Ensemblestøtte - retningslinjer
Formål
Stavanger kommunes tilskuddsordning for ensemblestøtte skal sikre kvalitet, nyskapning,
tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningene bygger
opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.
Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a.
musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye
prosjekter.
Økonomiske rammer
De økonomiske rammene for tilskuddsordningene følger av Stavanger bystyres årlige
budsjettvedtak, hvor ordningen inngår i kommunalstyret for kultur og idretts
disposisjonskonto.
Krav til søker
Profesjonelle- og semiprofesjonelle ensembler innen alle kunstformer kan søke Stavanger
kommune om tilskudd. Tiltak må foregå i Stavanger, og være relevante utviklingstiltak for
byens kunstnere.
Ensemblet skal ha vedtektsfestet et ikke-kommersielt formål, og kan ikke ta ut utbytte av
virksomheten.
Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever
særskilt administrering for å være operative.
Det kan gis støtte både til drift og produksjoner.
Vilkår for tilskudd
Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. følgende:
a) tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet
b) at ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat)
c) hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet)
e) aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger
d) at ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner
Kunngjøring og søknadsfrist
For tilskuddordninger med årlige søknadsfrister kunngjøres disse i egnede medier i forkant
av søknadsfristene.
Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde følgende:
a) opplysning om søker (med vedtekter og opplysninger om organisasjonsform)
b) beskrivelse av ensemblet, herunder formål, kunstnerisk begrunnelse og aktivitetsplan
c) budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og
inntekter. Det skal tydelig fremgå hvilke finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas
tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå
i balanse.
Behandling av søknader
Rådmannen fremmer forslag på fordelingen til behandling i kommunalstyret for kultur og
idrett.

Vilkår for tildeling av tilskudd
I tilsagnsbrev gis nærmere vilkår for tildeling, bl.a.:
a) det skal fremkomme at tiltaket er støttet av Stavanger kommune,
b) det stilles som krav at tiltak gjennomføres i henhold til søknad, og kommunen skal gis
melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer av de forutsetningene som
fremgår av søknaden,
c) krav om rapportering og regnskap.
Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen
ovenfor.
Utbetaling av tilskudd
Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling samt mottatt nødvendig
dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt
innen 31. desember det året tilskuddet gjelder. Rapport og regnskap for tidligere mottatte
tilskudd innenfor ordningen skal være innsendt før utbetaling.
Kontroll med bruk av midler
Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale
midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke,
herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.
Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller
deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt,
bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme
gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist (der
dette kreves), eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal
fremsettes skriftlig til Stavanger kommune, v/kultursjefen. Klagen skal være begrunnet og
signert. Det er Stavanger formannskap som er klageinstans.

