Trondheim kommune

Saksframlegg
Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011
Arkivsak.: 11/17385

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Formannskapet innvilger følgende tilskudd fra kulturfond 2011:
Prosjekt
Cirka teater; utviklingsprosjekt for etablering av scenekunstarena for barn
2012-2013
Byneset golf; Norwegian Challenge 2012
Lademoen kunstnerverksted; Lademoen Art Nomads 2012-2014
Sum nye søknader:

Søknadssum
250 000
300 000
200 000
750 000

- Tilskuddet til Cirka Teater videreføres med 250 000 kroner for 2013.
- Tilskuddet til Lademoen kunstnerverksted videreføres på samme nivå for prosjektårene 2013
og 2014.
- Videreføring av tilskuddene er under forutsetning av at annen finansiering går i orden, og at
årlig rapport og regnskap leveres innen frist fastsatt av rådmannen.
- Tilskuddet til Norwegian Challenge forutsetter at Byneset golf tildeles arrangementet.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken inneholder forslag til tildelinger fra Trondheim kommunes Kulturfond 2011.
1)
Politisk framdriftsplan
Saken sendes til Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse. Jfr. vedtekter for Trondheim
kommune sitt kulturfond § 6-2 siste avsnitt der det står: ”Rådmannen legger fram forslag til
disponering av avkastningen til formannskapet. Formannskapet sender saken videre til Kultur-,
idrett- og friluftslivskomiteen som innstiller til formannskapet som fatter vedtak”.
Forslag til plan for politisk behandling:
Framlegg i formannskapet
Behandling i KIF- komiteen
Sluttbehandling i formannskapet

25.10.11
1.11.11
8.11.11

2)
Status kulturfondet
Kulturfondet ble etablert etter vedtak i Bystyret 25. mars 2004 (sak 36/04 – Etablering av
kulturfond). I vedtektenes formålsparagraf heter det blant annet at:
”Avkastning av Kulturfondet kan benyttes til dekning av utgifter til ulike typer arrangement og
utviklingsprosjekter innen kulturområdet. Avkastningen kan benyttes til dekning av
utgifter/tilskudd knyttet til arrangement og utviklingsprosjekter i privat/offentlig regi. Det kan
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gis tilskudd til prosjekter som strekker seg over flere år. Avkastningen av fondet skal ikke
benyttes til dekning av driftsutgifter i forbindelse med etablerte tiltak.”
Formannskapet vedtok i sak 243/11 å be rådmannen gjennomføre evaluering av kulturfondet, samt
utarbeide forslag til retningslinjer for bruken av fondet. Rådmannen skal legge dette fram til
politisk behandling i løpet av 1. halvår 2012.
I sak om kommunale tilskudd til lag, organisasjoner og tiltak vedtok bystyret (sak 25/11) at det
som hovedregel ikke skal gis tilskudd under 100.000 kroner fra kulturfondet. Søknader under dette
beløpet skal vurderes opp i mot kommunens ordinære tilskuddsordninger.
Synliggjøring av kulturfondet skjer gjennom Trondheim kommunes nettsider og i media:
- informasjonstekst om fondet er publisert på kommunens nettsider (som underside på
www.trondheim.kommune.no/tilskudd)
- det utarbeides pressemelding etter vedtak om tildelinger fra fondet
- det skal informeres om kulturfondet i pressen minimum 1 gang pr år
3)
Nye søknader til vurdering oktober/november 2012
Det foreligger i denne omgang 3 nye søknader som rådmannen foreslår tildeles tilskudd fra
kulturfondet. Disse er:
Søker
Cirka teater
Byneset golf
Lademoen kunstnerverksted
Sum nye søknader:

Prosjekt
Utvikling av scenekunstarena for barn
Norwegian Challenge 2012
Lademoen Art Nomads

Søknadssum
250 000
300 000
200 000
750 000

I budsjett for 2011 er det avsatt kroner 2 820 000 til budsjettposten Kulturfond 2011. Tidligere i år
er det tildelt 1 810 000 kroner fra kulturfondet for 2011. Dersom rådmannens innstilling i saken
følges, betyr dette at det til sammen er disponert kroner 2 560 000 fra kulturfondet for 2011.
Søknadene er vedlagt saken.
3.1 Søknader som ikke foreslås tildeling
I tillegg til de overnevnte søknadene foreligger det i denne omgangen 1 søknad som rådmannen
ikke vil anbefale tildeles midler fra kulturfondet. Dette er:
Søker
Art Scene Trondheim

