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Retningslinger for tildeling av kultur- og idrettsmidler  
Revidert 25.4. 2017 

 

INTENSJONER 

 Midlene skal stimulere et bredt spekter av kultur- og idrettsvirksomhet, slik at alle får mulighet til å 

delta og oppleve. 

 Særlig prioriteres kultur- og idrettsaktivitet rettet mot barn og unge.  

 Det er ønskelig å fremme reelle opplevelser og –deltagelse for alle uavhengig av forutsetninger. 

 Det er ønskelig at opplevelser og –deltagelse når mange, samtidig som mangfold opprettholdes. 

 Det gis arrangementsstøtte 

 Det gis ikke generell driftsstøtte. 

 

 

§ 1 RETNINGSLINJENES OMRÅDE  
Disse retningslinjene gjelder tildeling kultur- og idrettsmidler innen kommunen.  

Størrelseorden på midler til fordeling vedtaes i årlige budsjett. 

Søkere kan være personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.  

 

§ 2 UNNTAK  
Unntatt fra slik støtte er organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes økonomiske, politiske eller 

yrkesinteresser. Foreninger som ikke er tilhørende i Hole kommune vil i hovedsak ikke motta kultur- og 

idrettsmidler.  

 

§ 3 FORMÅL  
Tilskudd gis til kultur- og idrettstiltak etter søknad. Den kommunale støtten skal være en stimulans til 

kulturaktivitet. Fysiske tiltak, som oppussing av foreningslokale eller lekestativ har ikke prioritet. 

  

§ 4 SØKNADEN  

Det er årlig søknadsfrist for kulturmidler 1. desember og idrettsmidler 1.mai. 

Søknad om tilskudd sendes Hole kommune på skjema fra hjemmeside. 

Levekårsutvalget fordeler kulturmidler og Idrettsrådet fordeler idrettsmidler.  

 

Søknadens innhold::  

1. Lagets navn.  

2. Navn, epost og adresse til leder og kasserer. Bankgiro eller postgironummer.  

3. Antall grupper.  

4. Medlemstall totalt og under 18 år. Støttemedlemmer oppgis for seg.  

5. En redegjørelse om de ulike planlagte aktiviteter jf. § 5.  

6. Årsmelding og revidert regnskap for foregående år. 

7. Kort redegjørelse for bruk av eventuelt tidligere tilsagn   

8. Det skal legges ved budsjett for det året det søkes støtte.  

 

§ 5 PRIORITERING  
Tiltak for barn og unge og tiltak som direkte stimulerer til et aktivt og mangfoldig kultur- og idrettsliv skal 

prioriteres. Kultur- og idrettstiltak som ikke er tilgjengelig for allmennheten skal prioriteres lavere enn tiltak som 

er åpne for hele interessegruppen. Det legges også vekt på tiltak som stimulerer til inkludering, og som legger 

spesielt til rette for å fjerne ulike hindringer for deltakelse. 
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§ 6 FORDELING  
Etter prioritering i medhold av § 5 fordeler Hole kommune tilskudd etter:  

 Organisasjonens planlagte aktivitet.  

 Organisasjonens økonomiske stilling.  

 Organisasjonens oppfølging av planlagte aktiviteter, og bruk av tidligere tilskudd.  

 Organisasjonens omfang.  

 Organisasjonens utfylling av søknadsskjemaet ut fra de krav som stilles.  

 

 

§ 7 KLAGE  

Vedtak om kommunal støtte til kulturformål kan påklages etter forvaltningsloven.  

Eventuell klage fremmes for Levekårsutvalget. Det er  3 ukers klagefrist etter underretning om vedtak. 

  

§ 8 PRESEDENS  
Hole kommunes fordeling av tilskudd innebærer ingen presedens for senere års tilskudd.  

 

§ 9 FORFØYNING  
Dersom søker bryter retningslinjene for å få støtte, eller bevisst gir uriktige opplysninger, mister vedkommende 

retten til å få kommunal støtte for minst ett år.  

 

§ 10 IVERKSETTING  
Retningslinjene gjøres gjeldene fra det tidspunktet de vedtas i Levekårsutvalget. 

 

 

 


