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Fordeling av tilskudd november 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det foreslås at opprinnelig fordeling av driftstilskudd fordeles etter opprinnelig oppsatt tabell:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Frivillighetens dag/Byfest
18.09
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Frivillighetens dag/Byfest
18.09
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
300.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.500.000
500.000
14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 24.11.2021:
Behandling:
Fordeling av resterende midler 2021, foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
De resterende 500.000.- fordeles på følgende vis :

Øyo-biblioteket 50.000.Frilager 75.000.- (med mål om ytterligere 75.000 i 2022)
Skattkammeret 75.000.Folkehelsetiltak 100.000.- (Fordeles av administrasjonen etter utlysning)
Resterende midler (200.000.-) overføres Haugesund Idrettsråd til videre fordeling.
Folkehelsekoordinator, Marthe Svantesvold, orienterte om tildelingsmidlene for folkehelse.
Votering: Kommunedirektørens innstilling opp mot koalisjonens forslag fremmet av Fredriksen (Ap)
falt med 3 stemmer (V, H, Frp) mot 5 stemmer (Ap, Krf, Sp, Pp).
UFKIF- 035/21 Vedtak:
De resterende 500.000.- fordeles på følgende vis :
Øyo-biblioteket 50.000.Frilager 75.000.- (med mål om ytterligere 75.000 i 2022)
Skattkammeret 75.000.Folkehelsetiltak 100.000.- (Fordeles av administrasjonen etter utlysning)
Resterende midler (200.000.-) overføres Haugesund Idrettsråd til videre fordeling.

Saksutredning
Sammendrag
I bystyrets behandling av saken «fordeling av tilskudd 2021» 10. mars 2021, ble det vedtatt å
tilbakeholde 500 000 kr av det opprinnelig foreslåtte driftstilskuddet til idrett. Videre ble det bedt
om at administrasjonen fremla en sak med fordeling av disse midlene når temaplanarbeidet skulle
ferdigstilles høsten 2021.
Utvalget for kultur, idrett og frivillighet utsatte behandlingen av temaplan kultur og idrett i møte
27. oktober 2021. Administrasjonen foreslår derfor å fordele tilskuddet til idrett etter opprinnelig
oppsatt tabell.
Totalt driftstilskudd til idrett blir da 2.882.000 kr. Resterende beløp på kr 500.000 vil bli overført
Haugesund idrettsråd for videre utbetaling.
Øvrige tildelingsrammer i tabellen behandles ikke i denne omgang, da beløpene er utbetalt.
Det er justert for omprioriterte midler til Frivillighetens dag som ble arrangert 18. september.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Temaplan kultur, idrett og frivillighet vil kunne gi føringer for hvordan tilskuddene skal fordeles for
å oppnå målsettinger i planen. Ettersom temaplanen er utsatt til 2022, er det hensiktsmessig å
følge opprinnelig fordeling og vurderingene fremlagt under første behandling av saken i mars
2021.

Vedlegg:
Fordeling tilskudd 2021

