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Høringsbrev - Sak om revidering av tilskuddsporteføljen rettet mot 
kultur og idrettsformål 
 
Det siste året har Sarpsborg kommune v/virksomhet kultur jobbet med å evaluere og 
revidere dagens tilskuddsordninger rettet mot kultur- og idrettsformål. 
 
Det har vært gjennomført flere digitale medvirkningsmøter med frivilligheten, saken har vært 
omtalt på Sarpsborg kommunes nettsider og facebookside, og saken har hatt en 
arbeidsgruppe bestående av Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg 
kulturråd, saksordfører og saksbehandlere ved kulturkontoret. 
 
Arbeidsgruppen har jobbet fram en evaluering av dagens portefølje og retningslinjer. Med 
bakgrunn i evalueringen, innspill fra feltet og politisk bestilling fra Utvalg for kultur og 
oppvekst, har arbeidsutvalget laget et forslag til ny grunnstruktur og nye overordnede 
retningslinjer for tilskuddsporteføljen. 27.04.21 vedtok Utvalg for kultur og oppvekst å sende 
vedlagte dokumenter ut på høring. 
 
Endringene oppsummert: 

 En reduksjon av antall ordninger – fra 10 til 6 (sammenslåing av flere av dagens 
ordninger) 

 En 3-deling av ordningene innenfor kategoriene: tilskudd til drift, tilskudd til aktivitet 
og tilskudd til investering 

 En videreføring av ordningene Raskt svar (ungdomsprosjektmidler), 
Voksenopplæringstilskudd og Medlems- og treningsavgift  

 Mulighet for å søke om etablerings-/stimuleringsmidler samt flerårige tilskudd til 
større aktiviteter/arrangement 

 En endring i medlemstilskuddet hva gjelder aldersspenn 
 

Innspill og spørsmål kan sendes inn enten via elektronisk innspills skjema eller via 
mail til postmottak eller saksbehandler ved kulturkontoret. 
 
Link til elektronisk innspillsskjema finnes på sarpsborg.com og i mail som går ut til frivillig 
sektor i Sarpsborg.  
E-post for innspill: karta@sarpsborg.com eller postmottak@sarpsborg.com 
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Frist for å komme med innspill til forslag til grunnstruktur og forslag til overordnede 
retningslinjer er: fredag 28.05.21 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karoline Andreassen Tandberg 
 
Dette brevet er signert elektronisk  
 
 
 
Vedlegg: 

1- Forslag til grunnstruktur for tilskuddsporteføljen 
2- Forslag til overordnede retningslinjer for tilskuddsporteføljen 

 
         
 
Saksbehandler: Karoline Andreassen Tandberg, Virksomhet kultur 
 


