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Vedlegg
1 Søknad fra Oppdal kunstlag

Svar på søknad om økonomisk tilskudd til jubileumsutstillingen for Gunnar
Veggen
Behandlet av: Kultur
Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok 14.03.2022 søknad fra Oppdal Kunstlag om tilskudd til jubileumsutstilling for
Gunnar Veggen. Det søkes om kroner 15 000,-.
I 2022 er det 100 år siden Gunnar Veggens ble født på Lønset i Oppdal. Oppdal Kunstlag har derfor tatt
initiativet til å arrangere en jubileumsutstilling for å hedre kunstneren. Utstillingen ble åpnet i Oppdal
kulturhus sitt galleri 12.03.2022 og stod frem til 31.03.2022. Utstillingen besto av verk i privat eie som ble
stilt til disposisjon til kunstlaget gratis. Komité i kunstlaget stod for utvelgelsen.
Kunstlaget opplyser i søknad at det har vært kostnader på ca kroner 40 000,- tilknyttet arrangementet. I
dette ligger markedsføring, montering, blomster, underholdning, og grafisk design til plakater og
kunstkatalog. Utstillingen er ikke en salgsutstilling, hvilket innebærer at kunstlaget ikke kan hente
inntekter på salgsinntekter. Inntektsmulighetene er derfor begrenset.
Søker opplyser at likelydende søknader også er sendt til Oppdalsbanken, Sparebank 1 SMN, og
Gjensidige Oppdal.
Det vises for øvrig til vedlagte søknad.
Vurdering
Gunnar Veggen er en av Oppdals store kunstnere. Med sin mangfoldige stil og fargerike landskapsbilder
har han satt dype spor etter seg i Oppdals kunstmiljø, og befolkningen for øvrig. At Oppdal Kunstlag tar
initiativ og arrangerer en jubileumsutstilling for å hedre kunstneren anses av kommunedirektøren som
svært positivt. At så mange private eiere stilte sine bilder til disposisjon viser også engasjementet og det
nære forholdet Oppdals befolkning har til kunstneren. Oppdal kommune har også en rekke bilder av
Veggen som henger i ulike kommunale bygg.
Kommunedirektøren ønsker å støtte opp om tiltak som fremmer lokale kunstnere. At det gjøres på frivillig
basis vurderes også som positivt. Kommunedirektøren ser også at når det ikke er en salgsutstilling
begrenses mulighetene for inntekter gjennom utstillingen. På bakgrunn av dette ønsker
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kommunedirektøren å støtte tiltaket. Begrensede budsjettmidler som skal fordeles på flere søkere gjør
imidlertid at tilskuddet må reduseres noe.
Administrativt vedtak:
Oppdal kommune imøtekommer søknaden fra Oppdal Kunstlag med kroner 10 000,-.
Tilskuddet belastes konto 14 702 483 – Støtte til institusjoner, foreninger og lag innen kulturaktiviteter og
kulturminner.
Tilskuddet utbetales omgående til oppgitt kontonummer.
Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
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