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Arkiv:

Tilskudd Kultur og fritid
Forslag til vedtak:
1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som
skissert i dette saksframlegget.
2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019.

Sammendrag
Ringerike kommune yter tilskudd over kulturbudsjettet til lag, foreninger, organisasjoner og
kulturtiltak. Tilskuddordningene har ulik saksbehandling, noen tilskudd er faste driftsavtaler,
noen er søkbare og noen ytes tradisjonelt hvert år uten at det foreligger en samarbeidsavtale.
En gjennomgang av faste avtaler, faktiske avtaler og søkbare midler viser at det kan være
behov for en opprydning. I dette saksframlegget foreslås det endringer og ny praksis.
Innledning / bakgrunn
Over kulturbudsjettet deles det ut omkring 10 millioner kroner i ulike tilskudd, noen søkbare
og noen som faste budsjettposter eller faste overføringer. Noen av tilskuddene er knyttet til
driftsavtaler, mens andre er rene tilskudd uten spesielle føringer.
Denne saken foreslår:
1. Å endre kriterier, frister og behandling av søkbare midler.
2. Å synliggjøre faste driftstilskudd i budsjett, og gjennom driftsavtaler.
Dagens situasjon, tilskudd kulturbudsjettet
De søkbare midlene utgjorde i 2018:
Kulturmidler, lag og foreninger:
216 000 kr
Arrangementstilskudd:
150 000 kr
-

Løypetilskudd, skiløyper:
Driftstilskudd, større kulturtiltak:
Totalt

300 000 kr
237 000 kr
903 000 kr

De faste driftstilskuddene fordeler seg slik:
Skiforeningen:
350 000 kr
Buskerudmuseet:
500 000 kr
Ringerike Kultursenter:
1 470 000 kr
Ringerike og Hole Røde kors:
350 000 kr
Stiftelsen Positiv oppvekst:
550 000 kr
Sokna Fritidsklubb:
60 000 kr
Tyristrand Fritidsklubb:
60 000 kr
Ringerike Idrettsråd:
12 000 kr
Ringerike Musikkråd:
12 000 kr
Totalt
3 364 000 kr
Engangstilskudd 2018
Nes Lysløype:
1 000 000 kr
Stiftelsen Ringerike Kultursenter: 1 500 000 kr
Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr
Andre Tilskudd
Tros- og livssynssamfunn:

(Formannskapets disp.konto)
(Formannskapets disp.konto)

2 237 000 kr

De faste driftstilskuddene fordeler seg mellom egne budsjettposter, eller er en del av
samleposter som «Driftstilskudd større kulturtiltak» som også inneholder søkbare midler.
Tilskuddssatser
De faste driftstilskuddene har ikke vært endret på mange år, noe som innebærer en realnedgang
i driftsstøtte. Det samme gjelder de søkbare midlene, kulturmidler og arrangementstilskudd.
Kulturmidlene fordeler penger til lag og foreninger, primært for barn og unge,
arrangementstilskuddene er med på å realisere konserter og forestillinger igjennom året.
Den søkbare andelen av tilskuddsområdet «Driftstilskudd større kulturtiltak», varierer ut fra
hvilke politiske enkeltvedtak (engangstilskudd) som blir belastet kulturområdet. I 2018 var den
reelt søkbare summen her på 237 000 kroner. Midlene ble fordelt av formannskapet. En stor
andel av årets fordeling fra dette tilskuddsområdet gikk til nasjonale veldedige organisasjoner,
og relativt lite til lokale kulturtiltak.
I budsjettforslag for 2019 ser det ut til at summen her er 377 000 kroner.
Forslag til endret praksis
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er kommunes faglige politiske organ i kultursaker. I dag
vurderes noen av søknadene på utlyste kulturmidler av HOK, noen av Formannskapet og noen
er delegert til rådmannen.
Rådmannen foreslår at den politiske behandlingen av alle utlyste kulturmidler delegeres fra
Formannskapet til Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Rådmannen foreslår fortsatt å behandle arrangementsstøtte administrativt da disse kommer inn
løpende gjennom året, med kort søknadsfrist.

-

Rådmannen foreslår og å samle fast driftsstøtte som vedtas av kommunestyret i eget
ansvarsområde, og inngå 4-årige driftsavtaler med de som ikke har dette. Driftsavtalene
vurderes hvert fjerde år, og sikrer en viss forutsigbarhet for tiltakshaverne.
Intern fordeling av midler
Rådmannen foreslår følgende organisering av tilskudd over kulturbudsjettet i 2019 (Tallene
justeres i tråd med endelig budsjettvedtak i november 2018):
Type tilskudd

Tiltak

Vurdering

Faste driftstilskudd

Samles eget
ansvarsområde, 4-årige
driftsavtaler

HOK, hvert 4
år.

Kulturmidler

Samles til en
tilskuddsordning
«Kulturmidler».
Fast vekting mellom
lag/forening barn og
unge // andre
kulturformål
Fortsatt administrativ
behandling
Fortsatt administrativ
behandling.
Ordningen fikk økt sum
til fordeling i 2017.
Fordeles mellom Fast
driftsstøtte, barn og
unge og
arrangementstilskudd.
Behandles løpende
gjennom året, dekkes
av Formannskapets
disposisjonsfond

HOK

Sum
Sum 2019
2018
3 364 000 3 450 000
(+ evt 1 500
000 økning
Kultursenter)
461 000
500 000

Administrativ

150 000

200 000

Administrativ

300 000

300 000

177 000

0

Driftstilskudd større
kulturtiltak
Arrangementstilskudd
Løypetilskudd

Rest 2019

Enkeltsøknader
gjennom året

Formannskapet

Generelle betingelser for søkbare tilskudd, Kulturmidler og Arrangementstilskudd.
Formål: Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike
kommunes innbyggere.
1. Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i
Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
2. Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
-

3. Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget,
unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers
fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.
4. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
5. Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre
kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30.
6. Kulturmidlene har søknadsfrist 1.desember hvert år, og behandles politisk i
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i februar hvert år.
7. Arrangementsstøtten fordeler mindre tilskuddsbeløp og behandles administrativt
fortløpende gjennom året.
Gjennomføring
Nye søknadskriterier gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
Retningslinjer for tilskudd publiseres på kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjøres
kjent gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes blad.
Mal for faste driftstilskudd utarbeides og inngås med tiltakshaverne.

Alternative forslag til vedtak.
1. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember
2. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste
tilskuddsmottakere i løpet av 2019.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det klargjøres hvor den faglig politiske vurderingen av kulturtilskudd
utføres, hvilke tiltakshavere som er støtteberettiget, formål med tilskuddene, samt at gjensidige
krav og forpliktelser avtalefestes mot faste tilskuddsmottagere, - som skissert i dette
framlegget og forslag til vedtak.
Målet med endringen i tilskuddspraksis er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for
innbyggerne i Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering er at det blir en enklere og mer helthetlig ordning med søkbare
kulturtilskudd om disse midlene fordeles av samme politiske organ.

Ringerike kommune, 26.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås

-

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

