
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER I NESBYEN 

KOMMUNE Endret i OSK 11/18. 

Tilskudd kan gis til lag/foreninger/sammenslutninger/og andre som: 

1. Arbeider med formål av kulturell karakter, jfr. det utvidede

kulturbegrepet/kulturmeldingene.

2. Ikke driver sin virksomhet ut fra kommersielle/foretningsmessige hensyn.

3. Prioritere barn og unge.

Søknader om tilskudd: 

1. Alle søknader om tilskudd skal sendes Nesbyen kommune v/kulturenheten.

2. Søknader må være kulturenheten i hende innenfor de frister og etter de retningslinjer som 
foreligger.

3. Søkere som ikke overholder fristene eller følger retningslinjene kan ikke påregne tilskudd.

4. Lag/organisasjoner/sammenslutninger må ha trafikksikkerhetsrutiner som en del av sitt 
reglement/sine retningslinjer. Reglement/retningslinjer skal legges ved søknad om 
kulturmidler.

Tilskuddsformer: 

Av de tilskuddsformene som blir beskrevet nedenfor, skal prosjekt for barn og unge 

prioriteres. 

Driftstilskudd. 

Gis kun til foreninger/lag o.a. som hovedsakelig driver med barne- og ungdomsarbeid. 

Lag/foreninger hvor de fleste av medlemmene er voksne (f.o.m. 19 år) er bare aktuelle for 

tilskudd til prosjekter/enkelttiltak (se annet sted i retningslinjene). Helselag og lignende er 

ikke stønadsberettiget av kulturmidler. 

Driftstilskudd skal brukes til å dekke utgiftene til den daglige drift av laget/foreningen (for 

eksempel lokalleie, strømutgifter, vedlikehold av utstyr, dannelse av nye undergrupper, 

mindre nyanskaffelser/investeringer). 

Ved beregning av driftstilskuddet legges som utgangspunkt til grunn foreningens størrelse pr. 

januar det året det gis tilskudd. Medlemsmassen skal dokumenteres gjennom revisorgodkjent 

medlemsliste, hvor bare de som har betalt kontingent skal oppgis. Videre skal aktivitetsnivået 

synliggjøres ved at årsmelding legges ved søknaden. Lag/foreninger o.a. med liten aktivitet 

blir ikke prioritert. 

Revidert regnskap skal legges ved. 

For å få tilskudd må laget/foreningen selv bidra med egenfinansiering (for eksempel 

kontingent og dugnad). 



Ved fastsettelse av tilskuddet kan det dessuten tas hensyn til planer for driften og andre 

tilskuddsmuligheter. Nye tiltak med formål om øke aktivitetsnivået bør belønnes. 

Søknadsfrist mars - mai. Nøyaktig søknadsfrist blir kunngjort i lokalavisen og ved brev til 

aktuelle søkere. 

Tilskudd til nyanskaffelser/inventar og investeringer. 

Det kan søkes om tilskudd til nyanskaffelser/inventar og investeringer. Budsjett må legges 

ved. Søknad må være kulturenheten i hende innen mars - mai (nøyaktig søknadsfrist 

kunngjøres i lokalavisen og i brev til aktuelle søkere) for å kunne komme med i 

budsjettbehandlingen for påfølgende år.  

Tilskudd til prosjekt: 

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter. Prosjektet defineres som: ”En tidsavgrenset aktivitet 

som ta sikte på å aktiviserer flere personer (som direkte deltagere eller som tilskuere og 

lignende), fortrinnsvis i lokalmiljøet”. Det forutsettes en viss egenfinansiering for å utløse 

kommunalt tilskudd. Prosjektet kan ikke ha kommersielle formål. Barn og unge skal 

prioriteres. 

Prosjekt kan være for eksempel konserter, teater, seminar, kurs, utstillinger, temakvelder. 

Budsjett skal ligge ved søknaden. Regnskap må sendes inn umiddelbart etter prosjektets 

avslutning. 

Ved prioritering av søknadene, legges til grunn at det gis få og store tilskudd, i stedet for 

mange og små. 

Det kan søkes om tilskudd hele året. 

Startbidrag. 

Nystartede foreninger/lag kan gis startbidrag. Søknad om slike bidrag må være innsendt 

senest 3 måneder etter stiftelsesdato. Foreningen bør ha valgt et styre. 

Tilskuddets størrelse er på kr. 700,-. 

Det kan søkes om tilskudd hele året. 

Tilskudd til andre formål. 

Lag og foreninger o.a. som ønsker å benytte seg av de ulike statlige tilskuddsordninger hvor 

det er aktuelt med kommunalt bidrag, kan søke om dette. Søknaden leveres i tidsrommet mars 

- mai (nøyaktig søknadsfrist kunngjøres i lokalavisen og i brev til aktuelle søkere), for å

kunne komme med i budsjettbehandlingen for påfølgende år.

GARANTI MOT MISBRUK 

Dersom lag/foreninger o.a. forsettlig gir feilaktige opplysninger eller misbruker midler gitt 

etter disse retningslinjene, medfører det at vedkommende fratas retten til tilskudd for det 

tidsrom utvalget bestemmer. Oppvekst-, skole- og kulturutvalget og oppvekstetaten kan foreta 



stikkprøver for kontroll av at midlene gitt etter disse retningslinjene benyttes i 

overensstemmelse med forutsetningene. 




