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RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL STØRRE ARRANGEMENTER OG FESTIVALER I 

SPYDEBERG KOMMUNE  

 

Gjelder kommunal støtte til større arrangementer og festivaler, som har kultur som 

hovedmålsetting. Arrangører kan være frivillige lag og foreninger og kommersielle aktører.   

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1 Avdeling for kultur tildeler kommunal støtte på bakgrunn av politisk vedtatte retningslinjer for 

støtteordningen. 

1.2 Tilskuddets/underskuddsgarantiens størrelse avhenger av hvor mange arrangører som søker 

festival/arrangementsstøtte og hvor mye som bevilges til formålet hvert budsjettår.   

1.3 Arrangementer det søkes støtte til skal foregå i Spydeberg  kommune, være åpent for alle, og skal 

som hovedregel ha billettsalg.   

1.4 Ved søknad om økonomisk støtte, tilskudd eller underskuddsgaranti, skal det følge et realistisk 

budsjett for arrangementet. Det skal være samsvar mellom forutsigbare utgifter i budsjett og 

regnskap.   

2. Støtteordninger 

2.1 Lag og foreninger: 

Lag og foreninger kan gis tilskudd eller underskuddsgaranti på  inntil 40 % av netto regnskapsresultat. 

Regnskapet skal være godkjent av regnskapsfører eller revisor. 

 

2.2 Kommersielle aktører: 

Kommersielle aktører kan gis underskuddsgaranti.  Regnskap for tidligere arrangement som det 

søkes underskuddsgaranti for vedlegges søknaden.  Arrangører som har fått tildelt pengestøtte kan 

ikke samtidig gis underskuddsgaranti. Frivillige organisasjoner prioriteres. Alle arrangementer det gis 

kommunalt tilskudd eller underskuddsgaranti til må forplikte seg å akseptere ledsagerbevis.  

Tilskudd kan gis dersom deler av arrangementet har en sosial profil som inkluderer et bredt lag av 

befolkningen (barn, ungdom, eldre). 
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3. Søknadsfrist 

Felles søknadsfrist for alle som skal arrangere større utendørs arrangementer og festivaler: 

 15. mai for arrangementer andre halvår 

 15. oktober for første halvår 

 

4. Utbetaling av støtte og underskuddsgaranti 

Godkjent regnskap, som skal samsvare med innsendt budsjett, må være avdeling for kultur i hende 

senest 3 måneder etter at arrangementet er gjennomført. 

Utbetaling av tilskudd og underskuddsgaranti, skjer etterskuddsvis, på bakgrunn av vedtak på søknad 

om økonomisk støtte, samt godkjent regnskap. 

 

UNHOK-sak 09/2016 
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