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Fordeling tilskudd 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende fordeling av tilskuddene vedtas:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/ justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 24.02.2021 - 012/ 21
Formannskapet ber at 500.000.- av driftstilskudd idrett tas ut av kommunedirektørens forslag til
fordeling. Dvs at driftstilskudd idrett reduseres fra 2.882.000.- til 2.382.000.-.
Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en sak med fordeling av disse midlene når
temaplanarbeidet ferdigstilles høsten 2021.
Tilskuddsordning

Fordeling 2020

Fordeling 2021

·
·

Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

4.407.600
2.382.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 17.02.2021:
Behandling:
Amundsen (H) ber om en tydelig oversikt i orientering av saken. Administrasjonen sender
informasjon om dette til utvalget.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF- 005/21 Vedtak:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM
Formannskapet 24.02.2021:
Behandling:

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

Tilleggsforslag/endringsforslag fremmet av Fredriksen (A) fikk 6 stemmer mot 5 (H og Frp) og ble
vedtatt.
Innstilling fra Utvalg for kultur idrett og frivillighet med endring av tilskudd til idrett til 2.382.000
vedtatt, med forbehold om annen avstemming i bystyret.

FS- 012/21 Vedtak:
Formannskapet ber at 500.000.- av driftstilskudd idrett tas ut av kommunedirektørens forslag til
fordeling. Dvs at driftstilskudd idrett reduseres fra 2.882.000.- til 2.382.000.-.
Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en sak med fordeling av disse midlene når
temaplanarbeidet ferdigstilles høsten 2021.

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.382.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

Bystyret 10.03.2021:
Behandling:
Opprettholder forslag fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet, foreslått av May Britt Vihovde,
Venstre
Bystyret vedtar fordeling av tilskudd i tråd med innstilling fra utvalg for kultur, idrett og frivillighet.
Tilbakeholdelse (Vedtak fra FS, fra koalisjonen), foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
Bakgrunn
Koalisjonen har forpliktet seg til å øke tilskudd til frivillighet i kommunen årlig med 1 mill i
inneværende periode.
Årets million viser at en stor del av disse midlene går til frivillighet innenfor idretten.
I lys av det pågående planarbeidet i fm Temaplan kultur og Temaplan idrett, forventes det et godt
grunnlag som skal peke retning for satsningsområder i kommunen i årene fremover. Det vil samtidig
også legges frem nye tildelingskriterier basert på bl.a disse satsningsområdene.
Temaplanene forventes ferdige høsten inneværende år.
Koalisjonen ønsker at halvparten av årets ekstra million settes av til planarbeidet er ferdig, slik at vi
allerede til høsten kan målrette midlene ytterligere.

Forslag til vedtak :
Formannskapet ber at 500.000.- av driftstilskudd idrett tas ut av kommunedirektørens forslag til
fordeling. Dvs at driftstilskudd idrett reduseres fra 2.882.000.- til 2.382.000.-.
Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en sak med fordeling av disse midlene når
temaplanarbeidet ferdigstilles høsten 2021.
Forslag fremmet av Vihovde (V) fikk 18 stemmer (H, og falt
Innstilling fra formannskapet 33 stemmer mot 17 stemmer og ble vedtatt.
BS- 014/21 Vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende fordeling av tilskuddene vedtas:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.382.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 202 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

Sammendrag
Bystyre behandler rammene for hver av tilskuddsordningene årlig. Kommunedirektøren foretar
utlysning og fordeling av støtten til organisasjonene basert på disse prioriteringene og vedtatte
retningslinjer.
De siste to årene er tilskuddet økt. Totalrammen for tilskudd til lag og foreninger er nå på kr.
8.266.000. Kultur, idrett og frivillighet forvalter også tilskudd til kunst- og kulturlivet. Disse
tilskuddene foreslås inkludert i oversikten. På denne måten får de folkevalgte i Haugesund en
totaloversikt over hvilke bidrag som gis til sektoren årlig; 21 702 000 kr.
Kriteriene for tildeling er uendret.

Bakgrunn for saken:
Driftstilskudd:
Rammen for driftstilskudd foreslås økt til 4.407.600 kr. Fordelingen mellom idrett- og kultur, baserer
seg på total medlemsmasse for idrett i 2020 x 400 kr og total medlemsmasse for kultur i 2020 x 400
kr. Fjorårets tildeling tilsvarte kr 236 per medlem i idrettsorganisasjoner og 387 kr per medlem i

kulturorganisasjoner.
Det er administrasjonens ønske å øke tildeling per medlem til 400 kr for både idretts- og
kulturorganisasjonene.
Flere organisasjoner rapporterer om nedgang i medlemsmassen som følge av Korona, men det er
også en rekke organisasjoner som melder om økning i medlemsmassen, som følge av Fritidskortet.
Ettersom medlemstallene kan variere fra fjorårets rapportering, foreslår administrasjonen å øke “adhoc” midlene og benytte disse som en justering for å kunne oppnå ønsket tilskudd per medlem innen
aldersgruppen 6-19 år.
Driftstilskuddet fordeles etter samme prinsipp som i 2020 og kalkuleres ut etter antall aktive
medlemmer i kategorien barn og unge og organisasjonen aktivitetshyppighet knyttet til samme
målgruppe. Tilskuddet vil ikke bli redusert dersom aktivitetshyppigheten har gått ned som en
konsekvens av Korona-tiltak.
Ekstra bevilgning til frivillighet
Bystyret har i sitt budsjettvedtak økt tilskuddet til frivilligheten med 1 million pr. år. Første år med
ekstra bevilgning var 2020. Denne millionen ble da brukt til et «Covid-19 tilskudd. Dette videreføres
ikke i 2021. De to millionene som nå er bevilget ekstra vil i 2021 fordeles slik:

