidet i Kirkens SOS. Vi skal fortelle om hva vi gjør, hvem vi er, hva vi vet og at det er mulig å bli del av et
mangfoldig felleskap hvor man i tillegg gjør et meningsfullt arbeid som frivillig. Vi merker oss også at det blir stadig flere
eldre – og satsningen på seniorer vil derfor også bli prioritert i Kirkens SOS Agder. Mange av dagens eldre vil leve som
pensjonister i 30 år, og flere og flere etterspør noe å tilbringe fritiden sin på. Vi vil legge til rette for at eldre skal være
gode medmennesker som kan hjelpe andre til å mestre livet.

Vi håper dette var litt oppklarende, og stiller gjerne opp for mer utfyllende samtale om vårt arbeid dersom det er
behov for det.
Med ønske om en fin dag og en positiv behandling av vår søknad,
Asle Eivind Bjorvatn, leder Kirkens SOS i Agder
Mobil: 92 45 23 56

Fra: Maren Fossdal <Maren.Fossdal@sogne.kommune.no>
Sendt: mandag 12. november 2018 10.33
Til: Asle Bjorvatn <Asle.Bjorvatn@kirkens‐sos.no>
Emne: SV: Søknad om driftsstøtte for 2019
Hei!
Viser til deres søknad.
Vi har en tilskuddsordning i kommunen som retter seg mot frivillige organisasjoner som arbeider innen
integrering, psykisk helse og eldre i Søgne. Se vedlagte retningslinjer.
Dermed lurer jeg på om dere har noen prosjekter/tiltak i Søgne kommune?
Med hilsen
Maren Fossdal
Økonomiavdelingen, Søgne kommune
Fra: Magne Haugland
Sendt: 8. november 2018 12:58
Til: Maren Fossdal <Maren.Fossdal@sogne.kommune.no>
Emne: VS: Søknad om driftsstøtte for 2019
Hei
Er det du som er saksbehandler for denne søknaden?
Mvh
Magne Haugland

Fra: Asle Bjorvatn [mailto:Asle.Bjorvatn@kirkens-sos.no]
Sendt: 8. november 2018 12:40
Til: Magne Haugland
Kopi: Kim Høyer Holum
Emne: Søknad om driftsstøtte for 2019

Vi ber om at denne søknad om driftstilskudd for kalenderåret 2019 blir sendt videre til riktig instans og at den blir
tatt med i videre budsjettarbeid i deres kommune.
Vennlig hilsen

Asle Eivind Bjorvatn
Daglig leder Kirkens SOS i Agder
ab@kirkens‐sos.no
+47 92 45 23 56
Org nr: 970 554 394

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
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Søknad

om tilskudd

SøgneKommune integrering,
Postboks

1051

psykisk
.

46823øgne

.

.

for frivrlllge

innen

helse

og eldre
.

.

organisasmner

tlf 38 05 55 55

Søknadsfrist

31. januar

og 31. august

hvert

år

Navn/forening/institusjon/organisasjon:

Tlf/mob:

Søgne Røde Kors Besøkstjeneste
Informasjon

om søker:

41088977

Adresse:

Kontaktperson:

PB 20, 4681 SØGNE

Anette Hoem

e—post adresse:

Kontonummer:

srk-lok@online.no

3090 20 99308

litt om s ker:

Ier pr
selskap

l ag ca 30 medlemmer som gjennom mange år har hatt fokus på de som trenger
l bygda

vår. Vi besøker

de som ønsker

det l sine hjem

og vi har grupper

som lager

hyggelige timer på Lunde Bo-og Aktivitetessenter, Søgne Omsorgsenter og Langenes Boog Aktivitetssenter.
Det arrangeres bingo, sang/hyggekvelder,
kaffe-prat og det stekes
vafler. De hjemmeboende som får besøk, blir også invitert på tilstelninger hvis de ønsker
det og når det passer Vårt motto er "å være et smil i hverdaoen" for de vi besøker
Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
laent for målgriäp
,n:
algruppen
r e hjemmeboende,
som er ensomme.
Hver enkelt vil bli invitert med på aktivitetene
som vi legger opp til.

