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Generelle retningslinjer tilskudd til kultur- og idrettsformål 
 

 

1. Formål 

De kommunale tilskuddsmidlene til kultur- og idrettsformål har som mål å stimulere og 

utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere.  

 

2. Hva prioriteres? 

• Aktiviteter til barn og unge. 

• Aktiviteter og tiltak spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. 

• Nyskapende aktiviteter. 

 

3. Følgende tilskudd er gjeldende i Ny Kommune: 

1. Medlemstilskudd 

2. Driftstilskudd 

3. Prosjekt/arrangementtilskudd 

4. Etableringstilskudd 

 

Ordningene beskrives nærmere i de neste kapitlene. 

 

4. Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner hjemmehørende i Ny Kommune, som driver eller ønsker å drive 

aktivitet innenfor kommunenes grenser kan søke om tilskuddsmidler. Organisasjonene må ha 

et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og være åpen for alle interesserte. 

Nærmere spesifisert: 

• Idrettslag og foreninger. 

• Kulturorganisasjoner. 

• Organisasjoner som arbeider med aktiviteter for barn og unge. 

• Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted (f.eks. Holmestrand 

museum, Duunstiftelse og Reidvintunet, Stiftelser på Eidsfoss). 

• Samarbeidsorgan basert på tilskuddberettigede organisasjoner kan også få tilskudd. 

• Unntaksvis kan organisasjoner og personer utenfor kommunen få tilskudd, når deres 

arbeide har spesiell betydning for Ny Kommune. 

 

5. Hvem kan ikke søke? 

• Organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller 

økonomiske interesser.  

• Kommersielle foretak. 

• Enkeltpersoner.  

• Offentlige virksomheter og andre som yter offentlig tjenesteyting. 

 

6. Generelle bestemmelser 

• Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter. Tilskudd kan derfor ikke 

oppfattes som en fast inntektskilde organisasjonene har krav på. 
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• Tilskudd tildeles en gang i året, etter forutgående kunngjøring og basert på innkomne 

søknader.  

• Søknader må inneholde nødvendige opplysninger for det aktuelle tilskuddet, f.eks. 

oversikt over antall medlemmer i ulike aldersgrupper, årsmelding, årsregnskap og 

budsjett. 

• Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeningen. 

• Det gis i hovedsak støtte til utgifter organisasjonene har for det kalenderåret det søkes om.  

• Tilskudd gis ikke til investeringer eller anskaffelser av utstyr/instrumenter. 

• Tilskuddet tildeles etter at Kulturrådet og Idrettsrådet har fått anledning til å gi en 

anbefaling til administrasjonens foreslåtte fordeling. 

 

 

7. Ikrafttreden 

Disse retningslinjene trer i kraft fra og med 2018. 
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Medlemstilskudd 
 

Formål 

Medlemstilskudd skal bidra til/bygge opp under det brede forebyggende og byggende arbeidet 

som skjer gjennom frivillige organisasjoner i kommunen og er et bidrag til organisasjonenes 

generelle kostnader. 

 

Hvem kan søke? 

Foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 

19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. 

• Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år.  

• Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10. 

• Aktiviteten drives jevnt over hele året eller sesongen: minst annen hver uke i hele 

sesongen aktiviteten kan drives i (f.eks. ski: hele vintersesongen, musikk/dans osv: hele 

skoleåret) 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden skal inneholde antall registrerte medlemmer/deltakere per 31.12. forrige år (basert 

på innbetalt medlemskontingent/deltakerlister). 

  

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp 

per betalende medlem. 

 

Søknadsfrist 

Hvert år 15. april 
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Driftstilskudd 
 

Formål 

Driftstilskudd er ment til å hjelpe foreninger og organisasjoner med et bidrag til kostnader 

ved: 

1. Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller 

2. Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av 

spilleflaten/-bane.  

 

 

Hvem kan søke? 

Foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til 

og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller 

historisk besøkssted kan også søke. 

• Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år.  

• Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10. 

• Andel barn og unge til og med 19 år må være minst 30 % 

• Leiekostnadene må være minst kr 7500 før det gis tilskudd på leie. 

• Driftstilskudd er ment til den årlige driften av eget bygg og anlegg.  

 

Det gis ikke tilskudd til følgende type driftskostnader: 

• administrasjonskostnader: regnskap, revisor, telefon, møtekostnader, IKT osv. 

• kommunale gebyrer og avgifter 

• finanskostnader: rente og gebyrer 

• brøyting utover spilleflate/bane 

• anskaffelse og vedlikehold av sportsutstyr eller instrumenter 

• vedlikeholdskostnader på bygg og anlegg (utover spilleflate/-bane)  

 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden skal inneholde antall medlemmer, årsmelding og årsregnskap fra året før, budsjett 

og aktivitetsplan for inneværende år. 

 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets 

art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på 

bygget/anlegget.  

 

 

Søknadsfrist 

Hvert år 15. april 
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Prosjekt/arrangement tilskudd 
 

Formål 

Prosjekttilskudd er ment til å stimulere: 

1. Prosjekter og arrangementer for publikum 

2. Aktiviteter for barn og unge 

 

Hvem kan søke? 

• Lokale frivillige organisasjoner. 

• Prosjektet/arrangementet må være rettet mot et publikum og skal foregå i kommunen. 

 

Hva kan det søkes til? 

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. 

Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større 

stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for 

funksjonshemmede. 

 

Det kan ikke søkes om støtte til anskaffelse av utstyr eller instrumenter. Utgifter til 

instruksjon kan heller ikke dekkes av tilskudd. 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

• Mål/begrunnelse 

• Prosjektbeskrivelse 

• Budsjett 

• Prosjekt/arrangementsplan 

• Markedsføringsplan 

 

Tilskuddets størrelse 

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.  

 

Alle mottagere av prosjekt/arrangementstilskudd er forpliktet til å sende en kortfattet rapport 

med regnskap til kommunen innen fristen som er satt i tilsagnsbrevet. 

 

Søknadsfrist 

Hvert år 15. april. Det kan søkes om støtte til prosjekter som skal iverksettes helt fram til 

søknadsfristen året etter. 
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Etableringstilskudd 
 

Formål 

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan 

bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i 

kommunen. 

 

Hvem kan søke? 

Innbyggere i kommunen som ønsker å starte et lag eller en forening, og som faller under 

kriterier nevnt i de generelle retningslinjene. 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det 

skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter. 

 

Tilskuddets størrelse 

Det kan søkes om maks. kr 4.000. 

 

Søknadsfrist 

Hvert år 15. april. 

 


