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Tilskudd til kultur og naturbasert næringsutvikling 2020
Vedlegg:
1
Kristin L Søknad Sel kommune 2020
2

Søknad om støtte Dansefestivalen

Saksutredning
I formannskapet i Sel, sak12/16 ble følgende definisjon og kriterier for støtte til kultur og
naturbasert næringsutvikling vedtatt.

Sel kommune definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som arrangement eller et
publikums- og forbrukerrettet tilbud basert på kultur (inklusiv idrett) og/eller natur. Det
forutsettes videre at arrangementet/tilbudet har som ambisjon og konsekvens at det skal
genereres økonomiske merverdier/overskudd – både for eier/eierne og for næringslivet i
kommunen/regionen.
1. Det avsettes en årlig ramme i budsjettet til natur- og kulturbasert
næringsutvikling, første gang i budsjettet for 2017.
2. For å samordne tilskudd og gjøre prioriteringer til kultur- og naturbasert
næringsutvikling settes den årlige søknadsfristen for arrangement påfølgende år til
15. november.
3. Rådmannen fremmer forslag til prioriteringer for støtte til kultur- og naturbasert
næringsutvikling i februar hvert år.
4. Viktige prioriteringsmomenter ved tildeling av støtte til kultur- og naturbasert
næringsutvikling er omfang, ringvirkninger og innovasjonsgrad.
5. Det åpnes for at tilskudd kan utbetales i sin helhet når vedtak er fattet. Det skal
leveres revisorgodkjent regnskap/prosjektregnskap før ny søknad kan behandles.
6. Tildeling av midler fordrer at arrangementet profilerer kommunen som en vesentlig
bidragsyter. Søker skal etter tildeling gå i dialog med kommunen for å enes om
profilering i forkant og under selve arrangementet.
7. Følgende kriterier skal vektlegges ved prioriteringer og tildeling.
a. Tiltaket skal ha privat eller frivillig eierskap.
b. Tiltaket skal ha et kommersielt fokus som kan gi økonomisk effekt for
bedrifter og/eller frivillig sektor.
c. Årvisse arrangement med underskudd kombinert med lav egenkapital må
dokumentere omstilling og/eller rekapitalisering for å komme i betrakting.
d. Søkeren skal legge fram et budsjett som viser at minimum 50 % av
kostnadene dekkes av inntekter fra billettsalg, private sponsorer og andre
salgsinntekter.
e. Tilskuddet skal gis etter den til enhver tid gjeldende regelverk for offentlig
støtte.

Informasjon om rutiner for tildeling og søknadsfrist har vært publisert på kommunenes
hjemmesider. Ved utgangen av 2019 var det innkommet 2 søknader innenfor det som kan
defineres som kultur og naturbasert næringsutvikling.
Selskap / forening
1. Dansefestivalen på Sel
2. Sel Teaterlag, Kristinspelet

Kontakt person
V/Øystein Ulen
V/Reidun Aasgaard

Søknadsbeløp
kr. 300.000,kr. 200.000,-

I budsjettet for 2020 er det lagt inn kr. 300.000,- til kultur- og naturbasert næringsutvikling.
Tilskuddet finansieres ved bruk av utviklingsfondet.
-Dansefestivalen på Sel er et årvist arrangement på Sel som i 2020 arrangeres for 20. gang
og avholdes i perioden 07-12 juli 2020. Festivalen har et omfattende program med mange
orkester/artister og trekker publikum fra det ganske land. I søknaden framgår det et
totalbudsjett på kr. 8.900.000,-, hvor det budsjetteres med et overskudd på kr. 250.000,-.
-Kristinspelet på Jørundgard arrangeres 20.6-27.6 for 10 året på rad i regi av Sel teater lag.
Spelet har både amatører og profesjonelle skuespillere. I søknaden framgår det et
totalbudsjett på kr. 2.000.000, hvor det budsjetteres med et minimum av publikum til en
inntekt på kr. 1.100.000,- og ett balanserende resultatregnskap i 2020.

Vurdering
Kommunedirektørens vurdering baserer seg på vedtatt definisjon og retningslinjer for tilskudd
til natur og kulturbasert næringsutvikling.
Både Dansefestivalen og Kristinspelet er innenfor retningslinjene som ligger til rette for å gi
tilskudd. Begge arrangementene er svært gode og gir betydelige ringvirkninger både i og
utenfor kommunen. Begge har forholdt seg til retningslinjer for rapportering for 2019.
Kommunedirektøren anbefaler at det gis økonomisk støtte til begge.
Med bakgrunn i retningslinjer for støtte til kultur og naturbasert næringsliv anbefaler
kommunedirektøren følgende fordeling av økonomisk støtte i 2020, som er lik tilsagn i 2019.
-Dansefestivalen kr. 180.000,- og Kristinspelet kr. 120.000,-

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Følgende gis støtte til kultur og naturbasert næringsutvikling i Sel for 2019
2.
3.
4.
5.
6.

a. Dansefestivalen kr. 180.000,b. Kristinspelet kr. 120.000,Tilskuddet blir dekt gjennom utviklingsfondet post 1470.439.325.403
Tilskuddene blir utbetalt når «Erklæring om plikt til tilbakebetaling av
tilskudd til Sel kommune» er signert og returnert.
Når arrangementene er avsluttet og regnskap foreligger sendes attestert regnskap til Sel
kommune.
Arrangør oppretter dialog med kommunens næringssjef for å komme fram til hvordan
profilering av kommunen skal skje i forkant og under arrangementet.
Tilsagnet gjelder 1 år fra dato.

Behandling i Formannskapet - 28.01.2020:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 28.01.2020:
1. Følgende gis støtte til kultur og naturbasert næringsutvikling i Sel for 2020
2.
3.
4.
5.
6.

a. Dansefestivalen kr. 180.000,b. Kristinspelet kr. 120.000,Tilskuddet blir dekt gjennom utviklingsfondet post 1470.439.325.403
Tilskuddene blir utbetalt når «Erklæring om plikt til tilbakebetaling av
tilskudd til Sel kommune» er signert og returnert.
Når arrangementene er avsluttet og regnskap foreligger sendes attestert regnskap til Sel
kommune.
Arrangør oppretter dialog med kommunens næringssjef for å komme fram til hvordan
profilering av kommunen skal skje i forkant og under arrangementet.
Tilsagnet gjelder 1 år fra dato.

Rett utskrift
03.02.20
Solveig Viktoria Olstad
Sign.

