
 

 

 

RISØR KOMMUNE 
 

 

  side 1 av 9 

SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  22/422-1 
 Saksbehandler Anna Stina Næss 
 
 
 
 

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler 2022 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kulturutvalget 09.02.2022 22/3 

 
 
Kulturutvalget har behandlet saken i møte 09.02.2022 sak 22/3 
 
Lars Ole Røed (H) fremmet følgende forslag: 
Pensjonistforeningen inkluderes sammen med Vi over 60 i utarbeidelse av kriterier for 
tildeling av midler i kategorien Sølvfargede kulturmidler.   
 
Ragni Macqueen Leifson (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Endre i punkt 16: fra 3 til 6 måneder  

 Fjerne siste setning i punkt 17: «Dersom idrettsrådet eller kultursjefen ønsker å endre 

praksis ved disse tildelingene, kan dette punkt 17 omskrives.»  

 Punkt 20 fjernes:” Dato for søkning på de ulike tildelingene kan endres på 

administrativt nivå, dersom det er hensiktsmessig.”  

 Administrativt tildeling inntil kr 5000 uavhengig kategori. 

 Kulturutvalget foretar en evaluering av retningslinjene etter ett år.  
 
Votering 
 
Lars Ole Røeds (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ragni Macqueen Leifsons (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med de endringene som allerede er vedtatt ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Kulturutvalgets vedtak  
Kulturutvalget vedtar de nye retningslinjene for kulturmidlene og retningslinjene blir gjeldende 
fra og med 2022, med følgende endringer: 

 Pensjonistforeningen inkluderes sammen med Vi over 60 i utarbeidelse av kriterier for 
tildeling av midler i kategorien Sølvfargede kulturmidler.   

 Endre i punkt 16: fra 3 til 6 måneder  

 Fjerne siste setning i punkt 17: «Dersom idrettsrådet eller kultursjefen ønsker å endre 

praksis ved disse tildelingene, kan dette punkt 17 omskrives.»  
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 Punkt 20 fjernes:” Dato for søkning på de ulike tildelingene kan endres på 

administrativt nivå, dersom det er hensiktsmessig.”  

 Administrativt tildeling inntil kr 5000 uavhengig kategori. 

 Kulturutvalget foretar en evaluering av retningslinjene etter ett år.  
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Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler 2022 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kulturutvalget vedtar de nye retningslinjene for kulturmidlene og retningslinjene blir gjeldende 
fra og med 2022. 
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Vedlegg 
Felles retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

Risør har gjennom mange år tildelt midler til festivaler, lag og foreninger. Målet er å stimulere 
til et sterkt kulturliv og en sterk kunst- og kulturidentitet til Risør. Kultursjefen har erfart at 
eksisterende retningslinjer og beskrivelse av tilskuddsordningene er vanskelig tilgjengelig.  
Gjennom nye retningslinjer og nye digitale søknadsskjema vil tilskuddsordningene bli enklere 
både for søkerne og for tildelingsprosessen. 
Målet er å ha en mer helhetlig, konsistent og profesjonell håndtering av søknader på 
kulturmidler, samt bidra til raskere å kunne utløse midler til ideer, prosjekter eller tildelinger 
som støtter opp under Risørs «Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet» og Risør 
sin sterke identitet som kunst- og kulturby.  

 
Saksopplysninger 

Risør har gjennom mange år tildelt midler til festivaler, lag og foreninger. Målet er å stimulere 
til et sterkt kulturliv og en sterk kunst- og kulturidentitet til Risør kommune. I 2019 ble det 
vedtatt endringer i tildeling av kulturmidlene. Ved gjennomgang høsten 2021 ble det tydelig 
at de ikke var implementert i sin helhet, samt at det dukket opp behov for presiseringer av 
søknadsskjemaer, søknadsprosess og tildelingsprosedyrer. I tillegg har det vært operert med 
ulike type søknadsskjemaer der ingen av skjemaene spør om hvilken sum det søkes på, 
kontonummer tilskuddet skal utbetales til eller organisasjonsnummer. Dette vanskeliggjør 
tildelingsprosessen. 
 
