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Korkpengetildelingen 2019 - Godkjenning av tildeling av
høyere tilskuddsbeløp
Utvalg
Lokalstyret

Utv.saksnr.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling:
Lokalstyret godkjenner følgende tildeling av korkpenger for 2019:
Søker:
Longyearbyen Bluesklubb
LL – Enhet for kultur og idrett,
Kulturhuset

Formål:
Dark Season Blues og anskaffelse, oppgradering og
vedlikehold av teknisk utstyr
Innkjøp/utskifting av bevegelige lyskastere

Beløp:
kr 400 000
kr 535 000

Saksopplysninger:
Oppvekst- og kulturutvalget er delegert myndighet til å foreta den årlige tildeling av korkpenger, der
rammen for tildelingen på forhånd er fastsatt av lokalstyret. I delegasjonen til OKU står det at
innvilgning av tilskuddsbeløp over kr 300 000 som er av prinsipiell og betydelig karakter skal avgjøres
av lokalstyret etter innstilling fra OKU.
I forbindelse tildelingen av korkpenger for 2019, som ble gjort i oppvekst- og kulturutvalgets møte den
16.1.2020, ble det enstemmig vedtatt at utvalget ville be lokalstyret godkjenne at to av søkerne får
tildelt høyere beløp enn det OKU har fått delegert myndighet til å innvilge.
Dette gjelder:
Søker:
Longyearbyen Bluesklubb
LL – Enhet for kultur og idrett,
Kulturhuset

Formål:
Dark Season Blues og anskaffelse, oppgradering og
vedlikehold av teknisk utstyr
Innkjøp/utskifting av bevegelige lyskastere

Søknadsbeløp
kr 437 000
kr 535 000

OKU foreslår at Longyearbyen Bluesklubb tildeles kr 400 000 og at Kulturhuset får innvilget hele
søknadsbeløpet på kr 535 000. OKUs vedtak innebærer at begge søkerne uansett vil bli tildelt kr
300 000 som OKU har anledning til å tildele. Det er dermed beløpene ut over dette som må
godkjennes av lokalstyret.
Tildeling av de foreslåtte beløpene vil ikke gå ut over rammen på kr 4 000 000 som lokalstyret tidligere
har vedtatt.
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Vedlegg:
1
Søknad om korkpenger 2019 - Dark Season Blues 2020 og teknisk utstyr
2
Søknad om korkpenger 2019 - Bevegelig lys for Longyearbyen kulturhus
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