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1 GENERELT 
 
1.1 Søknad om tilskudd 
Etter søknad kan Tjeldsund kommune yte støtte til frivillige organisasjoner som driver, eller vil 
starte, kulturvirksomhet i Tjeldsund kommune. 
 

1.2 Organisasjoner som kan få tilskudd må: 
- Drive et aktivt kulturarbeid  
- Være demokratisk oppbygd med eget styre 
- Være åpne for at alle kan bli medlemmer 
- Drive virksomheten kontinuerlig 
 

1.3 Unntatt fra støtte er: 
- Organisasjoner som primært tar i vare medlemmene sine økonomiske, yrkes- eller 

helsemessige interesser 
- Kommersielle tiltak 
- Politiske parti  
- Politiske aksjoner 
- Bedriftsidrettslag og andre bedriftslag 
 
1.4 Tilskuddstyper: 
- Driftstilskudd til kulturaktiviteter  
- Aktivitetstilskudd til kulturformål – tiltak og prosjekter 
 
1.5 Søknad  
Søknader sendes innen angitt frist til: 
Tjeldsund kommune, oppvekstavdelingen, 9444 Hol i Tjeldsund. 
Det er eget søknadsskjema for driftstilskudd til kulturaktiviteter 
 
1.6 Saksbehandling 
Tilskudd blir tildelt etter kriterier for den enkelte tilskuddstype og etter faglig skjønn. Årlige 
utbetalinger er avgrenset til bevilgningene i budsjettet. 
 
1.7 Brudd på forutsetningene 
Innvilgede tilskudd kan bli trukket tilbake dersom midlene ikke blir brukt i samsvar med 
forutsetningene.  
 
 
I tillegg til disse kulturmidlene, dekker kommunen de kommunale avgiftene til private 
samfunnshus, forsamlingshus, kapell og bedehus etc.  
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2 DRIFTSTILSKUDD TIL KULTURAKTIVITETER – AKTIVITET OG ANLEGG 
 
2.1 Formål 
Formålet med denne tilskuddsordningen er å yte støtte til drift i frivillige organisasjoner som 
driver, eller vil starte kulturaktivitet, innenfor kulturområdet i Tjeldsund.  
 
2.2 Hvem kan søke?  
Organisasjoner som driver kulturaktivitet og som oppfyller vilkårene i pkt. 1.2  kan søke, for 
eksempel lag, foreninger og grupper. Når organisasjonen har flere underavdelinger/grupper, skal 
søknad om driftstilskudd sendes samlet for hele virksomheten. 
 
Nye organisasjoner som har vært i drift i minst 3 måneder og som driver egen aktivitet og har 
eget styre og regnskap kan søke om starttilskudd. 
 
2.3 Hva kan det gis tilskudd til? 
Det kan gis støtte til ordinær drift av aktivitet og anlegg.  
 
2.4 Vurdering av søknader 
De viktigste kriteriene for tildeling av aktivitetstilskudd er tallet på aktive, alder, omfanget av 
aktiviteten, kontingent, og geografisk fordeling. Organisasjoner med kulturaktiviteter for barn- 
og unge 0-25 år vil bli prioritert. 
 
Driftstilskudd til anlegg vil bli vurdert på grunnlag av aktivitet og regnskap. Driftstilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og private samfunnshus, forsamlingshus, kapell og bedehus 
vil bli prioritert. 
 
2.5 Søknadsfrist 
Søknadsfrist for driftstilskudd er 10. april.  
 
2.6 Krav til søknad 
I søknaden om driftstilskudd skal følgende være med: 
- Søkers navn, kontonummer, leders navn, adresse, telefon, e-postadresse 
- Medlemstall/brukertall 
- Aktivitetsfrekvens 
- Alder, medlemmer/brukere 
- Opplysninger om kontingent 
- Anlegg, driftskostnader anlegg 
- Bank- og kassabeholdning pr. 1.1 søknadsåret 
- Årsmelding og regnskap 
- Aktivitetsplan for søknadsåret 
 
2.7 Fastsetting av driftstilskudd  
Kommunestyret fastsetter i budsjettvedtak etter innstilling fra rådmann, hvor mye som skal 
fordeles i driftstilskudd til idrett og fysisk aktivitet, og til allment kulturarbeid. Tilskudd blir 
fordelt etter kriterier her nevnt og etter skjønn. 
 
2.8 Vedtak om tildeling 
Etter innstilling fra kommuneadministrasjonen avgjør kommunestyret fordeling av 
driftstilskudd, vanligvis innen 2 måneder etter søknadsfristen. 
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3 AKTIVITETSTILSKUDD TIL KULTURFORMÅL – TILTAK OG PROSJEKTER  
 

3.1 Formål 
Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til brei kulturell aktivitet og sosial 
inkludering i Tjeldsund.  
 
3.2 Hvem kan søke? 
Frivillige organisasjoner i Tjeldsund kan søke, for eksempel lag, foreninger og grupper.  
 
3.3 Hva kan en søke tilskudd til? 
Det kan søkes om tilskudd til, eller garanti mot underskudd, til et bredt spekter tiltak og 
prosjekter innenfor kulturområdet. Tiltaket/prosjektet må ha lokal/regional forankring og være 
tidsavgrenset. Tiltaket må gjennomføres i budsjettåret.  
 
Det gis ikke støtte til ordinær drift av organisasjoner og arrangement som tar sikte på økonomisk 
vinning. 
 

3.4 Vurdering av søknader 
- Tiltak og prosjekter for barn og unge 0-25 år vil bli prioritert.  
- Tiltak og prosjekter som vektlegger produksjon og formidling av skapende kunst og kultur 

vil bli prioritert. 
 
3.5 Søknad om tilskudd skal inneholde 
- Søkers navn, kontonummer, kontaktperson, adresse, telefon, e-postadresse 
- Målsetting for tiltaket det søkes om midler til. 
- Tidsplan for når tiltakene skal gjennomføres. 
- Beskrivelse av hvilke(n) målgruppe tiltaket retter seg mot. 
- Beskrivelse av tiltaket:  

1)   konkret beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres 
2)   kunstnerisk profil,  
3)   hvordan tiltaket har en lokal og eventuelt også en regional betydning 

- Oversikt over samarbeidspartnere 
- Kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknadsbeløp til kommunen må spesifiseres. 
 

3.6 Søknadsfrist 
Hele året, minimum 14 dager før tiltaket skal gjennomføres. 
 
3.7 Fastsetting av aktivitetstilskudd  
Kommunestyret fastsetter i budsjettvedtak etter innstilling fra rådmann, hvor mye som kan 
fordeles. Tilskudd blir fordelt etter kriterier her nevnt og etter faglig skjønn. 
 

3.8 Vedtak om tildeling 
Vedtak om tildeling er delegert til oppvekstavdelingen, som avgjør tildeling fortløpende. 
 
3.9 Klagerett 
Frist for å klage er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Klage skal sendes kommunen.  
 


