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Jeg ønsker å stille to spørsmål til saken «Harmonisering av tilskuddsforvaltning på kulturfeltet og forslag 
til nye ordninger for driftstilskudd», som skal behandles i HUKIF 10.03.21.  
 
Det er foretrukket med skriftlig besvarelse i forkant, men dersom det ikke er mulig å besvare spørsmålet 
før muntlig besvarelse i forbindelse med behandlingen i møtet, så er det naturligvis forståelig. 
 
Det vises først til punkt 3 i forslag til vedtak i saken: «Driftstilskudd til kulturaktører som i dag anses for å 
være faste, utbetales med samme beløp i 2021 som i 2020.» (Jeg tar forbehold om at definisjonen på 
disse aktørene besvarer spørsmålet og gjør det overflødig, og at jeg ikke forsto denne definisjonen ved 
min gjennomlesning.) I tråd med en av de viktige intensjonene i saken for øvrig; om det i størst mulig 
grad skal sendes søknader for å bli vurdert for tildeling av støtte, er det vel da også ønskelig at alle 
støttemottakere, også allerede i 2021, får dette på bakgrunn av et konkret prosjekt for inneværende år 
som beskrevet gjennom innsendt søknad – slik at det ikke deles ut støtte til aktører som eventuelt ikke 
har til hensikt å gjennomføre et prosjekt i 2021. 
 

• Kan rådmannen beskrive hvordan vi, gjennom forslaget til vedtak, sikrer at dette prinsippet 
etterleves allerede i 2021, slik at årets støttemidler kun tilfaller aktører som skal gjennomføre 
prosjekter i 2021? 

 
Det er foreslått én årlig frist til ordningene i saken. Dette vil nok gi forutsigbarhet i saksbehandling, men 
forutsetter samtidig at alle aktuelle kulturaktører klarer å planlegge ut fra denne ene datoen årlig. Slik 
innsender ser det så medfører dette en sårbarhet gjennom at vi risikerer å gå glipp av gode ideer som 
kan oppstå gjennom kalenderåret ellers; etter fristen. (Dette med et sterkt forbehold om at øvrige 
søkbare ordninger, som skal behandles politisk i neste KIF-møte, vil mitigere for denne sårbarheten.) 
 

• Jeg ønsker et svar på hvordan rådmannen vurderer denne bekymringen, og hvordan rådmannen 
ønsker å sikre at én årlig frist ikke skal stå i veien for å stimulere til kontinuerlig utvikling av nye 
prosjekter gjennom kalenderåret. 

• Jeg ber også om at rådmannen redegjør for mulighetene for å eventuelt ha to eller flere årlige 
frister på disse ordningene, og hvilke konsekvenser dette i så fall vil få.  
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Svar 
 
Utvalgssak 0015/21 omhandler driftsstøtte, ikke prosjektstøtte. Disse tilskuddene bidrar i hovedsak til å 
dekke løpende utgifter gjennom året knyttet til drift. Dersom man skulle legge opp til flere frister 
gjennom året vil det medføre ekstra arbeid både for søkerne og for kommunens saksbehandlere. 
Rådmannen vurderer at én frist pr. år vil være tilstrekkelig for denne type tilskudd. Det er også vanlig i 
andre kommuner. 
 
Når det gjelder tilskudd til prosjekter og arrangementer vil dette behandles i en egen sak i april. Tilskudd 
til festivaler og større arrangementer som nevnes i utvalgssak 0015/21 tas med i saken fordi de har vært 
faste tilskudd. I saken fremgår det at selve ordningen vil legges frem til behandling i neste sak. 
Rådmannen er opptatt av at nye tilskuddsordninger skal stimulere til utvikling og aktivitet i alle deler av 
kulturlivet i kommunen, og mener at saken som kommer i april vil ivareta dette på en god måte. 
Tilskuddsordningene som foreslås i neste sak vil i stor grad ha flere, eller løpende, søknadsfrister 
gjennom året. 
 
I de tilfeller hvor det dreier seg om tilskudd som tidligere har vært, eller kan oppfattes å være, faste 
årlige tilskudd, foreslår rådmannen å utbetale tilskudd i 2021 med samme beløp som i 2020. Dette 
gjøres med bakgrunn i forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Tilskuddsmottakere som 
forventer å få støtte (mange har hatt politiske vedtak om både støtte og beløp) må varsles i rimelig tid i 
forkant av en endring av støtten. Rådmannen vurderer at vedtak som gjøres i mars 2021 ikke ivaretar 
forvaltningslovens bestemmelser om varsling for inneværende år da de aktuelle tilskuddene vanligvis 
utbetales i første tertial.  
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