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Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune 

 
Saksbehandler: Camilla Sæbjørnsen Saksnr.: 18/00065-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.08.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Fordeling av tilskudd til frivillige organisasjoner for 2018 tas til orientering 
2. For å være berettiget driftstilskudd til frivillige organisasjoner må 

organisasjoner ha aktivitet mer enn 50 % av året 
3. For å være berettiget driftstilskudd til frivillige organisasjoner må minst 70 % 

av medlemmene ha bostedsadresse i Ås kommune 
4. Fordelingsnøkkelen til driftstilskudd til frivillige organisasjoner står som 

tidligere med 7 % til kor, 24 % til korps, 35 % til idrett og 34 % til andre barne- 
og ungdomsorganisasjoner.  

5. Forslag til nye retningslinjene for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune vedtas 
 
 
Ås, 09.07.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 
Vedlegg: 
1. Forslag til nye retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune 
2. Retningslinjer for kulturstipend i Ås kommune 2003 
3. Retningslinjer for kulturpris i Ås kommune 2005 
4. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune 2018 
5. Tabell fordeling barne og ungdomsorganisasjoner 2018 
6. Tabell fordeling idrett 2018 
7. Tabell fordeling kor 2018 
8. Tabell fordeling korps og orkester 2018 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
«Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune» er ikke oppdatert siden 
2006. Det er ønskelig å samle flere typer tilskudd i ett dokument. Endringene i 
retningslinjene foreslås for å definere målgruppen, samkjøre retningslinjene for 
tilskudd og synliggjøre tilskuddsordningene som Ås kommune forvalter. Det må også 
tas stilling til om man skal opprettholde punktet om kulturstipend da det ikke er utdelt 
siden 2008. Det er i dag heller ikke avsatt midler til kulturstipend.  
 
 
Fakta i saken: 
Det finnes fire former for tilskudd i «Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås 
kommune» i tillegg til «Integreringstilskudd». «Retningslinjer for tilskudd til 
kulturarbeid i Ås kommune» har ikke blitt oppdatert/justert siden 2006. 
«Integreringstilskudd» ble opprettet i 2010.  
 
Tilskudd til lag og organisasjoner 
Budsjettets størrelse er på 550 000,-. Dette fordeles med følgende fordelingsnøkkel:  
 

 Kor Korps Idrett Barne- og 
ungdoms-
organisasjoner 

Fordelingsnøkkel 
av tilskudd 

7 % 24 % 35 % 34 % 

Sum i kroner 38.500 132.000 192.500 187.000 

Antall søkere i 
2018 

5 3 14 14 

 
Starttilskudd 
Ved oppstart av ny organisasjon kan det søkes om tilskudd på inntil kr 2.500. Det ble 
ikke mottatt noen søknader i 2018. 
 
Tilskudd til kulturarrangement 
Budsjettets størrelse er på kr 135.000,- og det var totalt 18 søknader i 2017. Hittil i 
2018 er det kommet inn 16 søknader. 
 
Kulturstipend/kulturpris 
Det har ikke vært utdelt kulturstipend siden 2008. I 2009 ble midlene til kulturstipend 
på kr 25 000,- fjernet. Vedlagt saken ligger retningslinjene for kulturstipend og 
kulturpris. 
 
Integreringstilskudd 
Budsjettets størrelse er på kr 30 000,- og i 2018 var det 2 søkere. 
Se vedlagte retningslinjer for detaljer. 
 
 
 
 
Vurdering: 
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Det er behov for en endring i retningslinjene for å definere målgruppene, samkjøre 
retningslinjene for tilskudd og synliggjøre tilskuddsordningene Ås kommune har. Det 
er derfor laget et forslag til dokument som samler driftstilskudd til frivillige 
organisasjoner, etableringstilskudd, tilskudd til kulturarrangementer, kulturstipend, 
kulturpris og integreringstilskudd.   
 
I dagens retningslinjer står det ingenting om aktivitetsnivået organisasjonene må ha 
for å få utdelt tilskudd. Det foreslås at lag og organisasjoner som søker må ha 
aktivitet minst 50 % av året. Det er heller ikke definert hvor mange som må bo i 
kommunen for å få tilskudd, og derfor foreslås det at 70 % av medlemmene har 
bostedsadresse i Ås kommune. Med slike definisjoner blir det tydeligere hvem som 
er målgruppen. 
 
Ås kommune gir ut ledsagerbevis, og det er lagt til et nytt punkt 6 i de nye 
retningslinjene om at ledsagerbevis skal gi fri tilgang til arrangementer som er gitt 
kulturstøtte.  
 
I dagens retningslinjer står punkt 4.2.c kulturstipend/kulturpris. Denne type støtte er 
ikke gitt siden midlene ble prioritert til andre formål i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i 2009. Det må derfor vurderes om det er ønskelig å gjenoppta 
tilskuddsordningen eller stryke pkt 4.2.c kulturstipend/kulturpris.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Hvis det er ønskelig å gjenoppta kulturstipend/kulturpris, må det bevilges midler til 
dette. Tidligere lå dette på totalt 50.000,-. 
 
Alternativer: 
Punkt 4.2.c kulturstipend/kulturpris fjernes fra retningslinjene 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Retningslinjene trenger en oppdatering for å tydeliggjøre målgruppen og 
tildelingskriteriene for søkerne. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
22.08.2018 
 


