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Saksbehandler: Arne Hågensen Arkivnr: 223 C10  Saknr.:  10/159 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/10 17.02.2010 
 

 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
 

1. Kr. 508 000.- fordeles i driftstilskudd til organisasjoner etter retningslinjene. 
Fordeling av tilskuddbeløp i de 4 kategoriene gjøres som presentert i 
saksframlegget. 

2. Kr. 30 000.- fordeles til integreringstiltak etter retningslinjer og rapportering 
som beskrevet i saksframlegget.(Retningslinjer-integreringstilskudd) 

 
Det rapporteres til hovedutvalget etter at fordelingene er gjort. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 08.02.2010 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Kommunestyrets vedtak  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
 
 
 
 
 
 



  HOK-sak 5/10 

 3 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2010-2013 (kommunestyrets sak 
67/09, 09.12.09), ble rådmannens budsjettforslag endret, - slik at tilskudd til lag og 
foreninger kom opp på nivå med siste års bevilgning; kr. 538 000.- 
 
Nytt i vedtaket var at kr. 30 000.- av denne tilskuddsrammen ”øremerkes som støtte 
til integreringstiltak”. 
Dette innebærer at det ordinære driftstilskuddet reduseres med kr. 30 000.- til  
kr. 508 000.- 
 
GENERELT OM DRIFTSTILSKUDDET 
Fordelingen av tilskuddet skjer administrativt, etter politisk vedtatte retningslinjer.  
Det rapporteres årlig til hovedutvalget etter fordelingen. 
Etter siste års fordeling kan følgende bemerkes: 
Hovedinntrykket er at antall organisasjoner og det totale medlemstallet er 
bemerkelsesverdig  stabilt, - noe som går fram av vedlagte tabell, som viser utviklingen 
gjennom de siste 4 årene.  
Innen kategorien idrettslag er det en økning i medlemsantallet, - mens det tilsvarende 
innen kategorien barne- og ungdomsorganisasjoner er en nedgang. Imidlertid er det 
riktig å se utviklingen gjennom en lengre tidsperiode enn ett år. 
Totalt sett er det en økning fra 3283 medlemmer i 2008, - til 3404 i 2009. 
 
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner (0-25 år) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Korps og orkester      

-Antall organisasjoner 5 5 5 5 4 

-Antall medlemmer 191 185 198 196 186 

-Totalt tilskuddsbeløp 145 000 125 800 125 800 125 800 125 800 

Kor      

-Antall organisasjoner 6 6 7 6 6 

-Antall medlemmer 154 163 138 148 195 

-Totalt tilskuddsbeløp 41 000 35 580 35 580 35 580 35 580 

Idrett      

-Antall organisasjoner 10 10 11 10 11 

-Antall medlemmer 2171 2385 2508 2187 2431 

-Totalt tilskuddsbeløp 223 000 193 500 193 500 193 500 193 500 

Barne- og ungdomsorganisasjoner      

-Antall organisasjoner 18 19 20 20 16 

-Antall medlemmer 787 747 654 752 592 

-Totalt tilskuddsbeløp 211 000 183 120 183 120 183 120 183 120 

 
For lette arbeidet med fordelingen fordeles tilskuddsrammen i KATEGORIER, utifra 
type organisasjon. Om en slår sammen tallene fra tabellen over,  
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ser det slik ut (2009): 
 
Kor   Kr.  35 580.- 
Korps/orkester  Kr. 125 800.- 
Idrettslag  Kr. 193 500.- 
Barne- og ungdomsorganisasjoner Kr. 183 120.- 
Totalt  Kr. 538 000,- 
 
 
 
ØREMERKET TILSKUDD 
Vi oppfatter det slik at kr. 30 000.- skal tas ut av rammen for det ordinære 
driftstilskuddet, og øremerkes integrering. Det skal søkes spesielt på dette tilskuddet. 
 
Vurdering av saken: 
DRIFTSTILSKUDDET 
Driftstilskuddet reduseres forholdsvis, slik at kr. 30 000.- kan øremerkes til 
integreringstiltak. Utifra det som er beskrevet over beholdes rammen for de  
4 kategoriene over. Dvs. det foretas ingen reduksjoner/økninger innen de 4 
kategoriene. 
For 2010-fordelingen vil da dette se slik ut: 
 
Kor   Kr.   33 620.- 
Korps/orkester  Kr. 118 780.- 
Idrettslag  Kr. 182 700.- 
Barne og ungdomsorganisasjoner Kr. 172 900.- 
Integreringstiltak  Kr.   30 000.- 
 
Totalt  Kr. 538 000,- 
 
 
ØREMERKET TILSKUDD 
 
Med integrering menes integrering av flyktninger og innvandrere i det norske 
samfunnet, gjennom organiserte tiltak overfor disse gruppene 
(”innvandrerorgansisasjoner”), og gjennom  at  ordinære organisasjoner gjennomfører 
tiltak for å rekruttere til det ordinære organisasjonslivet. 
Til forskjell fra ordinært driftstilskudd settes det ingen aldergrense for målgruppen for 
integreringen, jfr. driftstilskuddets 25 års grense. 
 
Følgende retningslinjer foreslås: 
 
 
RETNINGSLINJER – INTEGRERINGSTILSKUDD 
 
Hovedmålet med tilskuddsordningen er "å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra 
minoritetsgruppene, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom 
majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet". 
 

1. Organisasjoner som søker skal ha et demokratisk valgt styre. 
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2. Organisasjonen skal: 
a) drive et arbeid hvor målgruppen er innvandrere/asylsøker 
b) drive et generelt organisasjonsarbeid hvor alle som er bosatt i kommunen 

inngår i målgruppa. 
 
Rapporteringspunkter : 

a) Har støtten bidratt til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom 
personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen ? 

b) Har støtten bidratt til at medlemmene  har fått informasjon om det norske 
samfunnet og minoritetenes rettigheter og plikter ? 

c) Har støtten bidratt til å fremme toleranse og motvirke rasisme ? 
d) Har støtten bidratt til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til 

organisasjon og frivillig virksomhet ? 
 
Svarene på a) – d) skal begrunnes. 
Det rapporteres gjennom organisasjonens ordinære rapporteringsrutiner.  
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Vi har kunnskap om at mye godt integreringsarbeid gjøres gjennom organisasjonene. 
Gjennom de foreslåtte retningslinjene ønsker vi å bidra til integrering av 
minoritetsgrupper i det norske samfunnet, gjennom organisasjoner hvor dette er 
(hoved-)målgruppa. I tillegg ønsker en å gi bidrag til å lette rekruttering og ha fokus 
på rekruttering til det som oppfattes som det tradisjonelle organisasjonslivet.  
Vi mener at det er behov for begge typer organisasjoner i integreringsarbeidet. 
Gjennom utlysning av tilskuddsmidlene gjøres det oppmerksom på 
rapporteringsområdene, - slik at dette er kjent ved søknadstidspunktet. 
Det foreslås at selve fordelingen av dette tilskuddet gjøres administrativt, tilsvarende 
driftstilskuddet. Det er tale om et beskjedent tilskuddsbeløp. 
Hovedutvalget  får ikke søknadene til behandling, men det rapporteres til 
hovedutvalget. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Ved fordelingen av tilskudd 2010 
 
 


