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Informasjonsskriv til frivillige lag og organisasjoner i Skaun kommune 
høsten 2020 
 
Da er aktiviteten i gang i de fleste av våre frivillige lag og organisasjoner, sjøl om vanlig aktivitet synes 
vanskelig i en tid hvor koronapandemien fortsatt legger føringer for frivillighetens liv og virke.  
 
Vi erfarer at dere i de idretts- og kulturlagene har sterk bevissthet og legger stor innsats i å begrense 
smittenivået i samfunnet. Takk til dere for denne innsatsen.  
 
Kultur, fritid og frivillighet har over år i større grad ønsket samle informasjon til lag og organisasjoner, 
og her følger et samleskriv fra oss om kulturkalender, om Vinterkulturuka, om frist for å fremme 
kandidater til kulturpris og frivilligpris, og for å oppfordre til å søke kulturstipend. Samtidig er det noe 
relevant informasjon knyttet til mulige stønadsordninger og annen relevant informasjon.     
 
 
Kulturkalender  
Årets første kulturkalender, som egentlig burde vært årets tredje kulturkalender er nå ute i postkasser 
og på biblioteket og på andre sørvissteder. Kultur, fritid og frivillighet erfarer at denne kalenderen er et 
godt verktøy for å formidle kulturarrangement til innbyggerne våre. Denne kalenderen er laget med 
tanke på at dagens rammer for kulturarrangement videreføres fra Folkehelsemyndighetene. Hvis det 
blir endringer, følg med og informer godt om nye føringer for deres aktiviteter og arrangement.  
   
Kulturkalenderen finnes her:  
http://www.skaun.kommune.no/kulturkalender.379415.no.html 
 
Frist for innsending av stoff til neste kulturkalender (nr. 1- 2021) er onsdag 10. desember.  
 
 
Vinterkulturuka 2021 
Vinterkulturuka har virkelig satt seg som en stor markering av mangfoldet i kommunens kulturliv. Vi 
håper det også for 2021 blir slik at kulturuka blir ei uke fylt med mange herlige, annerledes og 
meningsfulle arrangement.  

Vinterkulturuka i 2021 blir den 11. i rekken. Vi håper den uka har helt nye programposter, og at det er 
noen arrangement som er tydelig vinter-prega. Det kan kanskje allerede nå være lurt å planlegge «ute-
arrangement», som er lettere gjennomførbare hvis restriksjoner for koronapandemien fortsetter inn i 
2021.  

http://www.skaun.kommune.no/kulturkalender.379415.no.html


 

Det er også i 2021 slik at det vil være dere i lag/organisasjoner/ forsamlingshus som blir de viktigste 
bidragsyterne for å fylle uka med kulturprogram.  

Offisiell åpning 2021 blir lørdag 30. januar, men aktiviteten dras i gang allerede fredag 29. januar. Det 
hele avsluttes søndag 7. februar. Og vi kan allerede nå varsle om att det blir revypremiere for Skaun 
ungdomsskole-revyen fredag 29. januar.  

Under følger noen punkt for arbeidet med Vinterkulturuka 2021: 

• Vi inviterer til program og idemyldringsmøte mandag 26. oktober kl. 19.00 i Bautaen 
kulturhus. Her vil det være mulig å gå sammen med andre kulturlag, med medlemmer av 
Vinterkulturukekomiteen eller med andre som møter opp og drive programutvikling i grupper.  

• Det vil bli lyst ut stimuleringsmidler også for Vinterkulturuka 2021. Søknadsfrist er 1. 
november.  

• Vi må på noe vis forberede oss på en videreføring av begrensninger på antall som kan delta på 
kulturarrangement, og planlegge for kulturarrangement som kan strømmes.  

 
 
Vi ønsker forslag på kandidater til kommunens kultur- og frivilligpris 
Frist for å fremme kandidater til Skaun kommunes to priser; kulturprisen og frivilligprisen er 1. 
oktober. Vi ber spesielt dere i det frivillige kulturlivet om å fremme kandidater til disse prisene.  
 
I retningslinjene for kulturprisen står det at prisen skal:  

• Vere til inspirasjon for aktive kulturarbeidarar 
• Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i Skaun kommune.   

I retningslinjene for frivilligprisen står det at prisen skal:  
• Vere til inspirasjon for alle som er engasjert i frivillig arbeid 
• Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for det frivillige arbeidet i Skaun 

kommune.   
 
Samtidig oppfordrer vi dere til å motivere egne medlemmer til å søke om Kulturstipendet. Stipendet er 
på kr 10 000,- og er rettet mot både unge og voksne kulturaktører i Skaun kommune.  
 
