Retningslinjer for tildeling kulturmidler i Søgne kommune
Vedtatt av Kommunestyret, 30.01.14

1. Innledning og formål
Det er Søgne kommunes målsetting å være en allsidig og levende kulturkommune. Gjennom
kulturmidlene ønsker vi å stimulere og bidra til varierte kulturtilbud og opplevelser som kan
aktivisere mennesker i alle aldre, og med ulike interesser og forutsetninger.
Formålet er å fremme et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv.
Gjeldende kulturstrategi for Søgne kommune ligger til grunn for den kulturpolitikken, og de
føringer som er gjeldende.
2. Målgrupper
Kulturmidler er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og
enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for lokalsamfunnet.
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. Hva prioriteres
 Barne- og ungdomsarbeid.
 Aktiviteter/tilbud/arrangement som er utadrettet og til glede for andre i Søgne.
 Aktiviteter/tilbud/arrangement som ikke er:
o kommersielle.
o rent forkynnende eller som tjener en bestemt politisk hensikt.
o En del av lands- og fylkesorganisasjoner, yrkes/nærings-organisasjoner eller
organisasjoner med kun et humanitært formål.
4. Tilskuddsordningene
a. Driftstilskudd.
b. Prosjekts- og arrangementstilskudd
c. Utstyrstilskudd
a. Driftstilskudd
Tilskudd til ordinære driftsutgifter som f.eks strøm, porto, kontormateriell, leie og
utgifter til instruktør.

b. Prosjekts- og arrangementstilskudd
1. Prosjekttilskudd: Dette kan f.eks være festivaler,
turneringer, medieutgivelser, utviklingsprosjekter,
lederopplæring, flerkulturelt mangfold og kulturminnevern tiltak.
2. Arrangementstilskudd: Omfatter alle typer kulturarrangement som bekjentgjøres og er åpne for alle.
For prosjekts- og arrangementstilskudd gjelder at gitt tilskudd som regel utbetales etter at
tiltaket er gjennomført og regnskap innlevert.
c. Utstyrstilskudd
Tilskudd til innkjøp og/eller oppgradering av nødvendig utstyr.
5. Søknadsfrist, kunngjøring og veiledning
Søknadsfrist er 1.mars. Søknader som kommer etter fristen blir ikke behandlet.
Utlysning blir kunngjort.
Søknadsskjemaet er elektronisk, og finnes på kommunens hjemmeside:
www.sogne.kommune.no
Nærmere beskrivelse: Gå inn på ”Tjenester”/”Kultur, idrett og fritid”/”Skjema”.
Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet eller har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med saksbehandler i Enhet for kultur på tlf: 38 05 43 06.
6. Saksbehandling og utbetaling
Kommunestyret fastsetter hvert år i årsbudsjettet hvor mye som skal settes av til kulturmidler. Enhet for kultur er delegert av Tjenesteutvalget til å fordele kulturmidlene etter
søknad. Saksbehandlingen er vanligvis èn måned, og utbetaling skjer kort tid etter at
fordelingen har funnet sted. Alle som søker blir underrettet.
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 anledning til å klage på vedtak om tildeling av kulturmidler. En begrunnet skriftlig
klage skal stiles til Klagenemda i Søgne kommune via Enhet for kultur. Klagen må være Enhet
for kultur i hende innen tre uker etter melding om tilskudd er mottatt.
Gjeldende retningslinjer for kulturmidler evalueres i 2016.

