Behandling i Kultur- og folkehelseutvalet - 06.02.2019
Trygve Holm (AP) fremma spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Sunnmøre
Friluftsråd og gjekk frå under røystinga.
Trygve Holm vart samrøystes kjend inhabil etter fvl § 6 1.ledd bokstav e.
8 voterande.
Viggo Jordahl (SV) fremma følgjande forslag
«Foreslår å utsette sak 2/19».
Votering:
Utsettingsforslaget frå Viggo Jordahl fekk 3 røyster (SV, V, MDG) og fall.
Randi Asbjørnsen (SUNML) fremma på vegner av seg sjølv, Frøydis Austigard (V)
og Viggo Jordahl (SV) følgjande tilleggsforslag til punkt 1:
«Foreslår driftstilskudd på kr. 100.000,- til Naturvernforbundet iht. søknad.»
Votering:
Det vart votert alternativt over punkt 1 i tilrådinga frå fylkesrådmannen og punkt 1
inkl tilleggsforslaget frå Randi Asbjørnsen med fleire. Tilleggsforslaget frå Randi
Asbjørnsen med fleire fekk 4 røyster (SUNML, MDG, V, SV). Møteleiar si
røystegjeving for fylkesrådmannens tilråding vart dermed avgjerande jfr.
kommunelova § 35, 1. ledd. Punkt 1 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart vedteke.
Punkt 2-5 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke.
Vedtak i Kultur- og folkehelseutvalet - 06.02.2019
1. Kultur- og folkehelseutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg om
driftstilskot for 2019 til regionale kulturinstitusjonar og -organisasjonar, slik det
går fram av saksframlegget med slik fordeling mellom kategoriane:
Treårige tildelingar
Friluftsliv og idrett
Kulturminneforvaltning
Scene, biletkunst, litteratur og film
Musikk
God Helse-partnarskapet
Sum treårig driftstilskot
Sum eittårige driftstilskot
Totalt fordelt

4 671 000
520 000
3 330 000
1 625 000
4 450 000
14 596 000
268 500

14 864 500

2.

Løyvingane blir å dekke frå budsjettet til kulturavdelinga, ramme 57
Kulturtilskot. Etter disponering av 14,865 mill. kroner, står det til rest
9,01 mill. kroner på ramme 57 Kulturtilskot.

3.

Det er sett av ytterlegare inntil 500 000 kroner til eittårig driftstilskot med
søknadsfrist 1. april 2019. Etter disponering av 0,5 mill. kroner, står det til rest
8,51 mill. kroner på ramme 57 Kulturtilskot.

4.

Dei generelle krava til rapportering og retten til innsyn i bruken av
tilskotsmidlane blir lagt til grunn for alle tilskotsmottakarane. Jf. retningslinjer
og føresetnader for tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune og vedtak i
fylkestinget sak T-59/18, punkt 8.

5.

Kultur- og folkehelseutvalet presiserer vidare følgjande:
a) Det er stilt krav til føring og revisjon av rekneskap i organisasjonar og
institusjonar som får tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skal
gå fram av årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er motteke
tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
b) Ved tilsegn over 200 000 kroner er det stilt krav om autorisert revisor ved
innsending av rekneskap/rapport.
c) Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og
liknande at verksemda har motteke tilskot frå Møre og Romsdal
fylkeskommune.
d) Rapportering frå året før (2018) må leverast kulturavdelinga innan 30. juni
2019 for sluttutbetaling av tilskot.
e) Som hovudregel kan ikkje mottakarar av fylkeskommunale tilskot, både
drift og prosjekt, søkje på fleire fylkeskommunale tilskotsordningar til same
tiltak.
f) Ordninga med følgjekort for funksjonshemma brukarar skal gjelde for dei
opne kulturtilboda som tilskotsmottakarane står som arrangør av.
g) Tiltak som får prosjekt eller driftstilskot skal så langt som råd vere
tilgjengeleg for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
h) Kulturinstitusjonar og frivillige organisasjonar skal gjere bruk av Kulturnett
Møre og Romsdal sine tenester, www.mr.kulturnett.no
i) Tilskotsmottakarar skal legge til rette for bruk av ordninga ”Kulturrabatt for
ungdom”.
j) Institusjonar og organisasjonar mv skal gi opplysning om
organisasjonsnummer for å få tilskot utbetalt.

