TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.03.2015
Tid:
Etter formannskapsmøtet

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

1/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
13.11.2014.
2/15
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.02.2015

TYNSET, den 12.03.2015

Bersvend Salbu (s)
ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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TYNSET KOMMUNE
Sak 1/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
13.11.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/1349

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
1/15
Fondsstyret

Møtedato
19.03.2015

MØTEPROTOKOLL

FONDSSTYRET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 13.11.2014
Tid:
Etter formannskapsmøtet
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Signe Marit Lium
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Bersvend Salbu
Merknad:

Varamedlemmer:
Per Hermann Køhn Hansæl
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 13.11.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

6/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FONDSSTYRET DEN 16.10.2014.
7/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST
15.09.14
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6/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN
16.10.2014.
Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.10.2014.
Vedtak:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 16.10.2014.

7/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.09.14
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag.
1) Liv Kari F. Larsen, Boka om Fådalen, avslag.
2) Tylldalen Blandakor, Konsert – Grunnlovsjubileum del 2, avslag.
3) Per Roger Bekken, Fotoprosjektet «3D-imensjoner», avslag.
4) Jutulen 4H, Fylkesleir 2015, Talentiade og underholdning, kr 30 000,5) Dagny Straalberg Mills/regionrådet, Arrangementet Mangfolk 300, avslag
6) Opera Di Setra, Produksjon av operaen «Elskovsdrikken», kr 35 000,7) Linn-Charlotte Jamt/Hallovenn-komitéene, Arrangementet «Hallovenn», avslag
B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil 50% av
støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap.
Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette
med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp
for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt søkt om ferdigstillelse
av innen 01.04.16, trekkes tilbake.

Søker nr. 6 har trukket søknaden sin.
Epost fra søker nr. 3, som gjør oppmerksom på faktafeil i saken, ble lagt frem i møtet.

Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag.
1) Liv Kari F. Larsen, Boka om Fådalen, avslag.
2) Tylldalen Blandakor, Konsert – Grunnlovsjubileum del 2, avslag.
3) Per Roger Bekken, Fotoprosjektet «3D-imensjoner», avslag.
4) Jutulen 4H, Fylkesleir 2015, Talentiade og underholdning, kr 40 000,5) Dagny Straalberg Mills/regionrådet, Arrangementet Mangfolk 300, avslag
6) Linn-Charlotte Jamt/Hallovenn-komitéene, Arrangementet «Hallovenn», avslag
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B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil 50% av
støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap.
Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette
med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp
for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt søkt om ferdigstillelse
av innen 01.04.16, trekkes tilbake.

Rådmannens innstilling:
Fondsstyret godkjenner møteprotokoll fra møte i fondsstyret 13.11.2014
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TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND- FRIST 15.02.2015
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 14/1427

