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Svar på søknad om kulturmidler 2020 

Vi viser til deres søknad om kulturmidler fra Alstahaug kommune for 2020, og har 

gleden av å informere om at deres lag/forening er innvilget tilskudd fra ordningen. 

Kommunen mottok i år til sammen 28 søknader om kulturmidler, med en samlet 

søknadssum på kr. 581 000,-. I budsjettet for 2020 var det avsatt kr. 205 000,- til 

ordningen.  

Alstahaug formannskap behandlet fordeling av kulturmidlene i sitt møte 25. november, 

sak 68/20. Saksfremlegget og saksprotokoll finner dere her.  

 

Tilskuddsbeløp 

Formannskapet vedtok følgende fordeling av midlene til lag og foreninger som hadde 

søkt om tilskudd gjennom ordningen: 

IDRETT   

Sandnessjøen Idrettslag  kr       57 000  

Tjøtta Idrettslag  kr         7 500  

Sandnessjøen Innebandyklubb  kr       15 000  

Sandnessjøen og omegn cykleklubb (SOCK)  kr         5 000  

Alstahaug Idrettslag  kr       10 000  

Steps – Sandnessjøen Danseklubb  kr         9 000  

Lauparlauget 4x4  kr                0   

      

MUSIKK   

Sandnes Skolekorps  kr       17 500  

Alstahaug Skolemusikk  kr       16 000  

Tjøtta Skolekorps  kr       10 000  

Sandnessjøen Storband  kr         2 000  

Alstahaug Sangkor  kr         2 000  

Sandnessjøen Mannskor  kr         2 000  

Tjøtta Sangkor  kr         2 000  

Sandnessjøen Damekor  kr         2 000  

      

HUMANITÆRE LAG   

Sandnessjøen Røde Kors  kr       13 000  

      

TEATER, FILM OG KUNST   

Tjøttaspelet  kr         1 500  

Kultur- og teaterverkstedet Fyret  kr       12 000  

      

https://www.alstahaug.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-25-11-2020.4971851-197944.html?moteid=1692.2b6933d122
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ANDRE   

Tjøtta Historielag  kr         4 500  

Skålvær Velforening  kr         1 500  

Hestøy Grendelag  kr         2 000  

Offersøy Ungdomslag  kr         1 500  

Alstahaug Kystlag  kr         5 000  

Sandnessjøen Husflidslag  kr         2 000  

Austbø Bygdesamling  kr         1 500  

Albertsen entertainment  kr                0 

Alstahaug Historielag  kr         1 500  

UL Framsteg  kr         2 000  

Sum alle kategorier   Kr   205 000 

 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Kulturmidlene er i prinsippet fordelt i henhold til de innspill som ble gitt i drøftingsmøte 

med formannskapet 5. september 2018, og etter de forutsetninger som er nedfelt i sak 

nr. KU 0023/93, «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler»: 

1. Vedtatte målsettinger i kommuneplanen og kulturplanen skal legges til grunn 

ved tildeling av kulturmidler. Støtte til barne- og ungdomsarbeid skal 

prioriteres. 

 

2. Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger som er tilhørende i Alstahaug 

kommune og som driver kulturarbeid kan søke. 

 

3. Det kan gis tilskudd til: 

A) Aktivitetsstøtte, dvs. støtte til drift av laget. 

B) Grunnstøtte, dvs. støtte til igangsetting av tiltak. 

C) Spesielle tiltak og arrangementer 

 

Det gis ikke støtte til kommersielle tiltak som eksempelvis konserter, messer 

og lignende. Midler til drift av anlegg og bygg bevilges ikke over kulturmidlene. 

Det kan ikke søkes midler til opplæring/kurs. 

 

4. Tildeling av kulturmidler skal samordnes med eventuelt andre kommunale 

støtteordninger. 

 

Utbetaling 

Tilskuddet vil bli utbetalt til kontonummeret som er oppgitt i søknaden. 

Utbetaling av tilskudd forutsetter at laget/foreningen har levert årsregnskap og 

årsmelding for 2019, senest 13. desember 2020. 

 

Klagerett  

Enkeltvedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra den 

dag vedtaket ble gjort kjent for dere. Klagen må være undertegnet og vise til det 

vedtaket som det klages over. Den må også være begrunnet og inneholde eventuelle 

nye opplysninger som har betydning for behandling av klagen. Klagen sendes 
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post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 

Sandnessjøen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Johanne Markvoll 

Kulturkonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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