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3-14 KLAGE PÅ VEDTAK OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2013  TIL BØNDERNES 
HUS A/L  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 223 &02  
Arkivsaksnr.: 13/1550    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/14 Klagenemnda 26.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Administrativt vedtak KULT 25/13, datert 6. mai 2013: 
 
 «Driftstilskudd til Samfundshuset Bøndernes Hus A/L for 2013: kr 75 000,- utbetales til kto 
nr. 1070 05 06261»  
 
opprettholdes. 
 
 
Vedlegg 

1. Vedtak om driftsstøtte til Bøndernes Hus 2013, datert 6. mai 2013 
2. Klage på vedtak, datert 28.05.2013 
3. Opprettholdelse av vedtak, datert 21.06.2013 

 
 

Bakgrunn 
Samfundshuset Bøndernes Hus A/L fikk den 6. mai 2013 innvilget et driftstilskudd på 75 000 
kroner.  Dette er 11 000 kroner mindre enn tilskuddet som ble innvilget i 2012.  
 
I forkant av vedtaket ble det avholdt et møte mellom kommunen og Bøndernes Hus A/L hvor 
temaet var behovet for å se en større helhet i kommunens tilskuddsordninger – med 
bakgrunn i vedtak i Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016. Bøndernes Hus A/L ble også 
forespeilet at tilskuddet for 2013 ville bli mindre enn tidligere år. 
 
I Handlings- og økonomiplan – vedtatt i kommunestyret 06.12.2012 står det bl.a. under 
kapitlet «Kultur»:  
 
«Rakkestad kommune yter hvert år betydelige tilskudd til lag og foreninger – som på ulike 
måter gjør en stor innsats for trivsel, aktivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Grunnlag for 
disponeringene er retningslinjer, enkeltvedtak-/beslutninger og ulike, historiske betingede 
momenter. I det hele tatt er premissene for ordningene fragmenterte, og – i det helhetlige 
perspektivet som fordelingen bør bygge på – vanskelig å forstå. Rådmannen gjennomgår 
området i første halvår 2013,og holder politisk nivå orientert om status og utvikling av 
sakskomplekset».  
 
Det kan også legges til at kommunestyret på sitt møte 20.06.2013 vedtok følgende 
formulering i forbindelse med behandling av Årsberetning for Rakkestad kommune 2012:  
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«Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en mer 
treffsikker fordeling».  
 
Klagen fra Samfundshuset Bøndernes Hus AL er datert 28. mai 2013 og behandlingen i 1. 
instans var 21.06.2013. Saksbehandlingen til Klagenemnda for endelig behandling av klagen 
ble utsatt i påvente av prinsippvedtak når det gjelder hvordan de forskjellige søknader om 
midler fra kommunen skal behandles, jfr. formuleringen i Årsmeldingen ovenfor. (Meddelt 
klager i brev av 24.09.2013).  Politisk nivå ble underveis orientert om sakskomplekset. 
 
Vedtak om at tidligere særvedtak og hevd skal nullstilles ble fattet i sak 7/14 i 
Formannskapet 05.02.2014.    
 
Hjemmel 
Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur, gjeldende fra 01.01.2011. 
Økonomi- og handlingsplan 2013-2016. 
Årsmelding 2012. 
 
Administrasjonens vurdering 
Det vises til vurderingen i 1. instans klagebehandling hvor det anføres følgende: 
 
Rakkestad kommune ser viktigheten av å støtte driften og vedlikeholdet av Bøndernes Hus 
A/L – derfor ble det også i 2013 gitt et tilskudd på 75 000 kroner. Selv om dette er en 
reduksjon på 11 000 fra forrige år, ses dette på som en naturlig konsekvens av arbeidet med 
en mer rettferdig fordeling av tilskudd.  Kommunestyret ønsker at fordeling av tilskudd skal 
gjennomgås og reduksjonen av tilskudd til bl.a. Bøndernes Hus A/L er en del av dette.   
 
Lagseide lokaler i Rakkestad kommune fikk i 2013 vedtak på tilskudd mellom 3.000 – 75.000 
kroner. For flere var tilskuddet vesentlig redusert i forhold til tidligere år. 
 
Det må forventes ytterligere reduksjon av tilskudd for enkeltsøkere i 2014. Kultur- og 
oppvekstutvalget reviderte den 28. januar 2014 retningslinjene for tildeling av tilskudd og 
gaver innen kultur og vedtok – på samme måte som formannskapet – at tidligere særvedtak 
og hevdbundne rettigheter skulle nullstilles.  Fra 2014 blir søknad om midler til drift og 
vedlikehold av lagseide lokaler vurdert ut fra de samme kriteriene og tilskudd må prioriteres 
ut fra tilgjengelige ressurser.  Rådmannen ser at dette er den mest rettferdige måten å 
behandle søknad om tilskudd på. 
 
Rakkestad kommune ønsker å strekke seg langt for å etablere gode overgangsordninger for 
lag/foreninger som eier lokaler det tidligere er gitt tilskudd til gjennom egne, politiske 
vedtak. Reduksjonen for bl.a. Bøndernes Hus A/L i 2013 ble 10 000 kroner.  Vedtatt tilskudd 
på 75 000 kroner er likevel et høyt tilskudd i forhold til flere andre, lagseide hus, og på 
denne bakgrunn foreslås det at klagen avvises.   
 
