Retningslinjer for
tilskudd til
kulturarbeid/-tiltak og
faste fritidsanlegg
Vedtatt av kommunestyret 26.10.2017

KULTURARBEID
Formål
Berg kommune ønsker å støtte frivillig innsats i lag og foreninger gjennom å yte tilskudd til
kulturarbeid.

Hvem som kan søke
Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner, grupper og institusjoner i Berg. Det gis normalt ikke
tilskudd til organisasjoner utenfor kommunen. Unntak er interkommunalt, kulturrelatert samarbeid.
Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes- eller
økonomiske interesser.

Tilskudd
Det kan gis følgende typer tilskudd:

Grunntilskudd
Grunntilskudd gis til kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen og som
har administrasjon og medlemsfortegnelse. Grunntilskudd gis på grunnlag av medlemstall. Tilskudd
gis bare til hovedlag som må ta med medlemstall eller aktiviteter i eventuelle undergrupper med i
sine oppgaver.

Aktivitetstilskudd
Aktivitetstilskudd gis etter søknad, hvor det framgår hvilke aktiviteter som drives i søknadsåret.
Tilskuddsberettigede tiltak er følgende:
-

Amatørteater og teater-/revygrupper
Kinodrift
Kulturvern
Kulturarbeid for barn
Ungdomsarbeid
Idrett og fysisk aktivitet (eks. ski, svømming, treningssenter, turgrupper m,m.)
Friluftsliv
Festivaler

Det gis ikke direkte stønad til lønn/godtgjørelse eller tiltak som dekkes av tilskudd til
voksenopplæring.
Det gis ikke tilskudd til offentlige fester.

Deltakertilskudd
Deltakertilskudd kan gis til utøvere, tillitsmenn/ledere og instruktører i kulturorganisasjoner etc. ved
deltakelse på stevner, konkurranser, møter og kurs.

Tilskuddssatser
GRUNNTILSKUDD
a) Kulturelle/idrettslige organisasjoner: Kr 20 pr medlem.
b) Vel-foreninger: Fast beløp kr 500 + kr 20 pr husstand.
Søkere som kun oppgir medlemstall gis ikke grunntilskudd. Det må vises til aktivitet i laget.
Det gis ikke grunntilskudd til delvis kulturelle organisasjoner eller andre organisasjoner enn
kulturelle/idrettslige.

Husleietilskudd
50 % av utgiftene (godkjente satser) til tilskuddsberettigede tiltak. Husleie til offentlige fester er ikke
tilskuddsberettiget.

Kinotilskudd
Kr 1 875 pr. kinokveld (reelle utgifter).

AKTIVITETSTILSKUDD
Det settes årlig av en egen post i kulturbudsjettet til skjønnsmessig fordeling. Tilskudd fra denne
posten skal gå til aktivitet i lag og foreninger.
Generelle bestemmelser – siste side – gjelder. For øvrig fordeles tilskudd skjønnsmessig av
formannskapet.
Gode samarbeidstiltak prioriteres.

DELTAKERTILSKUDD
Deltakelse innenfor kommunens grenser gir ikke grunnlag for deltakertilskudd, med unntak av leder/instruktøropplæring. Det gis da inntil halv stønad av følgende satser:
a) Deltakelse utenfor kommunen
b) Deltakelse utenfor fylket

kr 100 pr deltakerdøgn – max kr 600 pr. arr.
50 % av dokumenterte utgifter inntil kr 500 pr
deltakerdøgn - max kr 2 000 pr arr.

FASTE FRITIDSANLEGG
Formål
Berg kommune kan yte tilskudd til drift og vedlikehold av kultur- og fritidsanlegg samt vedlikehold av
kulturbygg og forsamlingshus.

Hvem som kan søke
Tilskudd kan gis til organisasjoner som driver anlegg som nevnt, innenfor kommunen.

Tilskudd
Det kan gis følgende typer tilskudd

Drift av forsamlingshus
Tilskuddssats etter areal med inntil kr 40 pr m² BRA. Satsen kan variere avhengig av tilgjengelige
midler. Det skal brukes lik sats på alle søkere på denne posten.

Innkjøp og drift av anleggshjelpemidler
Utgifter til innkjøp av anleggshjelpemidler kan dekkes med inntil halvparten av egenandelen av
kostnadene. Driftsutgifter (herunder ordinært vedlikehold) dekkes med inntil halvparten av utgiftene
til materiell.

Vedlikehold og drift av anlegg
Utgifter til vedlikehold dekkes med inntil halvparten av materialutgiftene til egenandelen av
kostnadene.
Støtte til andre driftsutgifter, herunder maskinleie, snørydding av parkeringsplasser, idrettsanlegg
etc. vurderes i hvert enkelt tilfelle innenfor halvparten av utgiftene.

Arbeidskostnader
Tilskudd til arbeidskostnader, herunder nødvendig fagarbeid, vurderes i hvert enkelt tilfelle innenfor
1/3 av kostnadene. I de tilfeller det oppnås sysselsettingstilskudd kan kommunen dekke egenandelen
i sin helhet.

GENERELLE BESTEMMELSER
Avsetning av midler
Det settes årlig av et beløp til kulturmidler på ansvar 5004 i kommunens budsjett. Formannskapet
kan gjøre beslutninger innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter. Dersom
formannskapet finner at ovennevnte satser/ordning vil virke urimelig i enkelte tilfeller, vil satsene
kunne fravikes.

Krav til søknad
Søknad skal leveres på eget søknadsskjema som finnes på kommunens nettsted eller fås ved
henvendelse til kommunens sentralbord.

-

Søknaden skal inneholde:
Årsmelding fra siste år
Revidert regnskap fra siste år
Budsjett for søknadsåret
Årsplan (oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsåret)
Opplysninger om medlemstall, organisasjonsmessig tilknytning
Nærmere redegjørelse for tiltak som det søkes støtte til (program, plan, rapport, budsjett, bilag)
Kontonummer tilskudd skal utbetales til

Behandling
Tildeling gjøres av formannskapet i junimøtet.

Utbetaling
Innvilget tilskudd til faste fritidsanlegg utbetales på grunnlag av dokumentasjon som følger søknad.
For tiltak som ikke har funnet sted vil tilskudd først utbetales når tiltaket er gjennomført og
kommunen har mottatt skriftlig anmodning om utbetaling med rapport og regnskap som stemmer
overens med budsjett fra søknaden. Tilsagnet står i ett år etter tilsagnsdato. Deretter faller tilsagnet
bort.

Krav om tilbakebetaling
Midler skal anvendes i samsvar med søknaden. Dersom innkjøpt utstyr som er støttet av kommunen
blir avhendet, kan formannskapet kreve tilskudd helt, eller delvis tilbakebetalt.

