Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Larvik kommune
Vedtatt at Larvik kommunestyre 06.12.17, jf. sak 037/17
1.

Generelle bestemmelser
1.1. Formål
Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold og med kulturell verdi for
kommunen og kommunens innbyggere. Kulturtilskudd skal stimulere til frivillig arbeid innen feltet kunst- og kulturformidling, samt arbeid som ivaretar lokal
kulturarv. Tildeling av kulturtilskudd har videre som mål å bidra til at kommunens innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger, får tilgang til et bredt
spekter av kultur- og fritidsaktiviteter. Ved å engasjere seg i egenaktivitet og oppleve kvalitativt god kunst og kultur, skapes utvikling, skaperglede, personlig
utfoldelse, fellesskap og identitet. Med kulturtilskudd ønsker kommunen å medvirke til at befolkningen opplever Larvik som en god kommune å bo og leve i.
Kulturaktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller og tilrettelegger. Samtidig kan kommunen stille krav til lag, organisasjoner og andre
aktører som mottar tilskudd, om at de arbeider for å nå kommunens samfunnsmål om alles deltakelse, trygge oppvekstvilkår for barn og unge, toleranse og
inkludering.
Prioriterte målgrupper: barn og unge (til og med 19 år), og grupper med særskilte behov for tilrettelegging.
Føringer for ordningen er nedfelt i kommunens planverk og styringsdokumenter.
Se også punkt 2 (om formål for den enkelte tilskuddsordning).
1.2. Hva kan det søkes tilskudd til
Virksomhet Kultur, idrett og fritid administrerer følgende ordninger, jf. punkt 2:
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Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger innen kultur- og fritidsfeltet
Prosjekttilskudd til kunst- og kulturtiltak, i regi av frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet
Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Tilskudd er avhengig av årlige kommunale budsjetter, noe som medfører at det årlige tilskuddsbeløpet til utdeling verken kan forventes å følge prisstigningen, eller
må oppfattes som en fast inntektskilde som tilskuddssøkerne har krav på.
1.3. Hvem kan søke
Tilskuddsordningen gjelder for:
Frivillige lag og foreninger innen kultur- og fritidsfeltet, som er hjemmehørende i Larvik kommune, og som tilbyr foreningsaktiviteter som foregår lokalt i
Larvik kommune (2.1 og 2.2)
Grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, som på frivillig basis lager åpne og tilgjengelige lavterskel-aktiviteter i sitt nærmiljø (2.3)
1.4. Definisjoner
I forbindelse med denne tilskuddsordningen definerer Larvik kommune begrepene slik:
Frivillighet: Arbeid/virksomhet som har et ikke-kommersielt formål, og som utføres på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Det ulønnete arbeidet må
være til fordel for lokalsamfunnet, ved at aktiviteten utføres direkte overfor andre enn ens nære slektninger og personer tilhørende egen husholdning.
Frivillige lag og foreninger: Demokratisk oppbygde organisasjoner med valgt styre og vedtekter, og med åpne muligheter for medlemskap. Foreningene skal ha
et valgt styre på minimum 3 medlemmer, med leder og økonomiansvarlig.
Medlem: Aktivt medlem, person som er oppført i foreningens medlemsregister og som har betalt kontingent.
Grupper og enkeltpersoner: Aktører med ikke-kommersiell hensikt.
1.5. Ordningen gjelder ikke for
Tilskuddsordningen gjelder ikke for organisasjoner/grupper/enkeltpersoner som:
primært har et kommersielt siktemål
primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
primært arbeider med humanitære formål, men se særbestemmelse under punkt 2.1.4
trossamfunn og livssynssamfunn, men se særbestemmelse under punkt 2.1.4
politiske partier, skolelag, bedriftslag
kommunale/offentlige instanser
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Merk at «kultur- og fritidsfeltet» ikke omfatter «idrett- og friluftslivsorganisasjoner» i denne sammenheng, jf. egen ordning nedfelt i «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv».
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1.6. Krav til søkere
For å få kommunal støtte må søker:
være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltperson uten foretak skal oppgi fødselsnummer.
ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet
ta avstand fra alle former for diskriminering
gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis
benytte aktuelle eksterne tilskuddsordninger
Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Larvik kommune
Flere vilkår kan fremkomme under den enkelte tilskuddsordning, jf. punkt 2.
1.7. Søknadsbehandling
Søknadsfrister for den enkelte ordning fremgår av punkt 2
Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på kommunens nettsider
Søknader som mangler etterspurt dokumentasjon avvises eller tildeles redusert tilskudd
Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg
Behandlingsinstansen har anledning til å foreta en vurdering av hvilken tilskuddsordning som er best egnet i hvert tilfelle, slik at rett tilskudd gis til rett tid
Forslag til fordeling legges frem for Larvik Kulturråd før vedtak fattes
Søknaden avgjøres administrativt ved virksomhet Kultur, idrett og fritid
Administrasjonens vedtak sendes Kommunestyret som orienteringssak
Søknader som naturlig hører inn under andre kommunale etaters virkefelt eller faller inn under andre kommunale tilskuddsordninger, henvises til
vedkommende etat/ordning
1.8. Klageadgang
Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra den dato underrettingen
om vedtaket er kommet fram. Klage sendes til postmottak@larvik.kommune.no eller Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.
1.9. Utbetaling og rapportering
Tilskudd utbetales straks vedtak er fattet
Tilskuddsmottakere har plikt til å levere rapport og regnskap etter gjennomført aktivitet/tiltak. Mottakere av driftstilskudd (2.1) skal levere årsrapport og
resultatregnskap sammen med neste års tilskuddssøknad. Mottakere av prosjekttilskudd (2.2) og nærmiljøtilskudd (2.3) skal levere prosjektrapport og
-regnskap så snart tiltaket er gjennomført.
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Utdelt tilskudd til prosjekter som ikke ferdigstilles innen årsslutt, kan etter avtale beholdes til gjennomføring av samme prosjekt året etter
Kommunen kan kreve innsyn i tilskuddsmottakernes økonomi, og kan føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetninger for tildelingen
Prosjekttilskudd som ikke benyttes som forutsatt, må tilbakebetales (helt eller delvis, avhengig av grad av prosjektgjennomføring)

