
REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD - 
KULTUR 
 
1. Forvaltning: 
Eigersund kommune kan gi kommunal støtte til kulturtiltak i Eigersund etter følgende 
retningslinjer: 
 
a. Støtte kan gis til organisasjoner, lag, foreninger, institusjoner og personer som 
driver kulturvirksomhet i kommunen. 
 
b. Tiltak for barn, ungdom og andre med særskilte behov skal prioriteres. 
 
Unntatt fra reglene om kommunal støtte til kulturtiltak er: Lag og organisasjoner som kun 
driver kommersiell virksomhet. 
 
2. Saksgang 
Det søkes via digitalt søknadsskjema som ligger tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside.  
 
Søknadsfrister er oppgitt under kapittelet for den enkelte type tilskudd. 
 
Driftstilskudd 
Mål: Å gi lag og organisasjoner et visst tilskudd til dekning av driftsutgifter som 
laget/organisasjonen har. 
 
Vilkår: Tilskuddet blir gitt når virksomheten drives kontinuerlig. Egeninnsats bør være i 
samsvar med omfanget og typen aktiviteter organisasjonen driver. Med egeninnsats 
menes medlemskontingent, dugnadsinnsats eller andre eventuelle inntektskilder. Dersom 
egeninnsats ikke kan dokumenteres kan tilskudd avslås. 
 
Lag/foreninger innen idrett og sang/musikk bør være medlem av henholdsvis Idrettsråd 
eller Musikkråd for å få driftstilskudd. 
 
Størrelse: Størrelsen på tilskuddet blir matematisk utregnet ut fra MEDLEMMER UNDER 21 
år (40 %), ANTALL INSTRUKSJONSTIMER (30%) og BRUTTO UTGIFTER (30%). 
Som driftsutgift regnes kostnader til kursdeltakelse, reiser til arrangement, årsmøter, 
deltakelse på stevner/mesterskap, trenerhonorarer, renhold av lokaler etc. 
Unntatt fra disse reglene er Idrettsrådet og Musikkrådet som tildeles et årlig driftstilskudd. 
 
Hver klubb/forening kan kun sende inn en søknad.  
 
Søknadsfrist er 1. mars. 
Årsmelding (kort utredning om laget sine aktiviteter), årsregnskap, medlemslister og 
budsjett skal følge søknaden. Disse lastes opp som vedlegg i søknadsskjemaet.  
 
 
DRIFTSTILSKUDD PRIVATE KULTURANLEGG 
Mål: Å gi lag og organisasjoner tilskudd til drift av egne bygg og anlegg. 
Vilkår: Tilskudd gis til lag og organisasjoner som ellers fyller vilkårene for 
driftstilskudd. 
Årlig budsjettpost fordeles matematisk, basert på summen av utgifter. 
Søknaden må inneholde: utgifter til strøm/brensel, forsikring og offentlige avgifter fra 



foregående regnskapsår. Utgiftene skal dokumenteres med bilag som lastes opp som 
vedlegg sammen med søknaden.  
Det søkes på eget nettbasert skjema. 
Søknadsfristen er 1. mars. 
 
 
Levekårsutvalget sak 25/15 – i møte 7.12.15 


