SØKNAD OM STØTTE TIL HUMANISTISK KONFIRMASJON
PÅ ASKØY 2015
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Human-Etisk forbund, Vesthordland lokallag innvilges økonomisk støtte kr 15 000,til gjennomføring av Humanistisk konfirmasjon 2015 i Askøy kommune og dekkes av posten
«Tilskudd til lokal kultur- og idrettsaktivitet».
Fremtidige tilsvarende søknader vurderes innenfor delegasjonsreglementet.

SAMMENDRAG
Human-Etisk forbund, Vesthordland lokallag søker Askøy kommune om økonomisk støtte til
forberedelser og gjennomføring av Humanistisk konfirmasjon i Askøy kommune 2015.
Rådmannen tilrår å gi økonomisk støtte på bakgrunn av det forebyggende og kulturelle arbeidet
knyttet til 58 deltakere som ikke er medlem i Human-Etisk forbunds konfirmasjonsforberedelsene.
Avgjøres av: Utvalg oppvekst og levekår

Behandles i følgende utvalg: Utvalg oppvekst og levekår

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Human-etisk Forbund, Hordaland fylkeslag søker Askøy kommune om kr 30 000,- i
økonomisk støtte i forbindelse med humanistisk konfirmasjon i Askøy 2015.
Søknaden ble meldt i UOL møte 04.03.2015 - PS 32/15. Det ble fattet følgende vedtak:
Utvalg for oppvekst og levekår ber om sak på RS 33/15 – søknad om støtte til Humanistisk

konfirmasjon på Askøy.
Human-Etisk forbund mottar årlig støtte fra budsjettposten «Tilskudd trossamfunn» basert på
innmeldt medlemstall fra Askøy kommune til Brønnøysundregistrene. For 2014 ble det overført
kr 71 940,- fra Askøy kommune til Human-etisk forbund. I søknaden blir det opplyst at det er
74 ungdommer som skal konfirmeres i 2015. 58 av disse er ikke medlem i Human-Etisk
forbund.
Vurdering:
Human-Etisk forbund på Askøy gir et godt og bredt tilbud i sitt ungdomsarbeid på Askøy i
forbindelse med konfirmasjonsforberedelser.
Frem mot konfirmasjon er det lagt inn forebyggende arbeid rundt tema
rasisme, toleranse, menneskerettigheter, ungdom og rus m.m. I tillegg benyttes det
kulturinnslag i forberedelsene og under selve konfirmasjonsseremonien.
Human-Etisk forbund mottar kr 71 940,- i årlig driftstøtte (2014) fra Askøy kommune.
Gjennomføring av årlig Humanistisk konfirmasjon for egne medlemmer må betraktes som en
del av driften. Imidlertid vil rådmannen tilrå økonomisk støtte kr 15 000,- knyttet til de 58
ikke medlemmene fra tilskuddordningen «Tilskudd til lokal kultur og idrettsaktivitet».
I fremtiden bør tilsvarende søknader kunne gå innenfor delegasjonsreglementet og avgjøres av
kulturavdelingen.

Folkehelseperspektiv:
Lov om folkehelse pålegger kommunene til å ta et helhetlig ansvar for å fremme folkehelsen.
Dette skal gjøres med alle de virkemidler kommunen har, også gjennom det arbeidet som Askøy
kommunes avdeling for kultur, idrett og fritid gjør. Holdningsskapende arbeid, kunst og kultur
er verdifulle redskap for å bygge gode lokalsamfunn og det allmenne kulturarbeidet er et viktig
virkemiddel i det kommunale folkehelsearbeidet.

Økonomi:
Tilskuddet gis innfor budsjettrammen for kultur og idrett i 2015
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