Kategorier for tildeling av kulturmidler 
I prosessen med å revidere kulturmidler har det kommet innspill på behov for flere kategorier. 
Barn og unge har alltid blitt tilgodesett med mest, og alle kulturmidlene har hatt barn og unge 
som prioritet. Det er viktig å fortsette med, men det er også andre deltakere i Risørsamfunnet 
vi kan gi rom for mer kulturell utfoldelse enn de allerede har. Derfor har det dukket opp nye 
kategorier som er gitt et eksplisitt fokus i de nye retningslinjene.  
 
Etter vurderinger til sammenligning med andre kommuners tildelingsordninger og et betydelig 
arbeid internt i administrasjonen, legges det frem nye kategoriene for kulturmidler.  
Dette anses som en tydelig endring og en presisering av de ulike tilskuddsordningene.  
 
Dette er de samlete kategoriene for tildeling av kulturmidler gjeldende fra 2022: 
• Kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner.  
• Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid. 
• Ungdommens kulturmidler. 
• Frie kulturmidler. 
• Sølvfargede kulturmidler. 
• Kulturmidler rest. 
• Underskuddsgaranti. 
 
 
De gamle retningslinjene for kulturmidler utgår i sin helhet og blir erstattet med 
retningslinjene som følger denne saken.  
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Som en følge av disse nye kategoriene er det behov for endring av de vedtatte retningslinjer 
for underskuddsgaranti sak 21/107. De nye retningslinjene presenteres i dette 
saksfremlegget og i vedlegget.  
 
Retningslinjene for festivalene som ble vedtatt i sak 21/4268 vil ikke bli endret. 
 
Idrettsmidler fordeles via en egen pott og det er Idrettsrådet som står for fordelingen. Se 
utfyllende informasjon i punkt 17 i vedlegget. 
 
Risør Skolemusikkorps får en egen fast tildeling i året og er utenom disse tildelingene. 
 
Dagens kulturpris og idrettsspris videreføres og utgjør kroner 20 000 av kulturmidlene.  
 
 
Kriterier  
I vedlegget: Retningslinjer for kulturmidler, er det listet opp ett sett med kriterier som blir satt 
sammen i ulike pakker. Kriteriene blir tilpasset søknadsskjema til de ulike 
kulturmiddelkategoriene. Vi vil benytte flere av kriteriene for hver kategori kulturmidler. Se 
utfyllende informasjon i vedlegget. 
 
 
I tillegg til kriterier, etterspør vi hvilken aldersgruppe dette er tenkt for, hvor mange tildelingen 
treffer, sammen med budsjett og prosjektbeskrivelse. 
 
Tilskudd til prosjektbaserte søknader vil bli prioritert foran rene driftstilskudd. Vi beholder noe 
driftstilskudd i denne omgang, men driftstilskudd vil bli redusert og vi ønsker å støtte 
prosjekter i fremtiden. Dette er i tråd med hva våre nabokommuner tildeler. 
 
For de felles retningslinjene henvises til vedlegget: Retningslinjer for kulturmidler.  
 
Utfyllende informasjon knyttet til de nye kulturmiddelkategoriene: 
 
Kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner 
Dette er den største potten der de aller fleste vil komme inn under. Her samler vi mange 
under en paraply. Aktivitet rettet mot barn og unge vil ha hovedfokus i denne 
kulturmiddelkategorien. Vi åpner også for søknader fra idrettslag og idrettsklubber som ikke 
faller inn under tildelingene til Idrettsrådet.   
Kriteriene for søknaden til denne kategorien utarbeides administrativt, i samarbeid med den 
nye Frivilligkoordinatoren. 
Søknadsfrist for 2022 er 1. april. 
Kulturutvalget fordeler midlene etter kommunedirektørens innstilling.  
 
Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid. 
Tildelinger til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid kan deles ut enten til 
lokale, regionale eller nasjonale organisasjoner. Her kan tildelingene skje ved søknad eller 
ved forslag fra medlemmer i kulturutvalget. Ved forslag fra medlemmer i utvalget sendes 
begrunnelse til kultursjefen senest 4 uker før midlene skal fordeles. På den bakgrunnen 
skriver kommunedirektøren sin innstilling på tildelingene. Både driftsmidler og prosjektmidler 
tildeles i denne kategorien. Tildelingene har en totalramme på kroner 100 000. 
Kriteriene utarbeides administrativt, i samarbeid med den nye frivilligkoordinatoren. 
Søknadsfrist for 2022 er 1. april. 
Kulturutvalget fordeler midlene etter kommunedirektørens innstilling. 
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Ungdommens kulturmidler. 
I forbindelse med Risør Pop-Up campus høsten 2021 kom det frem i researchen til 
masterstudentene at ungdommene i Risør ønsket tilgang til midler for å organisere aktiviteter 
på egen hånd. Det kunne katalysere engasjement og være med på å skape entusiasme for 
Risør som sted å vokse opp. Vi har hørt på ungdommene og lanserer her ungdommens 
kulturmidler. Målet er at det skal være kort og vei fra ungdommene får en ide til å sende en 
enkel søknad med kort svartid. Vi streber derfor etter å ha rask saksbehandlingstid samt kort 
vei til utbetaling av midlene. Vi ønsker noen få, men tydelige kriterier. Og vi ønsker en 
søknads-, dokumentasjons- og rapporteringsprosess tilpasset ungdommene.  
Ungdommer kan søke på tilskudd til små prosjekter og arrangementer. De kan søke om 
midler fra kroner 2000 og opp til kroner 5000.  
Ungdommens kulturmidler settes til en totalramme fra kulturmiddelbudsjettet på kroner 20 
000.  
Ungdommens kulturmidler fordeles administrativt med søknadsfrist fire ganger per år. I 2022 
fordelt på følgende datoer: 1 april og 1. juni. 1. september og 1. oktober. Datoene kan endres 
administrativt ved behov. 
Kriteriene til Ungdommens Kulturmidler utarbeides administrativt i samarbeid med 
Ungdomsrådet. 
Kulturutvalget orienteres om tildelingene.  
 
Frie kulturmidler. 
Risør har et aktivt og profesjonelt kunst– og kulturliv som innebærer en høy produksjon blant 
våre kunstnere. Alt fra musikkproduksjoner, arrangementer, utstillinger, teaterforestillinger og 
bokutgivelser kan spire, og innimellom er det kun et lite økonomisk tilskudd som kan stå 
mellom realisering eller ikke realisering. Vi har stipend- og prosjektmidlene som går til 
kunstnerne knyttet til kunstparken, men det er behov for å kunne støtte det lokale 
profesjonelle kunst- og kulturlivet med en liten pott med frie midler.  Kunstnere og 
kulturarbeidere som er bosatt og har sin organisasjon i Risør kommune, kan søke på disse 
midlene, selv om prosjektet ikke nødvendigvis har sitt nedslagsfelt innenfor Risør kommune, 
men kan ha en rekkevidde utover kommunens grenser, både regionalt og nasjonalt. Frie 
kulturmidler settes med en totalramme fra kulturmiddelbudsjettet på kroner 30 000.  
Frie kulturmidler fordeles administrativt, og søknadsfrist to ganger per år. For 2022 blir fristen 
1 april og 1. oktober. 
Kriterier til frie kulturmidler utarbeides administrativt i samarbeid med Husstyret i 
Kunstparken.  
Kulturutvalget orienteres om tildelingene.  
 
Sølvfargede kulturmidler.  
Det grå sølvet er en ressurs. Eldrebølgen er på vei til Risør for fullt, både ved at demografien 
endrer seg samt at vi har mange nye hytteborgere og tilflyttere som er pensjonister. Her er 
det mye uforløste ideer og engasjement. Vi håper denne kulturmiddelkategorien kan være 
med å inspirere dem til å sette i gang kulturelle aktiviteter og arrangementer. Sølvfargede 
kulturmidler settes til en totalramme på 20 000, med maks søknadssum på kroner 5000.  
Det kreves at søkeren enten er bosatt eller er hytteborger* i Risør. Søkeren må ha eget 
organisasjonsnummer og kontonummer knyttet til organisasjonen.  
Kriterier til sølvfargete kulturmidler utarbeides administrativt i samarbeid med Vi over 60. 
Midlene fordeles administrativt med søknadsfrist to ganger per år. For 2022 er det 1 april og 
1. oktober.  
Kulturutvalget orienteres om tildelingene. 
*hytteborger= kan vise til eierskap av hytte i Risør kommune. 
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Rest kulturmidler. 
Dersom det gjenstår ubrukte midler på kulturmiddelbudsjettet for inneværende år, i uke 41, 
står kultursjefen fritt til å lyse ut «Rest kulturmidler». De resterende midler kan gis et eksplisitt 
fokus. Dette gir Risør en større mulighet til å styrke kunst og kulturbyidentiteten med å 
potensielt kunne gå ut og opplyse om midler «til overs». Endringene i retningslinjer gjelder og 
har effekt fra 2022. Kriterier og vinkling i utlysningen støtter opp under målene i 
kommuneplanen «Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet» slik at Risør skal 
opprettholde og videreutvikle sin posisjon som kulturkommune. «Rest kulturmidler» kobles 
opp mot satsningsområdene til Risør Kommune og kan rettes spesifikt mot tiltak nevnt i den 
kommende kulturplanen.  

