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HUMAN-ETISK FORBUNDS LEIEVILKÅR I BUEN
Rådmannens forslag til innstilling:
Human-Etisk Forbund har tilgang til Buen kulturhus for sine aktiviteter på
samme betingelser som andre lag og foreninger. Det gis ikke ytterligere,
særskilt støtte til humanistisk konfirmasjonsseremoni.

Behandling i Driftsstyret - 01.11.2016:
Kultursjef Alfred Solgaard var til stede
Rådmannen hadde ordet innledningsvis.
Forslag fra Ingvild W Thorsvik/V:
Tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn som gjennomfører livsløpsseremonier
(navnedag, dåp) hvor antall deltakere overstiger 20 personer (konfirmanter,
navnedagsbarn) får benytte Buens lokaler uten kostnad. Kostnader knyttet til
personell (teknisk, vertskap) må dekkes som normalt.
VOTERING
Innstillingen ble satt opp mot forslaget, og innstillingen ble vedtatt med 5 mot 4
stemmer (3 AP, 1 V)
Innstilling i Driftsstyret - 01.11.2016:
Human-Etisk Forbund har tilgang til Buen kulturhus for sine aktiviteter på samme
betingelser som andre lag og foreninger. Det gis ikke ytterligere, særskilt støtte til
humanistisk konfirmasjonsseremoni.
Saksordfører: Åse Lill Kimestad

Vedlegg:
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Utrykte vedlegg:
Bakgrunn:
Human-Etisk Forbund (HEF), avdeling Mandal, har ved flere anledninger søkt Mandal
kommune om støtte til utgiftsdekning i forbindelse med humanistisk konfirmasjonsseremoni.
Det er spesielt søkt om å få dekket utgifter tilknyttet leie av Buen kulturhus.
HEF skriver i sin søknad at organisasjonen tidligere brukte bystyresalen som seremonilokale
og betalte ingen leie for dette. Da denne ble for liten ble seremonien flyttet til Mandal
videregående skole. Kommunen ga tilskudd til å dekke leieutgiftene. Den kommunale
støtten falt bort for noen år siden.
På linje med andre tros- og livssynssamfunn mottar HEF tilskudd i forhold til antall
medlemmer. Antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunn
bosatt i Mandal kommune oversendes årlig fra Brønnøysundregistrene.
For 2015 mottok HEF 134.830 kroner. Beregningsgrunnlaget var 278 medlemmer.
Vurdering:
HEF har siden etablering av Buen kulturhus (fra 2012) årlig holdt sine konfirmasjonsseremonier i Storsalen i Buen siste lørdag i april.
HEF har betalt leie til Buen på linje med andre lag og foreninger, dvs. en subsidiert leiesats
for salen. Leie av tekniker, leie av flygel o.l. er fakturert i henhold til vanlig praksis på lik linje
med andre leietakere.
HEF har de senere år hatt tre påfølgende seremonier på én og samme dag.
Lindesnes avis ga i mai 2016 inntrykk av at det kostet 21 000 kroner for HEF å leie
Storsalen til humanistisk konfirmasjon. Dette var en samlefaktura som gjaldt leie av
Storsalen (kr 11 400), leie av Elvesalen til humanistisk navnefest (kr 3000), leie av tekniker
til generalprøve i Storsalen (kr 2000), leie av tekniker til seremonidag (kr. 4000) samt leie av
flygel (kr 1500).
Rådmannen har innhentet informasjon fra Kilden konserthus og teater i Kristiansand som
også brukes som arena for humanistisk konfirmasjon. Også der holdes tre seremonier på én
og samme dag, mellom kl. 10 og kl. 18. Kilden fakturerer full pris for første seremoni, halv
pris for andre seremoni og ingenting for tredje seremoni.
Økonomiske konsekvenser:
Human-Etisk Forbund (HEF) har samme betingelser som øvrige lag og foreninger ved leie
av saler i Buen kulturhus.
Konfirmasjonsundervisning tilbys av ulike tros- og livssynssamfunn, hvor den enkelte
organisasjon selv velger hvor de vil arrangere sine seremonier.
Mandal kommune v/ Buen kulturhus ønsker å fortsette dagens praksis hvor lokale aktører
får redusert leie ved bruk av kulturhuset og vil tilstrebe likebehandling og forutsigbar praksis
for de som ønsker å arrangere sine seremonier i Buen.
Konsekvenser for barn og unge:
HEF gjør en stor og viktig innsats for barn og unge, blant annet gjennom å tilby humanistisk
konfirmasjonsundervisning. Mandal kommune v/ Buen kulturhus vil fortsette dagens praksis
hvor HEF, som lokal aktør, på linje med andre får redusert leie ved bruk av kulturhuset.
Konklusjon:
Rådmannen ønsker at Human-Etisk Forbund skal ha tilgang til Buen kulturhus på samme
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vilkår som andre lag og foreninger. Også i lys av den rådende økonomiske situasjonen
anbefales det ikke å gi ytterligere, særskilt støtte til humanistisk konfirmasjonsseremoni.

