RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL
KULTURFORMÅL I RENDALEN KOMMUNE
Vedtatt i kommunestyret i sak 27/13 – møtedato 30.05.2013

KOMMUNALT TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL
Størrelsen på de samlede tilskuddene til kulturformål avgjøres hvert år av
kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen. Søknad om stønad sendes
Rendalen kommune, kultur for behandling.
Den kommunale stønaden skal være en stimulans for aktiviteten på kultursektoren.
Kulturmidler tildeles personer, lag, foreninger og prosjekter/tiltak som aktiviserer barn
og ungdom. Med ungdom menes fortrinnsvis unge under 25 år.
Dersom en forening er delt i undergrupper, skal søknaden om tilskudd sendes av
hovedlaget. Ved ekstraordinære tiltak/arrangement eller aktiviteter kan
undergruppene søke særskilt.
TILSKUDDSBERETTIGEDE
A.

TILSKUDD kan gis til personer, lag og foreninger, organisasjoner og
institusjoner innen kommunen.

B.

I SPESIELLE TILFELLER kan det også gis tilskudd til tiltak med sterk
tilknytning til kommunen, og som driver kulturarbeid som kommer kommunen
og dens innbyggere til gode.

C.

ORGANISASJONER M.V.
Organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og
eller økonomiske interesser, er ikke tilskudds berettiget. Kulturelle tiltak av
allmenn interesse igangsatt av slike organisasjoner er tilskudds berettiget
dersom arrangementet er åpent for alle og primært henvender seg til barn og
unge. Dette gjelder også Sanitetsforeninger, helselag, Røde Kors Hjelpekorps
og andre lag og organisasjoner som i hovedsak driver veldedighetsarbeid.

D.

POLITISKE LAG
For at politiske lag kan innvilges tilskudd, må tilskuddet nyttes til kulturelle
tiltak. Også her gjelder at arrangementet må være åpent for alle interesserte.

E.

Lag og foreninger som søker tilskudd, og aktiviteter/tiltak det søkes tilskudd til
skal være mest mulig inkluderende, og medlemskap skal i prinsippet være
åpent for alle. Søker skal i sin søknad beskrive andel barn og ungdom og
aktiviteter for disse. Aktivt arbeid for å rekruttere og inkludere barn og unge
vektlegges ved tildeling av kulturmidler.

F.

OFFENTLIGE FESTER og andre arrangement som tar sikte på økonomisk
vinning, er ikke berettiget til tilskudd.

G.

STØTTEFORENINGER
Det vil som regel ikke bli gitt tilskudd til lag og organisasjoner, herunder
støtteforeninger, som har som formål å samle inn midler til andre lag og
organisasjoner.

AKTIVITETSTILSKUDD TIL KULTURTILTAK OG ARRANGEMENTER
1.

Aktivitetstilskudd kan gis på grunnlag av budsjetterte utgifter. Ved
Neste års søknad skal det gå fram om aktivitetstilskuddet ble brukt slik
som forutsatt. I motsatt fall vil aktivitetstilskudd neste år bli redusert.

2.

Aktivitetstilskudd kan gis på grunnlag av avlagt regnskap.

Søknad om aktivitetstilskudd skal inneholde opplysninger om
tiltaket/aktiviteten, kostnadsoverslag og finansiering, antall deltagere og andel
barn/ungdom.

SØKNADSFRISTER
Frist for søknad om kulturmidler er 1.april (hovedfordeling) og 1.november.

ÅRSMELDING OG REGNSKAP
Organisasjoner og lag som får kommunal tilskudd, plikter å sende årsmelding
og regnskap, senest sammen med neste års søknad om tilskudd.
OVERSIKT OVER TILLITSMENN
Organisasjoner og lag som får kommunal stønad, plikter uoppfordret å sende
navnene på nye tillitsvalgte til: Postmottak, Rendalen kommune, 2485
Rendalen – eller epostadresse postmottak@rendalen.kommune.no .
GODKJENNING
Reglene for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål og endring
av disse godkjennes av kommunestyret etter innstilling fra komité II.

