
REGELVERK FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL 
KULTURFORMÅL 

 
Vedtatt i K-sak 5/17, den 15.02.2017 

 
 
§ 1 Formål 

• Kulturmidler er Snillfjord kommunes støtte til frivillige lag og organisasjoner som 
tilbyr aktiviteter for både medlemmer og andre. 

§ 2 Hvem kan søke 
• Organisasjonen må være åpen for alle i kommunen som ønsker medlemskap eller 

deltagelse. Enkeltpersoner og institusjoner kan også søke i de tilfeller aktiviteten er 
kulturarbeid og aktivitetene skal i hovedsak foregå i kommunen. 

• Unntatt fra tilskudd er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar 
medlemmers yrkes-, politiske- eller økonomiske interesser og organisasjoner som ikke 
er åpen for alle. 

• Unntatt er også arrangement hvor det tillates servering og /eller konsum av alkohol, 
eller arrangement som utelukkende tar sikte på økonomisk vinning. 

• Dersom et lag har underavdelinger skal søknaden fremmes av hovedlaget og lagets 
kontaktperson. 

§ 3 Stønadstyper 
• Aktivitetsstøtte (gjelder ikke for vedlikehold av bygg og anlegg) 
• Trivselstiltak for alle aldersgrupper, men tiltak for barn og unge vektlegges. 
• Nye lag og organisasjoner får etter søknad en engangssum/oppstartstøtte. 

§ 4 Søknaden 
• Søknaden skal inneholde: 

 Navnet på laget 
 Medlemstall 
 Godkjent årsregnskap for siste driftsår der alle inntektsposter framgår. 
 Aktivitetsplan for søkeåret. 
 Hva skal støtten brukes til? Kostnadsoverslag er ønskelig. 

• Søknadsfrist for tildeling av kulturmidler er 1. april hvert år. Søknaden sendes 
kommunen på godkjent søknadsskjema. 

• Snillfjord kommune er behjelpelig med utfylling av søknadsskjemaet. 
• Søknaden behandles av formannskapet. 

§ 5 Misbruk 
• Dersom en person, organisasjon eller institusjon bryter forutsetningene etter disse 

retningslinjene, mister denne rettigheter innen rammen av stønadsordninger for minst 
ett år. 

§ 6 Klage 
• Klage på vedtaket sendes skriftlig innen 3 uker etter at skriftlig melding om vedtak et 

mottatt.  Riktig klageinstans er Snillfjord kommune jfr. Forvaltningslovens § 28. 
§ 7 Revisjon/innsyn 

• Kommunerevisjonen i Snillfjord skal ha innsyn-/kontrollrett til de regnskap hvor det er 
tildelt kulturmidler. 

§ 8 Endringer av retningslinjene 
• Det til enhver tid gjeldende regelverk skal godkjennes av kommunestyret. 



------------------------------------------------------ 


	§ 1 Formål
	§ 2 Hvem kan søke
	§ 3 Stønadstyper
	§ 4 Søknaden
	§ 5 Misbruk
	§ 6 Klage
	§ 7 Revisjon/innsyn
	§ 8 Endringer av retningslinjene