Driftstilskudd kultur- og idrettsorganisasjoner/støtte
til egne bygg/ad hoc midler (justering 2021)
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Ufordelt
SUM

Økning (siden 2019)
kr 1 357 600
kr 300 000
kr 320 000
kr 22 400
Kr 2.000.000

Forslag til fordeling:

Drift av egne bygg:
Rammen foreslås økt til 400.000 kr. Ved søknadsfristens utløp i 2020, var det kommet inn 11
søknader til formålet.
Egne anlegg:
Ordningen foreslås økt til kr. 1.500.000. Administrasjonen opprettholder eksisterende kriterier for
tildeling.
De siste årene er ventelisten på utbetaling av tilskuddene redusert. Det er per i dag 4,5 mill kroner i
utestående utbetalinger til organisasjoner som har mottatt tilsagn. Dermed vil organisasjonen kunne
forvente utbetalinger innenfor den neste femårsperioden.
Folkehelsetiltak:
Rammen for folkehelsetiltak foreslås økt til kr. 500.000. Hovedandelen av kommunens søkbare
tilskuddsordninger, er tiltenkt barn og unge. Gjennom folkehelsetiltak kan en nå andre
befolkningsgrupper som vil ha behov for sosiale møteplasser, mosjon eller tilrettelagte aktiviteter.
Videre foreslås det at søkere må henvise til hvilke utfordringer prosjektet har som mål å bedre, ved
hjelp av gjeldende folkehelseprofil for Haugesund. Folkehelsekoordinator/daglig leder

Frivilligsentralen er saksbehandler for ordningen.
Årvisse tilskudd / faste tilskudd:
Administrasjonen foreslår å samle følgende tilskudd. Ingen av tilskuddene under tildeles på bakgrunn
av søknadskriterier. Tilskuddene er en variasjon av inngåtte eierskapsavtaler/aksjeavtaler,
samarbeidsavtaler, øremerkede tilskudd og faste arrangementstilskudd.

Opprinnelig tilskudd
Årvisse tilskudd

Sum 2020
170.000

Faste tilskudd

1.390.000

Driftstilskudd
kulturforetak/festivaler
(tidligere forvaltet av Kultur
og festivalutvikling KF (KUF))
Faste tilskudd frie kunst- og
kulturliv
(tidligere forvaltet av KUF)

12.846.000

295.000

Gjelder
Eks. Friluftsliv for alle,
julefeiring arrangert av Røde
kors m.m.
Eks, Kirkens SOS, Son-senter
T3, Haugesjøen, Røde kors
m.m.
Museum, teater, Den
Norske Filmfestivalen,
Havnedagene m.m
Kompani Haugesund,
Haugesund kammeropera,
Haugaland kunstverk m.m.

Tilskuddsportalen:
Tilskuddsportalen ble vedtatt opprettholdt i budsjettbehandling for 2021. Rammen foreslås lik som i
2020. Rammen tillater ikke at det blir arrangert tilskuddskafé i regi av Tilskuddsportalen, dette vil
likevel bli prøvd løst innenfor andre rammer og i regi av Frivilligsentralen.
Egenandel Fritidskortet:
Ved behandling av tilskuddsrammene i 2020, ble det besluttet at “aktivitetsstøtte” (kr. 100.000) og
“Aktivitetskort” (kr. 250.000 - forvaltet av SLT), inngikk i egenandel Fritidskort. Det er nylig bekreftet
fra Bufdir at ordningen for forsøkskommunene utvides frem til sommeren 2022. Egenandelen går
utelukkende til barn og unge som har behov for utvidet økonomisk bidrag for å kunne delta på
fritidsaktiviteter, og omtales som Fritidskort +. Ordningen administreres av Frivilligkoordinator, i
samråd med sosiallærere, NAV og barnevern.
Støtte til kunst- og kulturarrangementer:
Ordningen har tidligere vært forvaltet av KUF, men er nå overført Kultur, idrett og frivillighet.
Utvalget for Kultur, idrett og frivillighet har besluttet at ordningen skal være løpende. Utvalget har
vedtatt nye retningslinjer høsten 2020..

FNs bærekraftsmål:
11.4
3.4

Styrke innsats for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv.
(...) fremme mental helse og livskvalitet.

Konsekvenser for folkehelse:
Deltakelse i lag og foreningsarbeid bidrar til å styrke den generelle folkehelsen ved å gi mestring, nye
erfaringer, redusere fysisk inaktivitet, skape tilhørighet og bygge gode nærmiljø. Tilskudd kultur og
idrett er et effektivt virkemiddel for å oppnå en rekke kommunale målsetninger knyttet til folkehelse
og utjevning av sosiale forhold.

Kommunedirektørens konklusjon
Idretten, kulturen og organisasjonslivet generelt, har vært gjennom et utfordrende år. Ikke minst har
medlemmer og brukere av tjenestene måttet avstå fra aktiviteter, sosiale treffpunkt og verdifulle
begivenheter.
Medlemsmasse og besøkstall er drastisk endret, og det er ytret bekymring fra organisasjonene for at
noen av endringene kan bli varige. Det er likevel gledelig å se at mange av institusjonene og
organisasjonene klarer å opprettholde driften, gjennom tilpassede aktiviteter og kreativ tilnærming
til innbyggernes endrede behov.
Tilskuddene til organisasjonslivet og det frie kunst- og kulturlivet skal gi forutsigbarhet i
planleggingen av aktiviteter og drift av fritidstilbud og kulturinstitusjoner.

