
 

Vedtatt av kommunestyret 12.05.22  
 

 
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV 
KOMMUNALE KULTURMIDLER I EVENES 
 

§ 1 Målsetting  

Lag og foreninger er en bærebjelke i kulturlivet i Evenes. Evenes kommune ønsker gjennom 
tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv. Tilskuddene skal stimulere til 
vekst og utvikling innen kultur, idrett og friluftsliv, heretter benevnt som kulturell aktivitet.   

§ 2 Målgruppe 

Primærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som 
gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for barn og unge. Med unge menes personer til 
og med 23 år.  

Sekundærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som 
gjennom sin innsats utfører kulturell aktivitet for de med nedsatt funksjonsevne og eldre. 
Med eldre menes personer som er 67 år eller eldre. 

For å få kulturmidler er det en forutsetning  at man er registrert i Frivillighetssregisteret med 
eget organisasjonsnummer.  

§ 3 Prioriteringer  

Ved fordeling av kulturmidler prioriteres følgende: 

1. Tiltak og aktiviteter for barn og unge til med 23 år 
2. Tiltak og aktiviteter for grupper med personer med nedsatt funksjonsevne. 
3. Tiltak og aktiviteter for eldre over 67 år 

Kulturmidlene tildeles ikke:  

 Hobby- og interesseforeninger for voksne. Eksempler på foreninger som ikke vil være 
tilskuddsberettiget er: Helselag, kirkeforeninger mm.  Det samme gjelder foreninger 
som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, f.eks. 
hørselsforeninger, astmaforeninger o.l.  

 Vedlikeholdsutgifter til samfunnshus/grendehus/ klubbhus.  

 Rene humanitære tiltak, og organisasjoner/tiltak som ikke har tilhold i kommunen  

 Offentlige fester og andre tiltak som tar sikte på en økonomisk gevinst.  

 Organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrke eller økonomiske 
interesser.  

 Politiske eller religiøst relaterte organisasjoner.  

 Kommunale tiltak eller andre offentlige institusjoner  

 Aktiviteter/arrangement utenfor Evenes kommune 
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§ 4 Tilskuddsberettigede kategorier 

A. Ordinær driftstøtte - Søknadsfrist 1. mars 

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver 
eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet, kan innvilges ordinært driftstilskudd. 
Idrettslag/foreninger som eier egne aktivitetsanlegg eller leier aktivitetsanlegg kan innvilges 
tilskudd til drift av aktivitetsanlegg. Tilskuddsberettigede aktivitetsanlegg er baneanlegg (ski, 
skiskyting, fotball, håndball, ridesport, skyting etc.), lysløype, hoppbakke etc. Klubbhus/ 
lokaler o.l. er ikke tilskuddsberettigede. 

I tillegg vil antall medlemmer påvirke tilskuddet der 1/3 av tilskudd utmåles på bakgrunn av 
medlemmer.  

Tildeling av kulturmidler avgjøres av formannskapet. 

 
B.  Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v. – løpende søknadsfrist 

Alle lag og foreninger kan ved siden av tilskuddet til drift av sin ordinære virksomhet, 
gjennom særskilt søknad, søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle 
prosjekter. Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist. Søknader med 
opplysninger om enkelttiltakets budsjettrammer (forventede inntekter/utgifter) kan 
fremmes hele året. 

Tildeling avgjøres administrativt innenfor budsjettrammen.  

C.  Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for grupper/enkeltpersoner med nedsatt 
funksjonsevne - løpende søknadsfrist.  

Lag, foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand 
tilgjennomføring av kultur- og fritidstilbud for grupper/enkeltpersoner med nedsatt 
funksjonsevne, kan tildeles midler der andre tilskuddsordninger ikke ivaretar foreningens 
behov. Tilskudd kan gis til:  

- Aktuelle kursutgifter/ veiledning o.l.  

- Ekstraordinært utstyr 

- Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement 

Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist. Søknad fremmes med budsjett       
eller regnskap med dokumenterte utgifter 

Tildeling avgjøres administrativt innenfor budsjettrammen.  

§ 5. Søknad og vedlegg 

Søknad fremmes på eget søknadsskjema.  
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Årsberetning forrige år og aktivitetsplan for inneværende år må vedlegges. Ved manglende 
vedlegg eller uspesifisert søknadssum, vil søknaden ikke bli behandlet. Tildelte midler skal 
brukes i henhold til retningslinjer, og i henhold til opplysninger gitt i søknad.  

§ 6. Behandling 

Kategori A tildeles av formannskapet, mens kategori B og C tildeles administrativt. Tilskuddet  
skal være utbetalt før 1.mai. Tildelte kulturmidler utbetales ikke dersom årsmelding og/eller 
aktivitetsplan mangler. 

Krav til søknad:  

• Søknad må være levert innen fristens utløp.  

 Lag og foreninger må bekrefte at de følger kommunens vedtatte reisepolicy for lag 
og forening. Evenes kommune er trafikksikker kommune og ønsker at foreningen skal 
bidra til aktiviteter som ivaretar trafikksikkerheten.  

• Fjorårets årsmelding og aktivitetplan for inneværende år må vedlegges søknad.  

• En oversikt over lagets konto- og kassabeholdning skal følge søknaden.  

• Eksakte opplysninger om hva omsøkte midler skal brukes til.  

• Søknader om kulturarrangement/prosjekt må inneholde prosjektbeskrivelse og 
budsjett 

 

Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret den ..  

 

 

 