Målgruppe:

va ønske
äkt sosral

nå d:
tviget,
tiv
gedre

.
_
trivsel og mindre

ensomhet

Målsetting:

Beskrivelse

av arbeidet

organisasjonen

gjør/ en spesiell

aktivitet/

kt. le
d ed e
om et er nskeli
.,
'Påcbsrjekeråegåerågutvav håsget' gjjerne pøåteate ,)konsert eller ut for a
spise et måltid.
Aktivitet:

Hva skal midlene gå til:

Aktivitet lprosiekt

/investering:

*Fransport
teaTer/

Beløp:

-stor bWrulleäol

konsert

eller

maltid

W

pa caTé

15 personer
500,-pr

7UOO,-

person

7500,-

14500,-

Totalt:

Utkast

til budsjett:

for hver deltaker

Egenandel

1500,-

100 *15
Kr

.10000;
Tilskudd fra Søgne

Kr.

Kommune
3000,-

Inntekter

Tilskudd

Andre

fra andre

inntekter

fra

Kr.

Kr.

14500,Kr.

Sum inntekter:

Lønn og honorarer

Kr.

Andre

Kr.

driftsutgifter

Utgifter
Investeringer

Kr.

Andre utgifter

Kr.

14500,-

14500,Kr.

Sum utgifter
31.01.2019
Dato
Anette
Underskrift:...

Hoem

Søknaden

sendes

Kommune,

på mail til postmottak(å)soqne.kommune.no,

postboks

eller per post til Søgne

1051, 4682 Søgne. Merk med «søknad til frivillige

organisasjoner».

Retningslinjer:

1. Innledning

ogformål

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
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

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:

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Informasjon
om søker:

Adresse:

Pb 1179 4683 Søgne
e-post adresse:

speider@tekmek.no

Tlf/mob:

93410278
Kontaktperson:

Steinar Monsen
Kontonummer:

3090.11.20532

Litt om søker:
Friluftsorganisasjon for ungdom som ikke har sine hovedinteresser innenfor sport og
konkurranse. 98 medlemmer i Søgne med flere aktiviteter hver uke. Deltar hvewr år på
fellesseilaser, og i år seiler 12 båter rundt Danmark, til Kiel, opp Sverige og hjem med ca
100 ungdommer ombord.
Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre prosjektet
kjent for målgruppen:
Tiltaket er rettet mot sjøspeidere, og vårt arbeid er godt kjent i Søgne. Vi har i dag ca 40
personer på venteliste ettersom vi ikke har kapasitet til å ta inn flere.

Målgruppe:

De omsøkte 9000 kr vil i sin helhet gå til reduksjon av egenandel for unge som ellers ikke vil
ha mulighet til å delta pga økonomi.
Vi søker om ordinære kulturmidler, men de vil ikke kunne brukes til denne personstøtten for
noe få spesifikke deltakere som har stort behov for et nettverk.

Hva ønskes oppnådd:
Speiderforbundets formålsparagraf er; Norges speiderforbund utvikler mennesker til
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra
speiderløftet og speiderloven.

Målsetting:

Speiderloven er endret og åpner for alle livssyn. Sjøspeiderne bruker båter i arbeidet,
og samværet ombord knytter sterke bånd mellom ungdommer, og det er det mange
av våre medlemmer som har sterkt behov for på tvers av samfunnets skiller og krav.

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

Vi deler opp medlemmene i patruljer på 4-6 og gir de ansvar for å drifte båter med
vedlikehold, seilas, matstell, vaktfordeling (nattseilas mm) og lærer på denne måtene
ungdommene å ta ansvar for båt og hverandre samt føle at de gjør noe viktig og nyttig.
Sommerens seilaser medfører ca 700 overnattingsdøgn underveis, 2300 dugnadstimer i
tillegg til svært mange forberedelser. Nå tar 24 ungdommer utvidet båtførerkurs som en av
forberedelsene.

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

Beløp:

Drift av 4 båter i 4 uker + div kortere turer

120000

Matstell underveis

45000

Totalt:

165000

Utkast til budsjett:

Egenandel

Kr. 156000

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.

9000

Tilskudd fra andre

Kr.

0

Andre inntekter fra

Kr.

0

Inntekter

Kr. 165000

Sum inntekter:

Utgifter

Lønn og honorarer

Kr. 0

Andre driftsutgifter

Kr.

120000

Investeringer

Kr.

0

Andre utgifter

Kr.

45000

Kr. 165000

Sum utgifter

Søgne 31/1-19

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

Steinar Monsen

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

