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Spillemidler til kulturbygg 2021 - prioritering av søknader 

 
Prioritering av spillemidler til kulturbygg ble behandlet i Levanger kommunestyret 26.05.21. 
Saksgang vedlagt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Nordberg 
Idrettskonsulent 
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Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 
 
Spillemidler til kulturbygg 2021 - prioritering av søknader 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Kjersti Nordberg 
kjenor@levanger.kommune.no 
74 05 28 49 
 

Arkivref: 
 2021/1381 - /  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato Saksnr. 
Driftsutvalget 12.05.2021 13/21 
Kommunestyre 26.05.2021 32/21 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.05.2021  
Forslag i møte: 
Ingen. 
 
Avstemning: 
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 
2021: 

1. Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole 
2. Utendørs amfi Levanger ungdomsskole 
3. Tak, vinduer, kjøkken og sanitæranlegg Nordtun grendehus  

 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 
2021: 

4. Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole 
5. Utendørs amfi Levanger ungdomsskole 
6. Tak, vinduer, kjøkken og sanitæranlegg Nordtun grendehus  

 
 
 
Hjemmel/bakgrunn for saken: 
Hvis det fremmes flere enn en søknad på spillemidler til kulturbygg, skal prioritering av 
søknadene vedtas politisk. 
 
Vedlegg: 
Ingen 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fylkeskommunens retningslinjer for prioritering av spillemidler til kulturbygg. 
Kulturdepartementets retningslinjer for prioritering av spillemidler til kulturbygg.  
 
Saksopplysninger: 
Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan 
bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for 
ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering 
av kulturbygg og spesialbygg. 
 
Fylkestinget vedtok nye retningslinjer for spillemidler til kultur bygg i 2018. Disse kommer i 
tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer. 
 
Søknaden oversendes fylkeskommunen via www.anleggsregisteret.no, som er samme 
søknadsmodul som ved idrettsanlegg. Hvis det fremmes flere enn en søknad skal et politisk 
organ vedta en prioritering av søknadene. 
 
I Levanger er det tre søknader om spillemidler til kulturbygg i 2021. To av søknadene 
tilhørende tiltak på Levanger ungdomsskole, ble fremmet første gang i 2016 og fornyes for 
femte året. Tiltakene på Levanger ungdomsskole er tiltak som ble etablert i forbindelse med 
skoleutbyggingen. Tiltaket på Nordtun grendehus er planlagte tiltak.  
 
Søknaden fra Nordtun grendehus ble funnet i formell orden når det gjelder krav om vedlegg 
og behandling i kommunen i 2020. Søknaden ble likevel avslått hos fylkeskommunen. Dette 
på grunn av at fylkeskommune har svært begrenset midler til slike tiltak og derfor må foreta 
en svært streng prioritering. Tilskudd av spillemidler til nytt tak og vinduer, selv om det er 
svært nødvendig, vil ikke prioriteres innenfor de rammene fylkeskommune har i dag. 
 
På landsbasis er det en svært stor samlet søknadssum og svært lite spillemidler til disposisjon 
til kulturbygg. I 2020 var det avsatt kr. 55 mill. på landsbasis, hvorav Trøndelag 
fylkeskommunes andel ble kr. 4,9 mill. Det var en reduksjon på 
Kr. 410 000,- fra 2019. Samlet søknadssum var kr. 32,1 mill., som gir et kjempestort 
etterslep. Allerede godkjente søknader vil trolig legge beslag på spillemidlene i 6-7 år 
framover, om avsetningen av spillemidler til kulturbygg ikke økes vesentlig fra nasjonalt 
nivå. 
 
Dette betyr ikke at mindre kulturhus, uansett eier, utelukkes fra ordningen. Det vil kunne 
bevilges støtte til ombygging av hus som gir nye funksjoner, eksempelvis 
påbygging/ombygging til garderobe for scene, ombygging med formål universell utforming.  
 
Nordtun grendehus fornyer likevel sin søknad på samme tiltak som i fjor. Det er stort behov 
for både å oppgradere kjøkken og sanitærrom, samt at husets totale tilstand er avhengig av et 
tett tak. 
 
Fylkeskommunen har varslet en gjennomgang av retningslinjene for ordningen, og ønsker 
innspill fra kommunene når det arbeidet kommer i gang.  
 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/3a5cef1d90744c6c87c684a9e6ca3541/retningslinjer-spillemidler-kulturbygg.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd0644dd4732472a8dc5a435a7998e86/retningslinjer_for_desentralisert_ordning_for_tilskudd_til_kulturbygg-bokmaal-2019.pdf
http://www.anleggsregisteret.no/
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I henhold til dagens retningslinjer, skal det vedtas en prioritert rekkefølge mellom disse tre 
søknadene i Levanger i 2021: 
 

Tiltak  Søknadssum Søknadsår 
Utendørs amfi Levanger ungdomsskole 1 079 000,- 2016 
Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole 3 000 000,- 2016 
Tak, vinduer, kjøkken og sanitæranlegg Nordtun grendehus 1 000 000,- 2020 
 
 
Vurdering: 
Med så begrensa spillemidler til kulturbygg, er det krevende å både markedsføre ordningen 
og veilede lokale søkere. Kommunedirektøren har forståelse for at fylkeskommunen må 
prioritere strengt slik situasjonen er med svært lite midler. Samtidig går dette utover de fleste 
aktuelle søkere i Levanger, så lenge fylkeskommunen ikke imøtekommer søknader som 
primært handler om utvendig eller innvendig 
rehabilitering. Dette er det som er behovet på de feste lokale grendehusene i Levanger.  
 
Det er likevel viktig å søke for å synliggjøre at det er et behov for tilskudd til dette, men det 
er en balansegang i forhold til hvor mye det skal oppfordres til å søke på ei tilskuddsordning 
som mest sannsynlig ikke er tilgjengelig nå. 
 
Levanger kommune bør derfor komme med innspill til fylkeskommunen når de skal i gang 
med å gjennomgå retningslinjene for tilskudd til investeringer til kulturbygg og anlegg på 
nytt.   
 
Kommunedirektøren vurderer prioritering av spillemidler til kulturbygg i henhold til mål og 
strategier i Kommunedelplan kultur 2015-2022. To av søknadene har vært fornyet helt siden 
2016, og ettersom ingen av søknadene ble tildelt midler i fjor er forslag til 
prioriteringsrekkefølge identisk med vedtaket fra 2020. På bakgrunn av dette har 
kommunedirektøren følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2021: 

1. Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole 
2. Utendørs amfi Levanger ungdomsskole 
3. Tak, vinduer, kjøkken og sanitæranlegg Nordtun grendehus  

 
 
 
 
 

http://einnsyn.levanger.kommune.no/eInnsynLevanger2/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=5177&caseType=Protokoll&registryEntryId=228458