Egne kriterier tilpasses det valgte restmiddel-fokuset.  
Kulturutvalget behandler Rest kulturmidler etter kommunedirektørens innstilling, om denne 
kategorien blir aktuell å benytte. 
 
Nye retningslinjer for Underskuddsgaranti: 
Det er i 2021 vedtatt at inntil kroner 70 000 skal holdes av for mulige underskuddsgaranti-
søknader. Med de nye fordelingene av kulturmidler, som også innebærer nye kategorier, blir 
mange midler bundet opp. Det kan i praksis bety en reduksjon i tildelingene for kulturmidler til 
lag foreninger og organisasjoner. 
 
For å sikre at lag, foreninger og organisasjoner som søker om kulturmidler blir tilgodesett 
med den største potten, reduseres summen som holdes av til underskuddsgaranti fra 2022. 
Ny totalsum som holdes igjen til utbetaling av underskuddsgaranti settes derfor til maksimum 
kroner 40 000 fra inneværende år.  
Søknad om underskuddsgaranti kan søkes på fortløpende igjennom året og senest innen 
utgangen av uke 40.  
Søknad sendes kommunen senest 3 uker i forkant av arrangementet.  
Det kan kun søkes underskuddsgaranti for til sammen ett arrangement/festival per år per 
arrangør. 
Søknadssummen må spesifiseres av søker. Søknadssummen kan justeres av søker med en 
oppdatert søknad, dersom arrangementet går med mer underskudd enn beregnet.  
Justert søknad sendes sammen med rapport, regnskap og ved fremvisning av kvitteringer.  
Dersom underskuddsgaranti vedtas, innvilges det alltid med vedtaket: Søknad innvilges 
ved fremvist behov.   
 
Rapport med foreløpig regnskap sendes senest 3 uker etter gjennomført arrangement.  
Utbetalinger skjer, ved behov, etter at rapport med foreløpig regnskap er innlevert.  
Regnskap med fakturaer/kvitteringer sendes senest 3 måneder etter gjennomført 
arrangement. 
Dersom fristene ikke overholdes, kan søknader påregne endring i vedtaket og bli avvist. 
Dersom det ikke er midler igjen av underskuddspotten, får søker et svar før arrangement 
gjennomføres.  
Søknader om underskuddsgaranti under kroner 5000 tildeles administrativt og rapporteres til 
kulturutvalget. Søknader om underskuddsgaranti fra kroner 5000 og oppover behandles i 
kulturutvalget. Søker får svar om at saken behandles i kulturutvalget ved første anledning. 
Svar sendes etter at saken er ferdig behandlet. 
For underskuddgarantisøknader over kroner 5000 kan kulturutvalget innvilge på søkning 
utover de avsatte underskudds midlene, dersom totalbudsjettet på kulturmiddelpotten ikke er 
overskredet.  
Dette vil kun være en aktuell problemstilling etter hovedsøknadsfristen. For 2022 er den 1. 
april.  
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Dersom det kommer søknader fra samme søker om underskuddsgaranti utover tre år på rad, 
oppfordres søker til å søke på kulturmiddelkategoriene som eksisterer med tilhørende 
søknadsfrister. Dette blir i tilfelle nevnt i besvarelsen på søknaden.  
 
