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Tilskudd til kultur og naturbasert næringsutvikling 2017
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tilskudd til Dansefestivalen 2017.
støtte for spelet Kristin Lavransdatter 2017
tilskot kultur- og naturbasert næringsutvikling ToneGilde
tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling Folkrekrutt

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.
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Det avsettes en årlig ramme i budsjettet til natur- og kulturbasert
næringsutvikling, første gang i budsjettet for 2017.
For å samordne tilskudd og gjøre prioriteringer til kultur- og naturbasert
næringsutvikling settes den årlige søknadsfristen for arrangement påfølgende
årtil 15. november.
Rådmannen fremmer forslag til prioriteringer for støtte til kultur- og
naturbasert næringsutvikling i februar hvert år.
Viktige prioriteringsmomenter ved tildeling av støtte til kultur- og naturbasert
næringsutvikling er omfang, ringvirkninger og innovasjonsgrad.
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.
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.
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 nye rutiner for tildeling og søknadsfrist ble publisert på kommunenes
hjemmesider. Ved utgangen av november var det innkommet 4 søknader merket med kultur
og naturbasert næringsutvikling.
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Selskap / forening
Dansefestivalen på Sel
Sel Teaterlag, Kristinspelet
Tonegilde
FolkRekrutt

Kontakt person
V/Øystein Ulen
V/Reidun Aasgaard
V/Mari Midtli
V/Mari Midtli

Søknadsbeløp
kr. 250.000,kr. 200.000,kr. 10.000,kr. 10.000,-

I budsjettet for 2017 er det lagt inn kr. 300.000,- til kultur- og naturbasert næringsutvikling.
Tilskuddet skal finansieres ved bruk av utviklingsfondet.
I 2016 ble det gitt to tilskudd til det som kan defineres til kultur og naturbasert
næringsutvikling, hvor dansefestivalen på Sel fikk kr. 200.000,- og Kristinspelet fikk kr.
100.000,-.
For 2017 har det i tillegg til søknader fra Dansefestivalen og Kristinspelet kommet søknader
frå Tonegilde og Folkrekrutt. Begge søknadene har Mari Midli som kontaktperson.
-ToneGilde er en konsertserie på 3 konserter i perioden 11.11.16-04.05.17 med ulike
artister. Konsertene er tenkt avholdt i Sel samfunnshus. I konsertprogrammet fremgår
det at «Vi ønsker at desse kveldane skall vere både ein møteplass for oss som bor på
Sel, og ein arena der både små og store talent kan få syne seg fram».
I framlagt budsjett er det en totalkostnad på kr. 140.000,- , mens det er budsjettert
med et billettsalg på kr. 114.500,-FolkRekrutt driftes av lokale lag og støttespillere i Nord-Gudbrandsdalen, og er et
rekrutteringsprosjekt for barn og ungdom i alderen 10-18 år som driv med
folkemusikk eller folkedans. Prosjektet har et totalbudsjett på kr. 170.000,- hvor
størsteparten av kostnadene er knyttet til lønn og honorarer. Det er budsjettert med
kr. 20.000,- i inntekter på kursavgift, ytterligere inntekter er knyttet til støtte fra
offentlige og private bedrifter eller virksomheter.
-Dansefestivalen på Sel er et årvist arrangement på Sel som i 2017 avholdes i
perioden 11-16 juli. Festivalen har et omfattende program med over 40
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.
300.000,- Dansefestivalen har framlagt et foreløpig regnskap for 2016 som viser et
estimert overskudd på kr. 170.000,-Kristinspelet på Jørundgard arrangeres 27.6-1.7 for 7 året på rad i regi av Sel
teater lag. Spelet har både amatører og profesjonelle skuespillere, og hadde i 2016
2300 publikummere. I søknaden framgår det et totalbudsjett på kr. 1.265.000, hvor
det budsjetteres med et minimum av publikum til en inntekt på kr. 600.000,Kristinspelet har lagt fram et foreløpig regnskap for 2016 som viser et overskudd på
kr. 270.000,-

Vurdering
Rådmannens vurdering baserer seg på de vedtatte definisjon og retningslinjer for tilskudd til
natur og kulturbasert næringsutvikling.
Både Dansefestivalen og Kristinspelet er innenfor de retningslinjer som ligger til rette for å gi
tilskudd, og er svært viktige og gode arrangement som gir betydelige ringvirkninger både i og
utenfor kommunen. Begge har forholdt seg til retningslinjer for rapportering for 2016 og
begge har dokumentert at arrangementene har gitt positive økonomiske resultater i 2016.
Rådmannen anbefaler at det gis økonomisk støtte til begge.
Når det gjelder ToneGilde er dette et helt nytt arrangement med unge initiativtakere. En stor
del av budsjettet er basert på billettinntekter, og arrangementet har et null budsjett. Man kan
diskutere effekten av arrangementet opp mot virkninger til det øvrige næringsliv, som et av
kriteriene for tildeling. Store effekter rundt dette får man når arrangement går over
sammenhengende flere dager, og behov for overnatting er tilstede. Rådmannen mener at det
kan være riktig å gi støtte til arrangement som har et betydelig utviklings potensiale, og med
bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at det gis økonomisk støtte.
FolkRekrutt er et videreførings prosjekt innenfor rekrutering innen folkemusikk og dans.
Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom offentlig støtte og har et begrenset marked, og
ringvirkninger for annet næringsliv. Rådmannen er ikke tvil om at prosjektet er svært positiv
for barn og unge, men kan ikke se at det faller inn under gitte retningslinjer til kultur og
naturbasert næringsutvikling med bakgrunn i stor andel av offentlige midler og mindre
virkning på det øvrige næringsliv.
Rådmannen anbefaler ikke at det gis støtte.
Med bakgrunn i retningslinjer for støtte til kultur og naturbasert næringsliv anbefaler
rådmannen følgende fordelings av økonomisk støtte i 2017.
-Dansefestivalen kr. 170.000,-Kristinspelet kr. 120.000,-ToneGilde kr. 10.000 ,-

Rådmannens forslag til vedtak:
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Følgende gis støtte til kultur og naturbasert næringsutvikling i Sel for 2017.
a. Dansefestivalen
kr. 170.000,b. Kristinspelet
kr. 120.000,c. ToneGilde
kr. 10.000,Tilskuddet blir dekt fra konsesjonskraftfondet post 1470.439.325.402.
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 - 31.01.2017:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 31.01.2017:
1. Følgende gis støtte til kultur og naturbasert næringsutvikling i Sel for 2017.
a. Dansefestivalen kr. 170.000,b. Kristinspelet
kr. 120.000,c. ToneGilde
kr. 10.000,2. Tilskuddet blir dekt fra konsesjonskraftfondet post 1470.439.325.402.
3. Tilskuddene blir utbetalt når «Erklæring om plikt til tilbakebetaling av
tilskudd til Sel kommune» er signert og returnert.
4. Når arrangementene er avsluttet og regnskap foreligger sendes attestert regnskap
til Sel kommune.
5. Arrangør oppretter dialog med kommunens næringssjef for å komme fram til
hvordan profilering av kommunen skal skje i forkant og under arrangementet.
6. Tilsagnet gjelder 1 år fra dato.

Rett utskrift
05.02.17
Solveig Viktoria Olstad
Sign.