Mandal, 18. oktober 2016

Irene Lunde, konstituert rådmann
Arne Wilhelmsen, kommunalsjef
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Mandal og omegn lokallag, Oksevollen 17, 4517 Mandal
Bankkontonummer: 3040 21 48701

Mandal, 18.3.2015

Til Mandal Bystyre
v/ ordfører Tore Askildsen
Søknad om fri leie av Buen til seremoniene i Human-Etisk Forbund
I samsvar med Lov om tilskott til livssynssamfunn får Humanetisk Forbund like stor
kommunal støtte pr medlem som Den Norske Kirke og andre religionssamfunn.
I 2014 hadde Den norske kirke i Mandal 12204 medlemmer og fikk kr 437 pr medlem i støtte
fra kommunen som blir kr 5 331 800 til sammen. Vi i HEF fikk samme beløp pr medlem for
våre 377 medlemmer.
Humanistisk konfirmasjon består av et kurs som begynner i oktober og varer til
avslutningsseremonien siste lørdag i april. Kurset innebefatter tur til Danmark og rollespillet
På Flukt. Utgiftene til dette betales av kursavgiften som konfirmantenes foresatte betaler.
Kursavgiften er i år kr 3600 for konfirmanter som har foreldre som er medlem i HEF og kr
4600 for de som ikke er medlem.
Det viser seg for øvrig at en meget stor andel av våre konfirmanter har foreldre som er
medlemmer i Den Norske Kirke.
HEF har ingen egne lokaler og vi må leie lokaler til våre seremonier som er Humanistisk
konfirmasjon og Humanistisk navnefest. Avslutningsseremonien for konfirmasjonskurset er
siste lørdag i april og samler ca 1000 mennesker hvert år. Den Humanistisk navnefesten
arrangeres foreløpig to ganger i året, også den i Buen. For disse arrangementene betaler vi i
leie kr 20 300 for Storsalen og kr 3 000 for Elvesalen. Det betyr at det i år hvor det er 47
konfirmanter, koster mer enn kr 400 pr konfirmant å ha seremonien i kommunens kulturhus.
Da vi brukte Bystyresalen som seremonilokale, fikk vi gratis leie der. Da denne ble for liten,
og vi flyttet seremonien til Mandal videregående skole, fikk vi penger fra kommunen som
bidrag til leieutgiftene der. Denne kommunale støtten falt bort for noen år siden. Mens
Marnardal kommune støtter med kr 300 pr konfirmant som hører hjemme i deres
kommune.
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Mandal og omegn lokallag, Oksevollen 17, 4517 Mandal
Bankkontonummer: 3040 21 48701

Det er to forhold som gjør at vi mener at kommunen ikke behandler Den Norske Kirke og
Human-Etisk Forbund likt:
I forbindelse med bygging av nytt Kirkens hus får Den norske kirke i gave av kommunen godt
over kr 5 000 000 i form av:
Salgsinntektene for
Tomta til KFUM-lokalet på Sanden
Menighetshuset i Store Elvegate med tomt
-

begrenset oppad til kr 5 000 000

Dessuten ny tomt til Kirkens hus på 1000 kvm på Sykehustomta

For det andre har Den Norske Kirke ikke noe leie å betale for kurslokaler og seremonilokale.

Disse to forholdene mener vi betyr at Den Norske Kirke og HEF ikke blir behandlet likt.
Det ville bøte litt på dette om kommunen kunne la oss leie Buen gratis til våre seremonier.

Vi håper på en rask og positiv behandling av vår søknad.

Mandal 18.3.2015
Med vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund i Mandal og omegn
Stein Rafoss,
lokallagsleder
(sign.)
Jacob Erstad,
koordinator for Humanistisk konfirmasjon i Mandal
(sign)
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