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Innstilling:

Søknader om tilskudd til organisasjoner med humanitært formål behandles av Hitra
formannskap når de oppfyller følgende kriterier:
1. Organisasjonen er registrert i Hitra kommune i Enhetsregisteret.
2. Organisasjonen driver humanitær aktivitet utenfor Norge.
3. Organisasjonen mottar ikke kulturmidler fra Hitra kommune i søknadsåret.
Formannskapet kan innvilge inntil kr 5.000,- per søker.
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Sammendrag
Hitra formannskap behandlet 7. desember 2021 en klage på avslag om tilskudd til stiftelsen Stawisha
Jamii. Søknaden hadde fått administrativt avslag siden Hitra kommune ikke har satt av midler til det
omsøkte formålet. Formannskapet vedtok å imøtekomme klagen og ba kommunedirektøren om å
komme tilbake med sak om nærmere prinsipielle avklaringer. I denne saken skal formannskapet avklare
prinsipper for behandling av lignende søknader.
Hovedutfordringen i denne saken er å gi treffsikre kriterier for hvilke søknader om midler til
humanitære formal som skal behandles politisk, og hvilke søknader som skal gis administrativt avslag.
Bakgrunn for saken
Saken fremmes grunnet punkt 2 i formannskapets vedtak i PS 193/21.
Saksopplysninger
I punkt 2 i formannskapets vedtak i PS 193/21 står det følgende:
«Formannskapet ber kommunedirektøren om å komme tilbake med sak for nærmere
prinsipielle avklaringer for støttebeløp til humanitære formål utenfor landets grenser.»
Humanitære organisasjoner kan i dag motta kulturmidler fra Hitra kommune, men dette gis i
forbindelse med aktivitet/tiltak i kommunen. I Retningslinjer for tildeling av kulturmidler, punkt 2.2,
andre kulepunkt, står det at kulturmidler ikke tildeles rene humanitære tiltak.
Vurdering
Kommunedirektøren oppfatter at formannskapets hensikt med sitt vedtak i PS 193/21 var å åpne opp
for at Hitra kommune i særskilte tilfeller kan støtte humanitære organisasjoner, uten at kommunen skal
behandle et stort omfang av søknader om støtte til humanitære organisasjoner. I tilfelle med PS 193/21
så var søkeren en stiftelse basert i Hitra kommune og uten å være tilknyttet en nasjonal organisasjon.
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet vedtar følgende:
Søknader om tilskudd til organisasjoner med humanitært formål behandles av Hitra
formannskap når de oppfyller følgende kriterier:
1. Organisasjonen er registrert i Hitra kommune i Enhetsregisteret.
2. Organisasjonen driver humanitær aktivitet utenfor Norge.
3. Organisasjonen mottar ikke kulturmidler fra Hitra kommune i søknadsåret.

Formannskapet kan innvilge inntil kr 5.000,- per søknad.
Det ovennevnte vedtaket vil åpne for at Hitra kommune kan støtte humanitære tiltak med tilknytning til
Hitra kommune. Kommunedirektøren ser det er et potensiale for at organisasjoner kan melde flytting til
Hitra kommune. Skal det vise seg at dette blir en utfordring kan retningslinjene endres i framtiden.
Det kan også opprettes en fast ordning for tildeling av støtte til humanitære formål. Dersom
formannskapet ønsker dette anbefaler kommunedirektøren at det tas i budsjettprosessen.
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