Rådmannen støtter vurderingene i 1. instans klagebehandling og foreslår å opprettholde 
vedtaket. 
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Seksjon kultur 

  

  

 
Samfundshuset Bøndernes Hus AL 
v/Even Lund 
 
1892 DEGERNES 
 
 

KLAGE PÅ VEDTAK OM DRIFTSTILSKUDD TIL BØNDERNES HUS A/L 2013 
 
Administrativt vedtak 
Delegert myndighet fra kommunestyret til rådmannen med videredelegasjon i h.h.t. 
Rådmannens administrative delegasjonsreglement. 

 
Saksnr.: 57/13 Hjemmel: Saksbehandler  Arkivkode 
Mappe.: 13/31 Lov/forskrift Berit Sundås  223 C85  
Løpenr.:  13/8659 

 
 

Saksopplysninger: 
Det vises til klage datert 28.05.2013.  Det klages på administrativt vedtak 25/13 – Vedtak om 
driftstøtte til Bøndernes Hus 2013.  Bøndernes Hus A/L fikk i vedtaket et tilskudd på 75 000 
kroner og klager på at støtten er redusert med 10 000 fra 2012. 
 
Klager uttaler følgende: 
«Vi klager på at driftstilskuddet for 2013 er satt ned med kr 10 000.  Videre ble det gitt 
signaler på at tilskuddet skal reduseres med 2/3 av hva vi mottar i dag.  Vi ønsker at 
tilskuddet skal videreføres som vedtatt.  
 
Begrunnelse for klagen: 
 
Driftstilskuddet ble gitt første gang som et politisk budsjettvedtak i 1997.  Det skjedde etter 
en betydelig oppussing av Bøndernes Hus, og tilskuddet har blitt økt i samsvar med 
prisøkningen ellers.  Regner med at det skal være et politisk vedtak når det blir så stor 
forandring. 
 
Det er levert regnskap og deltatt valgt utsending fra kommunen på hvert årsmøte.  På 
grunnlag av det er det enkelt å se at vi kan låse døren og levere nøkkelen, hvis det blir slik 
jeg ble forespeilet.  Begrunnelsen var at Bøndernes Hus får mer enn andre klubbhus.  
Kanskje Bøndernes Hus heller skulle sammenlignes med hva kommunen gir tilskudd til 
kulturhuset.  Det er også en miniatyrskytterbane i kjelleren». 
 
I vedtaket blir det henvist til møte mellom Rakkestad kommune og styreleder i Bøndernes 
Hus A/L hvor tilskudd til bl.a. Bøndernes Hus ble drøftet.  I forhold til andre 
forsamlingslokaler i kommunen har Bøndernes Hus blitt tildelt til dels store tilskudd til driften.      
Kommunens møte med styreleder i Bøndernes hus ble avholdt for å begrunne hvorfor 
kommunen ser seg nødt til å redusere tilskuddet fra og med 2013. Begrunnelsen er et behov 
for å lage en mer rettferdig fordeling av tilskudd til drift og vedlikehold av egne lokaler og 



anlegg.   I Handlings- og økonomiplan – vedtatt i kommunestyret 06.12.2012 står det bl.a. 
under kapitlet «Kultur»: «Rakkestad kommune yter hvert år betydelige tilskudd til lag og 
foreninger – som på ulike måter gjør en stor innsats for trivsel, aktivitet og utvikling i 
lokalsamfunnet.  Grunnlag for disponeringene er retningslinjer, enkeltvedtak-/beslutninger og 
ulike, historiske betingede momenter.  I det hele tatt er premissene for ordningene 
fragmenterte, og – i det helhetlige perspektivet som fordelingen bør bygge på – vanskelig å 
forstå.  Rådmannen gjennomgår området i første halvår 2013,og holder politisk nivå orientert 
om status og utvikling av sakskomplekset».  Dette arbeidet er igangsatt – bl.a. med møter 
med eiere av forsamlingshus m.v. – og politisk nivå blir orientert om sakskomplekset etter 
sommerferien.  Det kan også legges til at kommunestyret på sitt møte 20.06.2013 vedtok 
følgende formulering i forbindelse med behandling av Årsberetning for Rakkestad kommune 
2012: «Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en 
mer treffsikker fordeling». 

 
Vurdering: 
Noen lagseide lokaler i kommunen får tilskudd på mellom 20 – 25 000 kroner.  Noen får 
adskillig mindre. Rakkestad kommune ser viktigheten av å støtte driften og vedlikeholdet av 
Bøndernes Hus A/L – derfor ble det også i 2013 gitt et tilskudd på 75 000 kroner. Selv om 
dette er en reduksjon på 10 000 fra forrige år, ses dette på som en naturlig konsekvens av 
arbeidet med en mer rettferdig fordeling av tilskudd.   Vedtak i sak 25/13 opprettholdes. 
 
Vedtak: 
Rakkestad kommunes vedtak i sak 25/13 «Driftstilskudd til Samfundshuset Bøndernes HUS 
A/L for 2013: kr 75 000,- utbetales til kontor 1070.05.06261» opprettholdes. 
 
Klagen oversendes Klagenemnda til endelig behandling. 
 
 
 
Rakkestad, den 21.06.2013 

 
 
Anne Sofie Andersen Ole Harald Reinvold 
Kommunalsjef   Enhetsleder 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utskrift sendt til:  Klager 
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