
Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalget

Møtested: Aremark kommunale barnehage

Dato: 26.06.2019

Tidspunkt: 19:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Jørgen Henrik Hovde Grønlund Mary Anne Gløboden
leder utvalgssekretær

Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Unntatt

offentlighet

PS 19/19 Godkjenning av innkalling

PS 20/19 Godkjenning av saksliste

PS 21/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 22/19 Revidert tildeling av tilskudd til kulturformål 2019



PS 23/19 Revidering av retningslinjer for støtte til kulturarbeid i 
Aremark

PS 24/19 Orienteringer

PS 25/19 Referatsaker

PS 26/19 Forespørsler

PS 19/19 Godkjenning av innkalling

PS 20/19 Godkjenning av saksliste

PS 21/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv: C00

Arkivsaksnr: 2019/102-14

Saksbehandler:  Kathrine Walthinsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Levekårsutvalget 22/19 26.06.201
9

Revidert tildeling av tilskudd til kulturformål 2019

Vedlegg
1 Tabell - tildeling av kulturmidler
2 Retningslinjer for støtte til kulturarbeid
3 Søknad om støtte til kulturformål - Aremark 

jeger og fiskeforening
4 Søknad om støtte til kulturformål - De unges 

misjon
5 Søknad om tilskudd til kulturformål - Aremark

bygdekvinnelag
6 Ettersender vedlegg til søknad om tilskudd til 

kulturformål - Aremark Bygdekvinnelag - 
årsmelding 2017/2018

7 Regnskap 2017-2018
8 Medlemsliste
9 Søknad om tilskudd til kulturformål - Aremark

historielag
1
0

Kulturformål - søknad om tilskudd - Aremark 
Idrettsforening

1
1

Årsberetning AIF

1
2

Kulturformål - søknad om tilskudd - Aremark 
Bondelag

1
3

0118_701770_SDFKPT_NBL_1956091_Års
melding 2018

1
4

0118_701770_SDFKPT_RegnskapAremarkBo
ndelag2018

1
5

Revidert regnskap - De unges Misjon

1 Søknad om tilskudd til kulturformål - 
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6 Bjørkebekk idrettsforening
1
7

Årsberetning Bjørkebekk idrettsforening 2018

1
8

Vedlegg til søknad - Aremark historielag

1
9

Kulturformål - søknad om tilskudd - Aremark 
festivalforening

2
0

Kulturformål - søknad om tilskudd - NMK 
Aremark

2
1

0118_701770_URBZTC_medlemsliste

2
2

0118_701770_URBZTC_NMK Balanse pr 
31.12.18

2
3

0118_701770_URBZTC_NMK Resultat pr 
31.12.18

2
4

0118_701770_URBZTC_Årsberetning 2018

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Aremark. Det har i år kommet inn ni 
søknader. 
Se vedlagt tabell for oversikt over søknader og fjorårets tildeling.

Aremark historielag har eiendommene Arestad og Aremark bygdetun, og viser til årlig vedlikehold 
på prestegårdshagen og alle hus på prestegården og bygdetunet – til sammen 8 bygninger. Her nevnes
spesielt at Arebekken låve må males samt ha ny låvebru. 
I tillegg har de vedlikeholdsansvar for Arebekken bekkekværn. 

Aremark IF driver fotballbane og hall i samarbeid med kommunen. De har en del 
vedlikeholdsarbeid, og ønsker også å bygge et lekeapparat på stadion. Driftskostnadene til bl.a. 
reising er store. 

Aremark JFF ønsker å bygge/ferdigstille leirduebane, vedlikeholde elektriske skiver og monitorer. 
Pusse opp standplassen, bygge klubbrom og bygge støyskjerm for haglskyting, står også på 
ønskelista. De ønsker også midler for å lære opp en ny instruktør for jegerprøven. 

Bjørkebekk IF må lage kjørebru ved handicapinngangen på grendehuset. En inngangsdør må byttes, 
taket isoleres og de håper også å få laget toalett inne. De ønsker også internettilgang på grendehuset. 
De ønsker også ny sandkasse med leker på idrettsplassen.

Aremark bondelag har kun voksne medlemmer, men har noe aktivitet rettet mot barn og unge om 
sommeren. De søker drifts- og aktivitetsstøtte til et foredrag i samarbeid med Marker bondelag. 

Aremark bygdekvinnelag har også kun voksne medlemmer, men har flere aktiviteter og 
arrangementer rettet mot barn og unge. De søker om generell driftsstøtte. 
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De unges misjon tilbyr andakt, formingsaktiviteter, sang og lek. De søker om generell driftsstøtte. 

NMK Aremark søker drifts- og aktivitetsstøtte til renovasjon pålagt av kommunens 
samarbeidspartner, bl.a. så trengs ny, større veranda for jury, iflg nye regler. De søker også tilskudd 
til restaurering og vedlikehold av klubbhus samt innkjøp av handicaptoalettcontainer. NMK Aremark
arrangerer i år juniorlandsfinale og ønsker i den forbindelse å kjøpe inn kjølecontainer. 

Aremark festivalforening søker drifts- og aktivitetsstøtte til underholdning rettet mot barn, og til 
aktiviteter for barn og ungdom i forbindelse med sankthansfeiringen på festivalområdet.

Vurdering

Aremark festivalforening tildeles ikke midler, da det er uklare linjer mellom festivalforeningen 
og Kirkeng Camping. Kulturmidler fra kommunen skal ikke gå til kommersielle formål.

Folkehelse

Kultur bidrar til økt trivsel som igjen bidrar til bedre folkehelse.

Rådmannens innstilling

Tilskudd til kulturformål 2019 fordeles slik: 

Aremark historielag bevilges kr. 45 000,- fra ansvar 2160 art 14 700 «Tilskudd til 
andre». 

Følgende bevilgninger foretas fra ansvar 2160 art 14 707 «Bidrag til allment kulturarbeid»: 

Aremark Idrettsråd (Aremark IF, Aremark JFF og Bjørkebekk IF): kr. 50 000,- 
NMK Aremark: kr. 20 000,- 
Aremark bondelag: kr. 4000,- 
Aremark bygdekvinnelag: kr. 2500,- 
De unges misjon: kr. 2000,- 
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Arkiv: C00

Arkivsaksnr: 2019/102-15

Saksbehandler:  Kathrine Walthinsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Levekårsutvalget 23/19 26.06.201
9

Revidering av retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Aremark

Vedlegg
1 Retningslinjer for støtte til kulturarbeid
2 Retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Aremark - revidert versjon

Saksopplysninger

Det er et behov for endringer av retningslinjene for tildeling av kulturmidler i Aremark. Følgende
endringer bør gjøres:

Stiftelser bør også inn i oversikten over hvem som kan få tildelt midler.

Kulturutvalget endres til Levekårsutvalget.

Under «Viktig informasjon» slettes krav om registrering i skjer-i.no, da den ikke lenger 
eksisterer. Derimot er det et ønske at vi stiller krav om innlevering av budsjett.

Vurdering

Enkelte punkter i retningslinjene er foreldet, og det viser seg at retningslinjene kan oppleves noe 
uklart m.h.t. hvem som kan motta støtte, og til hvilke formål. 

Folkehelse
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Rådmannens innstilling

Retningslinjene endres som beskrevet.

PS 24/19 Orienteringer
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PS 25/19 Referatsaker
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PS 26/19 Forespørsler
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