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Medsaksbehandlere

Søknad fra Extra giverglede Halden om driftstilskudd for 2019.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune har mottatt søknad om driftstøtte fra Extra Giverglede med en søknadssum på 2 mill.kr.
Søknaden ligger vedlagt

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Saksutredning:
Bakgrunn
Extra giverglede Halden søkte i 2018 om driftstilskudd til Ungdomssamfundet for 2019. Med bakgrunn i
kommunens budsjett, er denne søknaden avslått.
Extra Giverglede ble tildelt 3årig støtte 2017-2019 fra Budir med en total driftsstøtte på 2.134.000.
Søknaden fra Extra Giverglede om fortsatt driftstøtte ble sendt Halden kommune september 2018.
Rammene for enhet kultur ble vedtatt i økonomiplanen juni 2018 og tar ikke høyde for at enheten eller
Halden kommune har frie midler til driftstøtte til private ungdomstiltak.
I budsjett 2019 har rådmannen tatt til orde for en gjennomgang av de kommunale tilbudene Domino,
Rockehuset og kulturskolen. Bakgrunnen for dette er at en vil gjøre en gjennomgang av tilbudet til byenes
ungdom, med siktemål om å skape et enda bredere og mer kreativt kultursentrum i tiden fremover. En
eventuell samlokalisering av de kommunale tilbudene, vil også kunne gi bedre og mer fleksibel utnyttelse
av ressursene. Det skal i tillegg ses på samspillet og samarbeidet med det private ungdoms- og
kulturtilbudet, slik at tilbudet totalt sett blir bedre for Haldens ungdom. Gjennomgang av de kommunale
tilbudene Domino, Rockehuset og kulturskolen som et mer kreativt kultursentrum og evt eventuell

samlokalisering, blir viktig grunnlag for arbeidet med kommunedelplan kultur. Private tiltak til barn og
unge vil også bli omhandlet i planen
Vedlagt følger søknad fra Extra giverglede og svar på søknad.
Rådmannen beklager at svar på søknaden har tatt tid og at søker ikke har blitt holdt orientert underveis.
Årsak til dette skyldes intern kommunikasjon og sykdom i administrasjonen i kulturenheten.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:
Søknaden fra Extra Giverglede om fortsatt driftstøtte ble sendt Halden kommune september 2018.
Rammene for enhet kultur ble vedtatt i økonomiplanen juni 2018 og tar ikke høyde for at enheten eller
Halden kommune har frie midler til driftstøtte til private ungdomstiltak.

Konklusjon

Rammene for enhet kultur ble vedtatt i økonomiplanen juni 2018 og tar ikke høyde for at enheten
eller Halden kommune har frie midler til driftstøtte til private ungdomstiltak.
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