
 
 
 

 
  
  
Saksframlegg  
    
        Arkivreferanse: 2020/8069-1 

Saksbehandler: Brit Randi Sæther 
Pedersen 

        Dato: 16.09.2020 
          
 
Kulturmidler - nye retningslinjer 
 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for folk 15.10.2020 33/20 
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1. Retningslinjer for kulturmidler i Namsos kommune legges ut til offentlig høring i 

perioden 23.10.-27.11.2020 
 
 
Behandling i Utvalg for folk - 15.10.2020: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt i Utvalg for folk. 
Vedtak Utvalg for folk - 15.10.2020 
2. Retningslinjer for kulturmidler i Namsos kommune legges ut til offentlig høring i 

perioden 23.10.-27.11.2020 
 
 
 
  



2 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 16.09.2020 Kulturmidler - nye retningslinjer  
    

 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer for kulturmidler - til høring 
2 Kriterier for tildeling av kulturmidler i Namsos 2018-2019 
3 Retningslinjer tilskuddsmidler Namdalseid 
4 Kulturmidler Fosnes 
 
Saksopplysninger 
I Kommuneplanens samfunnsdel, kapittel 6.8. står det bl.a. 
Namsos kommune har som mål å stimulere til aktivitet og frivillig arbeid i 
kommunen, samt videreutvikle det frivillige- og profesjonelle kulturlivet.  
Namsos kommune skal legge til rette for møte mellom kulturer og utvikle en 
kommune preget av toleranse og inkludering. Kommunen skal også legge til rette for 
et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv i hele kommunen. 
•  
Kulturmidlene er et kulturpolitisk virkemiddel for å oppfylle målene i samfunnsdelen 
av kommuneplanen. Midlene vil ha betydning for utvikling av samarbeidet mellom 
kommune og lag og foreninger. 
I løpet av kommunesammenslåingsprosessen har det vært gjennomført dialogmøter 
med kulturliv/frivillighet, og det et har kommet flere innspill om at lag og foreninger 
er spent på rammene for frivilligheten i den nye kommunen.  
Dette skyldes delvis at det har vært ulike samarbeids- og tilskuddsordninger mellom 
kommunene og lag og foreninger i de tre kommunene, og at det har manglet 
overordnet strategi for samarbeidet, noe som har ført til at flere har opplevd en lite 
likeverdig behandling. 
 
De tre tidligere kommunene har hatt ulike retningslinjer og krav for tildeling av 
kulturmidler til lag og foreninger. “Gamle” Namsos kommune hadde kriterier som 
skilte mellom idrett og anlegg, og andre kulturformål. Fosnes kommune fordelte 
midlene etter mer generelle kriterier. Begge de to kommunene har behandlet 
tildelingen politisk. Namdalseid kommune fordelte aktivitetsmidler som ble behandlet 
administrativt.  
 
I arbeidet med den politiske saken om Likeverdig behandling av lag og foreninger i 
Namsos kommune ble det bl.a. drøftet 

 Vil en likeverdig behandling av lag og foreninger tilsi at alt gjøres likt for hele 
kommunen - eller kan man se for seg ulike løsninger i de ulike delene av 
kommunen, for eksempel knyttet til halleie?  
 Hvilke prinsipper bør legges til grunn for eierskap til anlegg/lokaler? Hvilke 
anlegg og lokaler bør kommunen eie?  

https://einnsyn.mnsk.no/Einnsyn-NNA/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=969&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=23679
https://einnsyn.mnsk.no/Einnsyn-NNA/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=969&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=23679


3 

 Hvilke tilskuddsordninger bør kommunen ha til idrett- og kulturfeltet, og 
hvordan bør forholdet mellom driftsmidler og aktivitetsmidler være?   

 
Namsos kommune har mange aktive lag og foreninger, og det er stor variasjon blant 
disse – dette gjelder både størrelse, aktivitet, kostnader for å drive aktiviteten, nivå 
på medlemskontingenten, utstyrsbehov, likviditet med mer. Disse ulike 
forutsetningene medfører også et behov for å tilpasse samarbeid til de ulike 
forutsetningene lagene har. Dette betyr at kommunen, for å sikre likeverdig 
behandling, nødvendigvis må gi noe ulik behandling for at alle skal få like 
muligheter.  
 
Vurdering 
Ettersom saken er kompleks og endringer på retningslinjene vil ha betydning for 
driftsgrunnlaget for lag og foreninger, legges saken til offentlig høring. 
 
For å sikre mangfoldet av lag og foreninger og ivareta forskjellige behov, legger 
kommunedirektøren opp til følgende typer midler til fordeling: 

 Kulturmidler - driftsmidler til kultur inkludert idrett 
 Aktivitets- og prosjektmidler 
 Faste avtaler om driftsmidler til anlegg, f.eks. lagseide anlegg ved 
skolene (forutsetter finansiering gjennom pågående budsjettprosess) 
 Faste driftsavtaler der lag/foreninger drifter kommunale anlegg  

 
 
Administrasjonen vil evaluere ordningen etter første tildelingsår, for å få 
tilbakemelding fra lag og foreninger på hvordan de nye retningslinjene fungerer. 