Det etterstrebes spesifikt på denne kulturmiddelkategorien å svare søker innen 3 uker etter 
sendt søknad, og senest innen 8 uker.  
Underskuddsgarantier som ikke blir søkt på, eller utløst innen uke 40, går tilbake til ordinære 
kulturmidler og kan eventuelt medføre en ny utlysning på Kulturmidler rest.  
Underskuddsgaranti fordeles administrativt inntil søknader på kroner 5000 og maks opp mot 
totalsummen på 40 000 
Kulturutvalget behandler underskuddsgarantisøknader over kroner 5000. 
 
 
Økonomi 

Det settes av total 1.502.000 kroner til fordeling av midler hvert år. 
Kulturmidlene står for 1.402.000. For 2022 fordeles dette på festivalene, samt på de ulike 
kategoriene skissert i saksfremlegget. Festivalene har fått sine vedtak på tildelinger for 2022, 
og det utgjør tilsammen kroner 980 000 av kulturmidlene.  
Med 100 000 til Humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid, 
Underskuddsgarantier inntil 40 000, Sølvfargete kulturmidler inntil 20 000 kroner, Frie 
kulturmidler inntil 30 000 kroner, Kulturpris og talentpris inntil 20 000 kroner og Ungdommens 
kulturmidler inntil 20 000,- gir det en totalsum til potensiell fordeling av hovedkategorien: 
Kulturmidler til lag foreninger og organisasjoner på inntil 322 000 kroner. 
 
Det betyr at 522 000 kroner skal fordeles av kulturmidler for 2022.  
100 000 av disse ligger per i dag på kommunedirektørens budsjett (humanitære 
organisasjoner og frivillig organisert arbeid). 
 
Tilskuddsordningene støtter opp under målene i kommuneplanen «Vi skal vokse gjennom 
samarbeid og attraktivitet» om at Risør skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som 
kunst- og kulturkommune. 
 
Folkehelse og levekår 
Kulturmidlene er viktige for å støtte lag og foreninger i Risør, og stimulere til økt aktivitet i 
befolkningen. Aktivitet, kulturtilbud og deltakelse i lag og foreninger er viktige faktorer for en 
god folkehelse, og bidrar til økt deltakelse for alle. 
 
Kommuneplan 

Tilskuddsordningene støtter opp under målene i kommuneplanen «Vi skal vokse gjennom 
samarbeid og attraktivitet» om at Risør skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som 
kulturkommune. 
 
Klima og miljø 
Klima og miljø skal vektlegges ved tildeling av midler. 
 
Næringsperspektiv 
Risør kommune er en kulturkommune. Kommunen er på topp i kulturindeksen regionalt og 
nasjonalt. Et rikt og fungerende kulturliv er svært viktig også sett fra et næringsperspektiv. 
Det er kulturen som er selve attraksjonen for Risør, både for besøkende og for de som bor 
her. 
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Vurderinger 
De eksisterende retningslinjene har vist seg vanskelig tilgjengelige, og det er uttrykt et behov 
for å revidere og fornye dem. Blant annet ble det oppdaget administrativt ved høstens 
tildelinger, og i arbeidet med Risør kommune sin Frivillighetsstrategi, påpekte flere instanser 
at det var vanskelig å vite hvordan man søker på kulturmidler. Ved å rydde i de ulike 
kategoriene blir det etter planen enklere å søke, og vi får en tydeligere tildelingsprosess med 
tydeligere rutiner. Målet er at praksis og tildelingsrutiner på kulturmidler er forbedret slik at 
frivillige lag, foreninger og organisasjoner opplever at søknadsprosessen er enklere å forstå.  
 
Videre skal dette revideringsarbeidet føre til en helhetlig, konsistent og profesjonell 
håndtering av søknader på kulturmidler, samt bidra til raskere å kunne utløse midler til ideer, 
prosjekter eller tildelinger som støtter opp under Risørs «Vi skal vokse gjennom samarbeid 
og attraktivitet» og Risør sin sterke identitet som kunst- og kulturby. Det vil utarbeides 
digitale søknadsskjema som skal bidra til dette.  
 
Ved å ha kriterier tilpasset de ulike kategoriene kulturmidlene, gjør det fordelingen mer rettet 
mot den enkelte søker samtidig som saksbehandlingen blir forenklet.  
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at Kulturutvalget vedtar de nye retningslinjene for 
kulturmidlene og at retningslinjene blir gjeldende fra og med 2022. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 11.februar.2022 
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