
RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SPYDEBERG KOMMUNE  

  

  

GJELDER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER MED KULTUR SOM 

HOVEDMÅLSETTING, OG FOR ENKELTPERSONER SOM DRIVER KULTURARBEID I   

SPYDEBERG KOMMUNE.  

  

  

  

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

  

1.1  

Spydeberg kommune gir økonomisk støtte til åpne foreninger, lag, institusjoner og 

enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Spydeberg. Ordningen omfatter ikke tilskudd til 

idrettsformål. Alle som driver kulturarbeid innen kommunen har adgang til å søke om støtte. 

Ordningen gjelder ikke kommersielle aktører. Organisasjoner som har barn og ungdom som 

hovedmedlemsgruppe prioriteres.    

  

Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et større geografisk område, når det 

kan sies at dette arbeidet har betydning for kulturlivet i Spydeberg. Det utarbeides særregler 

etter behov.   

  

Søknad om tilskudd til kulturformål behandles administrativt.  UNHOK behandler søknader hvor 

søknadssum er høyere enn kr 25.000. UNHOK skal til enhver tid holdes oppdatert på søknader 

som har vært til behandling.   

  

1.2  

Unntatt fra ordningen er:   

a. Trossamfunn, livssynssamfunn  

b. Velforeninger  

c. Humanitære foreninger  

d. Politiske partier  

e. Organisasjoner som ivaretar yrkes- og eller økonomiske interesser  

f. Skoler og barnehager   

g. Kommunale virksomheter  

  

  

De som mottar støtte fra andre kommunale stønadsordninger, kan ikke få støtte gjennom kultur 

til samme tiltak.  

  

De som faller inn under punkt a, b og c kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsarbeid med 

kulturinnhold, varige tiltak eller enkelttiltak for alle under 20 år.   

  

1.3  

Søknad om kulturstøtte sendes elektronisk til Spydeberg kommune. Søknadsskjema finnes på 

Spydeberg kommunes nettsider søknadsskjema 

  

1.4  

https://kommune24-7.no/0123/bruker?retur=%2f0123%2f701770&shortname=701770


Spydeberg kommune kan kreve dokumentasjon på at midlene benyttes i samsvar med 

forutsetningene. Årsmelding, regnskap skal legges ved søknaden.  

  

1.5  

For å motta tilskudd er det en forutsetning at lag og foreninger er registrert på Spydeberg 

kommunes hjemmesider.   

  

1.6   

Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at ordningen med ledsagerbevis aksepteres.   
(Ordningen skal gi ledsager til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser har behov for bistand, 
fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement)   
  

2. TILSKUDDSORDNINGER  

  

2.1 Grunntilskudd   

  

Søknadsfrist 15. april 

  

2.11  

Grunntilskuddet er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig drift 

etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener det trengs best. Det gis 

driftstilskudd til organisasjoner hvor 60 % eller mer av medlemsmassen er under 20 år.   

  

2.12  

Medlemslister med opplysning om medlemmers fødselsdato skal følge søknaden sammen med 

regnskap, budsjett og årsmelding. Det gis grunntilskudd på grunnlag av hodestøtte og aktivitet. 

Tilskuddet gis kun til foreninger med medlemskontingent.  

Organisasjonen må ha minimum 12 samlinger i året for å være tilskudds berettiget.   

  

2.13  

Driftstilskudd kan vurderes til andre organisasjoner uavhengig av medlemmenes alder dersom 

dette er organisasjonenes som har kultur som hovedformål. Søknader behandles enkeltvis.   

  

  

  

2.2 Tilskudd til utgifter ved leie av lokaler og anlegg   

  

Søknadsfrist 15. april  

  

2.21  

Spydeberg kommune har vedtatt at lag og foreninger hjemmehørende i Spydeberg har rett til 

gratis leie av lokaler til sine ordinære aktiviteter.   

Det finnes dog noen organisasjoner som ikke kan benytte kommunale lokaler til sine aktiviteter. 

Disse kan søke om tilskudd til leieutgifter   

Kommunen kan gi bidrag til slike utgifter til alle lag som driver kulturarbeid.  

  

2.22  

Stønaden omfatter foruten vanlig leie også utgifter til drift av egne lokaler.   

  

2.23  

I de tilfeller der lokalutgiftene dekkes på annen måte av kommunen eller gjennom andre 

tilskuddskanaler - gis ikke stønad.  

  

2.24  

  

Refusjonsprosent er inntil 30 % av leieutgiftene. Maksimalt tilskudd til husleiestøtte kan ikke 

overstige kr 10.000.   

  

  

  



2.3 Tilskudd til start/ reorganisering av lag/foreninger  

  

Søknadsfrist hele året.   

  

  

2.31  

Tilskudd kan gis både til nystiftede og reorganiserte lag når driften tas opp igjen etter minst tre 

års stans.  

  

Praksis:  

Det forlanges opplysninger om bl.a. organisasjonens målsetting, styrets sammensetning, 

medlemsantallet og kontingenten pr år.  

  

  

2.4 Støtte / underskuddsgaranti til kulturarrangement  

  

Søknadsfrist hele året  

  

  

2.41  

Arrangementet må foregå i Spydeberg.  

  

2.42  

Organisasjonen som søker må være registrert som tilhørende i Spydeberg og oppfylle de 

kommunale kriterier for å være støtteberettiget.  

  

2.43  

Støtte / underskuddsgaranti kan gis med inntil kr. 5.000 av arrangementets netto underskudd. 

Det vil si etter at alle mulige inntekter er regnskapsført.  

  

Det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak fra begrensningene.  

  

  

2.44  

Det forutsettes at arrangementet er åpent for publikum og at det selges inngangsbilletter. 

Ledsagerbevis må aksepteres.   

  

2.45  

Søknad, med et realistisk budsjett, sendes Spydeberg kommune i god tid på forhånd. Et eventuelt 

tilskudd utbetales på bakgrunn av et revidert regnskap som må foreligge senest 3 måneder etter at 

arrangementet er avsluttet.  

  

2.47  

Støtte/underskuddsgaranti kan også gis til arrangement som er en følge av et regionalt samarbeid 

mellom flere kommuner. Et slikt arrangement kan lokaliseres utenfor Spydeberg. Forøvrig gjelder 

samme retningslinjer.  

  

  

  

3. LEDERUTDANNING  

  

3.1 Kursstøtte  

  

Søknadsfrist 15. april  

  

3.11  

Kursstøtte kan tildeles ledere eller lederemner i lag som driver kulturarbeid til deltakelse på 

leder- og instruktøropplæring innen søkerens arbeidsområde.   

  



Praksis:  

Søknaden skal inneholde opplysninger om program/tema og kostnad. Reiseutgifter skal ikke 

regnes med.   

  

Kursstøtten Tilskudd kan gis for inntil to deltagere fra samme forening til samme kurs. Det ytes 

tilskudd på 50 % av kursavgift, oppholdsutgifter, dog begrenset oppad til kr 2000 for hele 

kurset. Kurset må ha minst 8 timer undervisning.   

  

  

  

3.12  

Søknad sendes av hovedforening. Kopi av legitimerte utgifter må vedlegges.  

  

  

3.13  

Stønad gis fortrinnsvis etterskuddsvis. Søknad kan også sendes før den aktuelle opplæringen.  

  

4. MISBRUK   

  

Lag/foreninger som bryter forutsetningene for tildeling av kulturmidler kan miste sin rett til 

stønad for den tid Spydeberg kommune i hvert enkelt tilfelle avgjør.  

  

  