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
2/15
Fondsstyret

Møtedato
19.03.2015

Vedlegg
Vedtekter for Tynset kommunes kulturfond
Retningslinjer for Tynset kommunes kulturfond
Andre dokumenter i saken
Søknader om tilskudd fra Tynset kommunes kulturfond med frist 15.02.15, saksnr 14/1086
Melding om vedtak sendes til
Søkerne
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Antall søknader til behandling: 6
Samlet søknadssum: 281 000,Budsjettert sum til utdeling i 2015 fordelt på to frister: 200 000,Restsum til overføring, ikke tildelt 2009-2014: kr 277 500,Dette er fordelt slik, rest per år:
2009: kr 155 000,2010: kr 0,2011: kr 9500,2012: kr 88 000,2013: kr 5000,2014: kr 20 000,Disponibel sum kr 477 500,I tillegg ligger det disponerte midler i fondet der fristen ikke har gått ut for utbetaling enda.
Erfaringsmessig blir de fleste utbetalinger lik tildeling, men om utbetaling blir lavere, vil også
disse midlene være disponible for nye tildelinger.
Saksvurdering
Den følgende saksvurderingen bygger på drøfting i fondsstyret 05.03.15.
Beløp er justert med henblikk på innhentede regnskapsopplysninger.
1) Tynset jazzklubb, Etablering og drift av Tynset jazzklubb,
søknadsbeløp kr 30 000,Vurdering:
Det søkes om støtte til etablering og drift av Tynset jazzklubb. Vedtekter/retningslinjer
for fondet gir ingen åpning for å gi driftstøtte til tilbud rettet hovedsakelig mot voksne,
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men det er mulig å gi en viss oppstartstøtte til et nytt tilbud. Tynset jazzklubb er et
positivt nytt tilskudd til kulturlivet i Tynset, og det foreslås at det bevilges en
oppstartstøtte på kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, Oppsetning av musikalen «Into the Woods»,
premiere 11. april, søknadsbeløp kr 20 000,Barn og unge er prioritert målgruppe for kulturfondet. Tynset barne- og ungdomsteater
gjør en viktig jobb for teaterinteresserte barn- og unge. Oppsetningen av musikalen
«Into the Woods» er et stort løft for barne- og ungdomsteateret. Det foreslås at
produksjonen innvilges en støtte på kr 20 000,3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å
lage et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og
kurs for dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig
godt tilbud, søknadsbeløp kr 60 000,Vurdering:
Søknaden er todelt. Det søkes om støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset, og
det søkes om støtte til videreutdanning og kurs for instruktører. I vedtektene heter det
at kulturfondet ikke skal benyttes til støtte av ordinær drift «med mindre det gjelder
opprettholdelse av tilbud til barn og unge» . Skolekorpset er et grunnleggende, og
viktig kulturtilbud for barn og unge, som både i Tynset og andre kommuner sliter med
å opprettholde driften. En rekke steder er skolekorps nedlagt. Med bakgrunn i
paragrafen som gir åpning for å gi driftsstøtte når det gjelder opprettholdelse av tilbud
for barn og unge, kan det forsvares å gi skolekorpset et visst tilskudd.
Når det gjelder støtte til videreutdanning og kurs for dirigenter/instruktører, er dette en
type tiltak som tidligere (ved behandling av lignende søknader fra andre aktører) har
blitt regnet som en type utviklingstiltak, og som derfor har blitt tildelt støtte.
Skolemusikken favner bredt og er et viktig tilbud til barn og unge, og en
rekrutteringsarena inn i andre arrangementer/kulturaktivitet. Det foreslås å bevilge kr
30 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, søknadsbeløp 11 000,Vurdering:
Kvik Trim har to ganger tidligere mottatt støtte til dansekurs på Kvikne. Det er positivt
at det tilbys kulturaktiviteter for barn og unge på Kvikne. Det er lang reisevei til
Tynset, og kulturskoletilbudet på Kvikne er begrenset.
Forslag til bevilgning kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2
akter, søknadsbeløp kr 100 000,Vurdering:
Opera di Setra har bygd seg opp til å bli et konsept med rennomé langt utenfor Tynsets
grenser. Det settes hvert år opp nye, store, kostnadskrevende produksjoner, og selv om
publikumsmassen øker, er det fremdeles viktig å støtte dette prosjektet for at det skal
kunne fortsette på samme høye kvalitetsmessige nivå, og samtidig utvikle videre.
Opera di setra har potensiale til å vokse ytterligere.
Forslag til bevilgning kr 100 000,-
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6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen,
søknadsbeløp kr 60 000,Vurdering:
Livestock er en festival for ungdom i hele regionen, og utenfor regionens grenser. Den
er også en omdømmebygger, og er i stadig utvikling, både i forhold til musikktilbudet
og andre aktiviteter. Livestock har nå fått en avtale om festivalstøtte fra Hedmark
fylkeskommune, men trenger fremdeles også kommunal støtte for videre oppbygging.
Forslag til bevilgning kr 40 000,-

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har liten betydning for klima og miljø.

Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1) Tynset jazzklubb, etablering og drift av Tynset jazzklubb, kr 15 000,2) Tynset barne- og ungdomsteater, oppsetning av musikalen «Into the woods»,
kr 20 000,3) Tynset skolemusikkorps, 1) Støtte til dirigent og opprettholdelse av korpset for å lage
et kvalitetsmessig bra tilbud til barn og unge. 2) Støtte til videreutdanning og kurs for
dirigenter og instruktører for derved igjen å kunne tilby kvalitetsmessig godt tilbud,
kr 30 000,4) Kviktrim, Dansekurs hip-hop, kr 10 000,5) Opera di setra, Oppsetning av «Elskovsdrikken» av G. Donizetti, en opera i 2 akter,
kr 100 000,6) Livestock Event, Gjennomføring og utvikling av Livestockfestivalen, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 215 000,Disponibelt i fondet etter tildelingen kr 262 500,B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke bidra til overskudd. Inntil 50% av
støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap.
Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler, avregnes dette
med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et maksimumsbeløp
for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt. søkt om
ferdigstillelse av innen 01.10.16, trekkes tilbake.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Fondsstyret

Side 8 av 8

