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RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET
KOMMUNE
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Skiptvet kommune gir økonomisk støtte til foreninger, lag, og enkeltpersoner som driver
kulturarbeid i kommunen. Det utarbeides særregler etter behov.
Kulturstøtte tildeles lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting
Innenfor begrepet «kulturorganisasjoner» gis støtten i all hovedsak til den delen av
medlemsmassen som er under 20 år.
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 Skiptvet kommune.
Inntektsgivende arrangement, eller arrangement som tar sikte på økonomisk vinning
(kommersielt) er ikke tilskuddsberettiget.
Kulturkontoret kan påse at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene.
Lag/foreninger/organisasjoner som bryter forutsetningene for tildeling av kulturmidler kan miste
sin rett til stønad for den tid virksomhet kultur i hvert enkelt tilfelle avgjør.
Administrasjonen fastsetter satser etc. som gir grunnlag for stønaden, utfra årets budsjett.
Søknadsskjema og retningslinjer ligger på Skiptvet kommunes hjemmeside,
www.skiptvet.kommune.no

KRAV TIL ORGANISASJON











Organisasjonen skal ha et navn og adresse.
Registrere foreningen i Brønnøysundregistrene.
Opprette bankkontonummer til foreningen.
Opprette et styre med ulike verv, deriblant en leder og kasserer. Ledelsen må være valgt
demokratisk, hvor medlemmene har stemmerett ved generalforsamling/årsmøte.
Ha et formål eller målsetting som framgår utfra vedtekter.
Avholde jevnlig medlemsmøter og årsmøte, revidere sitt regnskap og skrive årsmelding.
Levere regnskap til Skiptvet kommune.
Årskontingent skal kreves i alle medlemsorganisasjoner av både barn og voksne.
Det skal komme klart frem at det er en kontingent.
Organisasjonen må være registrert på Skiptvet kommunes hjemmeside med oppdatert
informasjon om leder, kasserer, organisasjonsnummer og bankkonto.

Alle krav må innfris for søknad om kulturstøtte.
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DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE

OPPSTARTSTILSKUDD
Søknadsfrist: 15. mars
Tilskudd kan gis både til nystiftede og reorganiserte lag når driften tas opp igjen etter minst tre års
stans.
Til lag med formål å nå ungdom under 20 år.
Maksbeløp: 1000 kr

Det forlanges opplysninger om:
1.
2.
3.
4.
5.

organisasjonens målsetting
styrets sammensetning
møtehyppighet
medlemsantallet under 20 år
kontingenten pr år voksne / barn.

GRUNNTILSKUDD
Søknadsfrist 15. mars
Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år for å være støtteberettiget.
Grunntilskuddet er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, den årlige avgiften knyttet
til frivillighetsregisteret, materiell til vanlig drift og lignende, men det kan disponeres til det
formål mottakeren selv mener det trengs best.
Grunntilskudd skal også dekke den årlige avgiften knyttet frivillighetsregisteret.

Fordeling av grunntilskudd
Grunntilskuddet for den enkelte forening beregnes ut fra antall medlemmer under 20 år,
møtehyppighet og Skiptvet kommunes bevilgning til Grunntilskudd i budsjettet.
Antall medlemmer
Antall medlemmer i foreningen som er under 20 år og som har betalt medlemskontingent og kan
gjenfinnes i medlemskartotek og regnskap.

