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Støtte

til etablering

av nye paraplyorganisasjoner

i nye Asker

Fellesnemda for nye Asker behandlet 16.mars i år sak om støtte til tilskudd til
etablering av nye paraplyorganisasjoner .
Vedtaket som ble fattet i sak 19/18 lyder:
1. Det etableres en tilskuddsordning
nye Asker.

som støtte til etablering

Det bevilges tilskuddsramme til paraplyorganisasjonene
felles organisering og aktiviteter:
• Næringsrådet kr. 200.000
• Velforbundet kr. 100.000
• Kulturrådet kr. 200.000
• Idrettsrådet kr. 400.000
• Frivillighetsutvalget
kr. 100.000

av paraplyorganisasjoner

for å dekke kostnader

2. Organisasjonene skal levere en plan for organisasjonsprosessen
gjennomført aktivitet.

og rapportere

til

etter

3. Fellesnemnda ber rådmannen iverk sette en prosess med å utarbeide
samarbeidsavtaler
med de respektive paraplyorganisasjonene.
Avtalene skal vedtas av fellesnemnda.

Som det fremgår av saksfremlegget er prosedyren lagt opp på følgende måte:
Organisasjonene lager en plan f or bruk av midlen e i tråd med
saksfremlegget og innenfor rammen.
Midlene betales ut. Midlene kan gjerne benyttes over flere år, men betales
ut i 2018. Midlene skal benyttes til å dekke kostnader knyttet til å etablere
paraplyorganisasjoner
(slå sammen) som dekker hele nye Asker, eller å
gjennomføre aktiviteter som skaper felles kultur og identitet.
Når planen er gjennomført skal det rapporteres på bruken av midlene,
senest 1.1.2020.
Som det fremgår av saksfremlegget har kommunen intensjon om å inngå
samarbeidsavtaler med paraplyorganisasjonene.
Dette vil vi komme tilbake til.
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Vi ønsker lykke til med arbeidet og håper at dette kan være et bidrag til å bygge
den nye kommunen i partnerskap med dere som viktige paraplyorganisasjoner.
Aktuelle åpne arrangementer paraplyorganisasjonene
å deles på https://aktiviasker.no/
.
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