Info om priser og stipend finner dere her:  
http://www.skaun.kommune.no/kulturpris-og-stipend.166782.no.html 
 
 
Stiftelsesmøte Skaun kulturråd  
Det inviteres til stiftelsesmøte i Skaun kulturråd mandag 14. september kl. 19.00 i Bautaen 
kulturhus.  

Se ellers eget vedlegg om invitasjon til stiftelsesmøtet.  
Følgende personer har gjort jobben i interimsstyret for kulturrådet: Sissel Roer Hagen, Torgeir 
Sørhaug og Ingveig Hegland.  
 

http://www.skaun.kommune.no/kulturpris-og-stipend.166782.no.html


 

Krisepakke for kulturlivet 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å 
kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen 
spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 
 
Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i 
Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist er 15. september.  
 
For mer informasjon om ordningen se her: https://www.skaun.kommune.no/ny-krisepakke-for-
frivilligheten.6329506-158571.html 
 
For lag som ønsker å gjøre seg kjent med den kommende ordningen for tilskudd grunnet korona, en 
ordning som har en noe annen innretning enn de tidligere støtteordningene, se info her.  
 

 
Andre tilskuddsordninger  

1. På generelt grunnlag oppfordrer vi dere til å bruke den muligheten for å finne 
tilskuddsordninger som finnes innenfor Tilskuddsportalen passer til deres utfordringer. 
Dette gjelder både prosjekter i kor eller korps, lokalsamfunnsutvikling i velforeninga eller 
rehabilitering av forsamlingshus - som i Eggkleiva eller ved bygging av nytt klubbhus - som 
på Viggja.  Eller helt andre behov hos dere.  
Skaun kommune abonnerer på tilgang til denne plattforma, og vi tror mange kunnet funnet 
midler og hjelp til lagutvikling her. Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med enten Siri 
Grøttjord, Steinar Haugen eller Knut André Bjerke.   

2. Sparebank1 SMN har satt av ekstra tilskudd til frivilligheten i lys av koronautbruddet. 
Sjekk på https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/sok-stotte.html 

3. Det finnes også mange andre stønadsordninger og tilskuddsmuligheter i koronatida. Følg 
med, lag prosjektskisser og skaff midler i slunkne kasser. Trenger dere råd – vi som jobber 
på Kultur, fritid og frivillighet er gjerne rådgiver i søknadsutvikling.  

 

 
Bruk av lokaler  
Skaun kommune har i løpet av inneværende uke varslet lag og organisasjoner om rutiner og regler for 
bruk av kommunale lokaler til lagsaktivitet.  

Det er sendt ut ulike brev til idrettslag og kulturlag, brev til idrettslagene er her og brev til kulturlagene 
finner dere her.   

 
 
Integrering og inkludering  
Noen synes kanskje at vi er i overkant repeterende når vi gjentagende oppfordrer lag og organisasjoner 
til å være bevisst sitt ansvar for inkludering og integrering av nye innbyggere. Vi ser også at det kan bli 
mye, men vet samtidig at det er stor utskifting av styremedlemmer i organisasjonene og at dette er et 
kontinuerlig arbeid. 
 

https://www.skaun.kommune.no/ny-krisepakke-for-frivilligheten.6329506-158571.html
https://www.skaun.kommune.no/ny-krisepakke-for-frivilligheten.6329506-158571.html
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stor-kompensasjonsordning-til-kultur-frivillighet-og-idrett/id2693889/
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/sok-stotte.html
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4735809.1720.bsjwwnaw7bzaqp/Midlertidig+reglement+for+idrettens+bruk+av+kommunale+lokaler+i+Skaun+kommune+-+idrett.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4735810.1720.ztwtliwnqsitqs/Midlertidig+reglement+for+kulturforeningenes+bruk+av+kommunale+lokaler+i+Skaun+kommune+-+Kultur.pdf


 

Skaun kommune vokser stadig og de seneste prognosene beskriver at denne veksten vil vedvare. I 
tillegg kommer det utenlandske innflyttere til kommunen både gjennom arbeidsinnvandring og 
gjennom mottak av flyktninger (noe mindre i 2020 grunnet Covid 19). Vi håper dere i lag og 
organisasjoner fortsetter deres gode arbeid mot alle nye innbyggere i Skaun kommune. Dette 
integreringsarbeidet gjelder både barn og voksne, da alle i like stor grad har behov for nettverk og 
sosial kontakt. 
 
 
 
 
Vi avslutter med å ønske alle lag og organisasjoner er så god kultur- og frivillighetshøst som årets 
pandemiperiode gir rom for!  
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Knut André Bjerke  Steinar Haugen 
enhetsleder  fagleder kultur  
  
 Direkte innvalg: 72867262 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til 
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