Prosjekt
Prosjektutvikling Art Scene Trondheim
(arkivsak 11/30449)
Sum søknader ikke anbefalt:

Søknadssum
300 000
300 000

ArtScene Trondheim (AST) ble etablert i 2009 og er en uavhengig nettprotal for kunstkritikk og
formidling som arbeider med å belyse og stimulere samtidskunsten i Trondheim på kunstfagets
egne premisser. AST søker nå om midler til et treårig utviklingsprosjekt med produksjon av
tematiske tekstserier. Slik søknaden framstår omhandler den i stor grad ordinær drift av nettstedet.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale at søknaden innvilges over kulturfondet, men vil se på
muligheten for å imøtekomme deler av søknaden gjennom de ordinære tilskuddsordningene rettet
mot det profesjonelle kunst- og kulturlivet.
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Søknaden er vedlagt saken.
3.2 Nye søknader som foreslås tildeling; redegjørelse og anbefaling
CIRKA TEATER; UTVIKLINGSPROSJEKT FOR ETABLERING AV SCENEKUNSTARENA FOR BARN
(arkivsak 11/29851)
Budsjett
Samlede kostnader
Finansiering
Omsøkt beløp Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norsk kulturråd
Prosjektstøtte
Sum finansiering

2012
650 000

2013
1 050 000

250 000
250 000
150 000

250 000
250 000
350 000
200 000
1 050 000

650 000

Cirka Teater søker om et 2-årig tilskudd til et utviklingsprosjekt for etablering av Scenekunstarena
for barn i Trondheim. Formålet med utviklingsprosjektet er å tilrettelegge for etablering og drift av
en scenekunstarena for barn i Trondheim. I utviklingsprosjektet skal man vurdere ulike lokaliteter,
arbeide med innhold og knytte samarbeidspartnere og kompetanse inn i prosjektet. Cirka Teaters
motiv for prosjektet er et ønske om å videreføre sin kompetanse både lokalt og regionalt, samt å
skape en plattform for tverrfaglige sceneopplevelser.
Scenekunstarenaen er planlagt å være en prosjektorientert arena, der Cirka Teaters tradisjon for å
bringe eksterne medarbeidere inn videreføres. I vurderingen av relevant innhold i en
scenekunstarena for barn er det lagt vekt på produksjon av ny scenekunst og synliggjøring av
denne, samt kompetanseoverføring gjennom blant annet aspirantordning og samarbeid med
Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).
Rådmannens vurdering
Cirka Teater har mangeårig erfaring i å utvikle og spille teater for barn. Prosjektet vil utnytte den
kompetansen som er opparbeidet til fordel for utvikling av scenekunstarena for barn. Det legges
også stor vekt på å trekke inn andre miljøer i et samarbeid. Prosjektet vil høyst sannsynlig kunne
styrke tilbudet innen scenekunst for barn i Trondheim.
På bakgrunn av det overnevnte foreslår rådmannen at det tildeles 250 000 kroner i fra kulturfond
2011 til prosjektet Cirka Teater; utviklingsprosjekt for etablering av scenekunstarena for barn.
Tilskuddet foreslås videreført med 200 000 kroner for 2013 under forutsetning av at øvrig
finansiering går i orden, og på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap.
BYNESET GOLF; NORWEGIAN CHALLENGE 2012 (arkivsak 11/44952)
Budsjett
Samlede kostnader
Finansiering
Omsøkt beløp Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norges golfforbund
Annen inntekt
Sum finansiering
Overskudd