Retningslinjer for kulturstøtte i Skiptvet kommune

3

Fast del
Lag med flere enn 10 medlemmer under 20 år får 3000 kr uavhengig av møtehyppighet, bare de
generelle krava er oppfylt. Dette er en fast del som blir utbetalt uavhengig av lagets grunnlag,
som blir beskrevet nedenfor.
Møtehyppighet
For å oppnå full støtte etter dette punkt, forutsettes det minst 40 møter pr. år.
Ved beregningen av grunntilskuddet teller møtehyppigheten slik:
40 ganger pr. år faktor 1,0
30 ganger pr. år faktor 0,75
20 ganger pr. år faktor 0,55
10 ganger pr. år faktor 0,3
Lagets grunnlag
Det enkelte lag sitt grunnlag for grunntilskudd beregnes slik:
Antall medl. under 20år x faktor for møtehyppighet = grunnlag for grunntilskudd

Skiptvet kommunes bevilgning til grunntilskudd
I kommunens budsjett er det satt av et beløp til grunntilskudd. Det er dette beløpet som fordeles
mellom lagene.
Først tildeles alle som oppfyller kravet til fast del kr 3000. Deretter fordeles resten av
bevilgningen ut fra lagets grunnlag i % av alle søkernes grunnlag.

TILSKUDD TIL HUSLEIE OG ANLEGG
Søknadsfrist 15. mars
Kommunen kan gi bidrag til slike utgifter til lag som driver kulturarbeid rettet mot barn og unge
under 20 år.
Stønaden omfatter foruten vanlig leie også utgifter til drift av egne lokaler og anlegg. Stønad
utbetales etterskuddsvis for et kalenderår.
I de tilfeller der lokalutgiftene dekkes på annen måte av kommunen eller gjennom andre
tilskuddskanaler, gis ikke stønad.

Fordeling av husleietilskudd
Lagets opplysninger om husleie eller driftsutgifter til egne hus/anlegg legges til grunn. Lagets
husleie/driftskostnad må fordeles mellom medlemmer over og under 20 år.

Retningslinjer for kulturstøtte i Skiptvet kommune

4

I Skiptvet kommunes budsjett er det en egen post som heter” husleietilskudd”. Det er denne som
fordeles mellom søkerne. Fordelingen skjer slik at alle lagene får dekket samme andel av sine
kostnader til husleie/driftsutgifter til eget hus.

ARRANGEMENTSSTØTTE OG UNDERSKUDDSGARANTI
Søknadsfrist: Hele året
Fordeling av arrangementsstøtte
Arrangementet må foregå i Skiptvet.
Arrangementsstøtte til arrangement kan søkes på av både enkelt personer og organisasjoner.
Organisasjonen som søker må være registrert som tilhørende i Skiptvet og oppfylle de generelle
krava for å være støtteberettiget.
Etter en vurdering kan det gis bidrag til frivillige organisasjoner som har påtatt seg,
eller har blitt pålagt, å stå ansvarlig for et nasjonalt, regionalt eller lokalt
arrangement.
Arrangementsstøtte kan og gis til arrangement som er en følge av et regionalt samarbeid mellom
flere kommuner. Et slikt arrangement kan lokaliseres utenfor Skiptvet. Forøvrig de samme
retningslinjer.
Søker opplyser om det er arrangementsstøtte det søkes om inntil:
kr 4.400 ved lokalt arrangement
kr 6.600 ved regionalt arrangement
kr 11.000 ved et nasjonalt arrangement

Forutsetninger
Det forutsettes at arrangementet er åpent for publikum og at det selges inngangsbilletter.
Søknad med budsjett sendes kulturkontoret 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.

Fordeling av underskuddsgaranti
De samme føringene som for arrangementsstøtte gjelder.
Underskuddsgaranti kan gis med 25 % av arrangementets reelle underskudd, oppad begrenset
til:
kr 4.400 ved lokalt arrangement
kr 6.600 ved regionalt arrangement
kr 11.000 ved et nasjonalt arrangement
Legges arrangementet til Skiptvet scene, Vonheim eller Skiptvet Idrettshall kan det gis opp til kr
10.000 ved lokale og regionale.
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Det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak fra begrensningene.

LEDERSTØTTE
Forutsetninger
Stønad gis etterskuddsvis. Søknad kan sendes før det aktuelle arrangementet.
Søknaden skal inneholde opplysninger om:
 Program/tema og kostnad.
 Kopi av legitimerte utgifter må vedlegges. Reiseutgifter skal ikke regnes med.
 Søknad sendes av hovedforening.

