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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV 

KULTURMIDLER/AKTIVITETSMIDLER I KVALSUND 

KOMMUNE 
 

 

§1 MÅLSETTINGER 
 Kvalsund kommune vil legge forholdene til rette for å opprettholde og utvikle 

kulturelle aktiviteter i kommunen. Kulturmidlene bør stimulere lag og foreninger til å 

satse på aktivitet for barn- og unge (0 – 25 år), eldre (60 år og oppover) og personer 

med bistandsbehov. Ved vurdering av søknader bør det legges vekt på antall personer 

som aktiviseres, kvaliteten av aktiviteten og siste års årsrapport og regnskap. 

 Kulturmidlene skal stimulere til mangfold av lag og foreninger i Kvalsund kommune. 

 Tiltak som blir støttet skal være åpent for alle.  

 Kulturmidlene skal benyttes til å stimulere oppstart av nye tiltak innen kultursektoren 

og aktivitet som går utover søkers ordinære drift. Det blir prioritert å gi støtte til 

aktiviteter som ikke er i kommunen fra før. 

 

 

§2 VEDTEKTER- KULTURMIDLER 
 Alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver allmenn kultur virksomhet i 

Kvalsund kommune kan få økonomisk støtte. 

 Fordelingen gjøres etter den målsetting kommunen generelt og det kulturavdelingen 

spesielt har. 

 Søknaden skal inneholde forrige årsmelding og revidert regnskap. Det blir vektlagt 

utbredelse, innhold, kvalitet og økonomi. 

 Fordelingen skjer fortrinnsvis etter følgende satser:  

Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid        20 – 40 % 

Gruppe 2: Idrettsformål          30 – 50 % 

Gruppe 3: Andre kulturformål         20 – 40 % 

 

Administrasjonen gis fullmakt til å disponere inntil 30% av den til enhver tid gjeldende 

tildeling av kulturmidler. Disse har ikke søknadsfrist og kan tildeles med et tak på kr 10000 pr 

enkeltvedtak. Et tiltak kan bare få tilskudd en gang i løpet av kalenderåret (Jfr PS 69/13). 

 

SØKNADSFRIST: 1.APRIL 

 

 

§3 VEDTEKSTER – MIDLER TIL 17. MAI FEIRING  

 Alle lag og foreninger kan søke om midler for 17. mai feiring. 

 Det blir gitt støtte til ett lag/forening pr, bygd/skolekrets i kommunen. 

 Søknadene blir vurdert i forhold til barn i skolekretsen, og hvilke typer arrangement 

som er planlagt. 

 Søknader der det er vektlagt aktiviteter for barn- og unge blir prioritert. 

 Administrasjonen ved kulturavdelingen foretar tildelingen etter gjeldende vedtekter. 

 

SØKNADSFRIST: 1.APRIL  
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§4 VEDTEKTER – SØKNAD OM SPILLEMIDLER 

 Spillemidlene skal kunne benyttes av lag, foreninger og kommune som tilskudd til 

bygging av nyanlegg eller rehabiliteringen av eksisterende anlegg. 

 Søknaden må innholde eierforhold, kart, driftsplan, budsjetterte utgifter og inntekter.  

 Søknaden og vedlegg må leveres elektronisk i samarbeid med kulturkontoret. 

Kulturkontoret saksbehandler (forhåndsgodkjenner) og videresender søknaden til 

fylkeskommunen. 

 Anlegget det søkes tilskudd til, må være innarbeid i Kommunedelplanen for idrett og 

fysisk aktivitet for Kvalsund kommune. 

 Når anlegget er ferdigstilt, skal kommunen godkjenne og utstede ferdigstillingsattest. 

 

SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER 

 

 
§5 GENERELLE BESTEMMELSER 

 Søknad om kulturmidler sendes inn på eget skjema; søknad om kulturmidler. Er ikke 

dette fullstendig utfylt, sendes søknaden i retur med en ukes frist for å rette opp 

manglene. 

 Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. 

 Administrasjonen plikter å gi råd og veiledning for de som ønsker å søke til 

kulturformål. 

 Søknadsfrister for disse midlene blir annonsert på kommunens nettside. De som hadde 

søknader inne foregående år, vil få tilsendt søknadspapirer og vedtekter. 

 Organisasjoner, lag og foreninger eller andre som primært ivaretar medlemmenes 

økonomiske eller yrkesinteresser kan ikke tildeles kulturmidler. Det tildeles heller 

ikke støtte til søkere som baserer seg på offentlige midler.  

 Søkes det andre kommunale midler, skal dette opplyses om i søknaden. 

 Alle som mottar tilskudd fra Kvalsund kommune oppfordres til å godta ledsagerbevis. 

 Omsorg- og oppvekstutvalget fordeler kulturmidler.  

 Vedtaket om fordeling av kulturmidler kan påklages i henhold til forvaltningsloven.   

 

§6  VEDTAK 
Disse retningslinjene og vedtekter er vedtatt av kommunestyret den 12.12.13 - arkivsak  

13/251- PS 69/13 som trer i kraft straks. Retningslinjene er gjeldende inntil endrede og/eller 

nye blir vedtatt. 

 

 

 

 
W.H.H Oppvekst- og kultur 13.12.13 

 