1 216 000
300 000
50 000
800 000
80 000
1 230 000
14 000

Byneset golfklubb søker om midler til gjennomføring av Norwegian Challenge 2012. Dette er en
internasjonal golfturnering i den såkalte europeiske Challenge Tour’en. Arrangementet er
terminfestet som del av golftourprogrammet for profesjonelle golfspillere. Turneringen spilles over
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fire dager, fra torsdag til søndag, og har en deltagelse på rundt 120 spillere fra hele Europa.
Deltagerne består av spillere på et meget høyt internasjonalt nivå. Arrangementet tildeles av
Norges Golfforbund til en utvalgt arrangør etter søknadsfrist medio november. Det er den største
golfturnering Norge har hatt, og Norges Golfforbund har fått tildelt turneringen Norwegian
Challenge både i 2012 og 2013
Det er forventet at arrangementet vil tiltrekke seg stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.
Det vises også til synergieffektene, blant annet god profilering av Trondheim for dette
arrangementet. Det er enda ikke avklart hva slags media-dekning turnering vil få, men det
arbeides med ulike TV-kanaler som Golf channel/Viasat Golf og NRK. Det tas også sikte på å få
gitt ut et eget golfbilag som vedlegg i Adresseavisen.
Det er ikke beregnet publikumsinntekt i budsjett. Dette forklares med banens beliggenhet, noe
som gjør billettkontroll umulig.
Rådmannens vurdering
Norwegian Challenge vil være det første internasjonale arrangementet i sin målestokk som legges
til Trondheim, og vil dermed sette Trondheim på det internasjonale golfkartet. Arrangementet vil
kunne bety mye for utviklingen av og interessen for golf i regionen.
Med bakgrunn i det overnevnte, og forutsatt at Byneset golfklubb tildeles arrangementet, foreslår
rådmannen å bevilge 300 000 kroner fra kulturfondet 2011 til Norwegian Challenge 2012.
LADEMOEN KUNSTNERVERKSTED; LADEMOEN ART NOMADS (arkivsak 11/41814)
Budsjett
Samlede kostnader
Finansiering omsøkt beløp
Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norsk kulturråd
Andre tilskudd
Egne midler og egeninnsats
Sum finansiering

2012
900 000

2013
858 000

2014
858 000

200 000
200 000
320 000

200 000
200 000
320 000
48 000
90 000
858 000

200 000
200 000
320 000
48 000
90 000
858 000

280 000
900 000

Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et atelier- og verkstedfellesskap for 38
profesjonelle kunstnere. Hvert år kommer i tillegg 12-15 utenlandske gjestekunstnere for å arbeide
i 1-3 måneder. I prosjektet Lademoen Art Nomads ønsker LKV å ta i bruk og utvikle de ressursene
og kompetansen som de har på en mer koordinert, aktiv og utadretted måte.
Prosjektideen går ut på å invitere en gruppe på 10 tidligere kunstnere fra ulike land til LKV for å
utvikle og produsere sine egne kunstverk i forhold til en gitt oppgave – et tema eller materiale. I
tilknytning til presentasjon av prosjektene skal det også arrangeres årlige åpne konferanser. Disse
skal belyse kunstneren som nomade og forholdet mellom identitet, kultur og geografi.
Det er aktuelt å knytte til seg samarbeidspartnere som Enhet for voksenopplæring, kirken,
Trikkestallen/Trondheim Skate Association, historielag og andre aktører i nærmiljøet.
Rådmannens vurdering
Lademoen Kunstnerverksteder er i dag et faglig tyngdepunkt i regionens profesjonelle kunstliv,
med gode fasiliteter for produksjon og formidling av visuell kunst. Et viktig prinsipp for prosjektet
er at man i størst mulig grad ønsker å ta i bruk og utvikle fellesskapets egne ressurser og
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kompetanse. Dette bidrar til å styrke den regionale kunstscenen, samt dialogen med nærområdet
og befolkningen for øvrig.
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det tildeles 200 000 kroner fra kulturfondet 2011 til
prosjektet Lademoen Art Nomads 2012. Tilskuddet foreslås videreført med 200 000 kroner for
prosjektårene 2013 og 2014 under forutsetning av at øvrig finansiering går i orden, og på bakgrunn
av innsendt rapport og regnskap.
4)
Konklusjon
På bakgrunn av det overnevnte foreslår rådmannen følgende:
Følgende prosjekter tildeles midler fra Kulturfond 2011:
Prosjekt
Cirka teater; utviklingsprosjekt for etablering av scenekunstarena for
barn 2012-2013
Byneset golf; Norwegian Challenge 2012
Lademoen kunstnerverksted; Lademoen Art Nomads
Sum nye søknader:

Søknadssum
250 000
300 000
200 000
750 000

- Tilskuddet til Cirka Teater videreføres med 250 000 kroner for 2013.
- Tilskuddet til Lademoen kunstnerverksted videreføres på samme nivå for prosjektårene 2013
og 2014.
- Videreføring av tilskuddene er under forutsetning av at annen finansiering går i orden, og at
årlig rapport og regnskap leveres innen frist fastsatt av rådmannen.
- Tilskuddet til Norwegian Challenge forutsetter at Byneset golf tildeles arrangementet.
Rådmannen i Trondheim, 17.10.2012
Morten Wolden
kommunaldirektør

Roald Birkelund
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
- Søknad fra Cirka teater
- Søknad fra Byneset Golf
- Søknad fra Lademoen kunstnerverksted
- Søknad fra Art Scene Trondheim
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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