
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/512   

Sakstittel:  SØKNAD OM KULTURMIDLER 2018  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknader finnes under Sak 18/512 og kan legges frem i møtet. Fordeling tar hensyn til 

geografisk fordeling og tar hensyn til aktører som er inkluderende. 

søker konto org.nr. søkt beløp tilsagn 2018 sak/ESA

forslag kulturleder

Laksefjord idrettslag 0540 06 15987 971 407 956 10000 10000 18/512-9

IL Nordkyn ski og skiskyttergruppe 4961 25 07871 975 490 025 25000 25000 18/512-6

Kjøllefjord storband 4961 25 06263 983 535 291 18000 15000 18/512-2

Mental Helse Lebesby 4961 25 18474 998 053 048 17000 12000 18/512-4

Lebesby Barnegruppe 0533 13 02009 ikke reg 4000 4000 18/512-7

Lebesby Ungdomsgruppe 0533 13 01259 ikke reg 3000 3000 18/512-8

Nordkyn Fotballklubb 4910 15 22589 983 826 776 50000 27500 18/512-10

IL Nordkyn Turngruppa 4961 25 16811 975 490 025 30000 20000 18/512-11

Kjøllefjord Husflidslag 4961 25 19357 ikke reg 20000 10000 18/512-12

Køllefjord Hagelag 4961 25 14649 896 170 872 3500 3500 18/512-13

Kjøllefjord svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 25000 20000 18/512-1 og 15

205500 150000

SØKNADER KULTURMIDLER 2018 (150000 if budsjettet)

 
 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 



Faktaopplysning: 

I år er det 15000kr til fordeling av kulturmidler (1405-385-14709). Kommunen fikk totalt 11 

søknader med søknadssum på total 205500.-kr. 

 

Formålet med utdeling av kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig 

kulturliv. Tiltaket skal oppfattes som stimulansbidrag for å søke i tillegg midler hos 

fylkeskommunale eller nasjonale fonder. Formannskapet kan hvert år vedta spesielle 

satsningsområder for tildeling av kulturmidler. 

Alle som sender inn godkjent søknad får tildelt kulturmidler. Yrkesorganisasjoner, 

interesseorganisasjoner, lukkede foreninger eller fylkes og landsorganisasjoner er berettiget 

kulturmidler dersom de kan vise til konkrete kulturtiltak som kommer lokalsamfunnet til 

gode. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå i forhold til antall medlemmer vil bli 

prioritert. 

 

Riktig utfylt søknadsskjema, godkjent regnskap og årsmelding for siste år, samt budsjett for 

inneværende år. I tillegg prioritere barn og ungdom. Her vektlegges forholdet mellom antall 

barn og ungdom som aktiviseres, mengden av aktiviteter, samt kostnader ved dette. 

Personer med ledsagerbevis skal ha gratis inngang på arrangement og ledsager 

skal ikke betale trenings-/øvelsesavgift. 

 

 

Vurdering: 

Fordeling tar hensyn til geografisk fordeling og tar hensyn til aktører som er inkluderende. 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Klagefristen er på 14 dager etter utsending av svarbrev. Det er ikke foreslått å sette av 10 % 

av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Andreas Hoffmann 

  Kulturleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