Fordeling av lederstøtte
Maks kr. 3.000 pr påbegynte 50 medlem under 20 år.
Maks kr. 9.000,- pr. organisasjon pr. år.
Kursstøtten settes til 90 % av dokumenterte kostnader, - dog maksimum kr. 400,- pr. døgn pr.
person.
Forutsatt at alle tall er mulig å realisere innenfor budsjettet det gjeldende år.

KULTUR OG MOTIVASJONSSTIPEND
Søknadsfrist: 15. mars
Kulturstipend
Formål:
Til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en
kunstgren eller et kulturområde. Dette være seg ulike former for kulturuttrykk som eksempelvis
bildekunst, ballett, kunsthåndverk, musikk, skuespill, film, dans, litteratur, idrett.
Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt
fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kulturutøvelse.

Forutsetninger
Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det
lokale kulturliv.
Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

Motivasjonsstipend
Formål:
En påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både
organisert og uorganisert.
Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her.
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Forutsetninger
Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det
lokale kulturliv.
Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte
opplysninger må gis

TILSKUDD TIL FORSAMLINGSLOKALER
Søknadsfrist: 15. mars
Tildelingen skjer innenfor Skiptvet kommunes bevilgning til formålet og en vurdering av
søknadene.
Skiptvet kommune kan gi tilskudd til drift og vedlikehold av forsamlingslokaler. Søker bes oppgi
hva tilskuddet skal brukes til og en oversikt over huseiers økonomi.

JUBILEUMSGAVER
Søknadsfrist: Hele året
Alle lag og foreninger som mottar kulturstøtte blir tildelt likelydende gaver ved jubileer.
Lag og foreninger er selv ansvarlige for å varsle om jubileene.
Jubileumsgaver tildeles ved:
10 år kr. 2.000,25 år kr. 2.500,50 år kr. 3.000,75 år kr. 3.500,Ved 100 år og oppover for hvert 25 år: kr. 4.000,-
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SPILLEMIDLER
Søknadsfrist: 15. oktober
Formål
Statlige spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til
å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige
spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
Det kan søkes om tilskudd til:
 nybygg av idretts- og friluftsanlegg
 rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
 ordinære nærmiljøanlegg
 mindre kostnadskrevende (forenkla) nærmiljøanlegg
 Søkere må ha deltatt på obligatorisk søknadskurs i regi av Østfold fylkeskommune.
Informasjon om tid og sted blir sendt ut til alle lag og foreninger så fort kommunen har
dette i hende.

Forutsetninger
Alle søkere må ha deltatt på obligatorisk søknadskurs i regi av Østfold fylkeskommune. Kurset
blir årlig arrangert i løpet av april. Informasjon om tid og sted blir sendt ut til alle lag og
foreninger så fort kommunen har dette i hende.
For å søke spillemidler må anlegget du søker spillemidler til, ligge inne i handlingsplanen for
idrett og friluftsliv.
Dersom man skal søke spillemidler må man først få tildelt et anleggsnummer. Dette får man ved å
kontakte kommunen, Skiptvet kommunes servicekontor.
Søkere om spillemidler til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag,
andelslag eller andre sammenslutninger.
Søkere om spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag,
velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
Søknadsskjema og informasjon kan hentes på Kultur- og kirkedepartementet nettside og Skiptvet
kommunes hjemmeside. Skiptvet kommune kan bistå med hjelp til søknaden.

TILSKUDD TIL KOR OG KORPS
Søknadsfrist: 15. mars
Kommunen kan gi bidrag til organisasjoner innen kor og korps. Stønaden utbetales etterskuddsvis
for et kalenderår.
Det er de samme krav og betingelser til organisasjoner for å kunne søke, men kravet til alder på
medlemmer (under 20 år) gjelder ikke her.
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