1.10. Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft 1.1.2018.
2.

Tilskuddsordninger til kulturformål

Tilskudd

Formål

Tildelingskriterier

Søknadsfrist

2.1
Driftstilskudd til
frivillige lag og
foreninger innen
kultur- og
2
fritidsfeltet

1.
Tilskuddet skal støtte
og stimulere lokale
og frivillige
organisasjoner som
aktivt arbeider med
kunst- og
kulturformidling,
eller som ivaretar
kulturarv og
lokalhistorie

2.1.1 Hva er driftstilskudd?
Tilskuddet er ment som et bidrag til organisasjonenes ordinære drifts- og administrasjonsutgifter, og kan
gis til lag og foreninger på bakgrunn av aktivitetsnivå og nivå på driftskostnader. Tilskuddssatser for ulike
foreningskategorier beregnes ut ifra en vurdering av foreningsaktivitetenes art og omfang.

15. mars

2.
Tilskuddet skal også
bidra til mangfold og
bredde i
fritidstilbudet rettet
mot barn og unge i
regi av frivillige
organisasjoner,
nærmere bestemt
2

Det kan også gis tilskudd til etablering av nye frivillige lag/foreninger, i det året de etableres.
Driftstilskudd kan gis som delvis å dekke utgifter til ordinær foreningsaktivitet, som:
drift og leie av lokaler/anlegg (husleie, strøm, renhold, vedlikehold)
administrasjon
materiell/utstyr/forbruksvarer
instruktørkostnader
lederopplæring, kurs
Maksimalt søknadsbeløp: 100.000,-.
2.1.2 Det gis ikke driftstilskudd til:
rehabilitering av bygg og anlegg
innkjøp av personlig eid materiell og utstyr
reise- og turnéstøtte
medlemskontingent, deltakeravgift

Merk: Ordningen omfatter ikke kommunalt tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger, som henvises til egen ordning nedfelt i «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv».
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fritidsaktiviteter for
barn og unge som
skjer på regelmessig
basis gjennom hele
året

2.1.3 Vedlegg til søknad:
Siste årsmelding
Siste års reviderte regnskap
Beskrivelse av og budsjett for foreningsaktiviteten i søknadsåret
I de tilfeller der en forening har en eller flere underavdelinger, skal søknaden om tilskudd
sendes gjennom hovedforeningen
Det forutsettes at organisasjoner som søker støtte registrerer seg og vedlikholder sine
kontaktopplysninger på kommunens foreningsoversikt på nett.
2.1.4 Unntatt fra driftstilskudd:
Organisasjoner som ikke er hjemmehørende / som ikke har sin hovedbase i Larvik
kommune
Regionale og fylkesdekkende organisasjoner
Interesseorganisasjoner (foreninger som hovedsakelig arbeider med veldedighet)
Ideelle organisasjoner som samler inn midler for selv å gi tilskudd til ulike formål
(støtteforeninger)
Nærmiljøforeninger og vellag som faller inn under ordningen med tilskudd til
nærmiljøtiltak (2.3)
Lokallag av humanitære organisasjoner og lokale tros- og livssynssamfunn, med mindre
søknaden gjelder lag/undergrupper med adskilt økonomi og med formål om å tilby faste
fritidsaktiviteter for barn/unge som skjer på regelmessig basis gjennom hele året.
Separat liste over medlemstall og et eget regnskap for den aktuelle aktiviteten må legges
ved søknaden
se for øvrig punkt 1.5

2.2
Prosjekttilskudd til
kunst- og
kulturtiltak

Tilskuddet skal bidra
til kvalitet og
mangfold i kunst- og
kulturtilbudet i Larvik
kommune, i regi av
frivillige lag og
foreninger innen
kulturfeltet

2.2.1 Hva er prosjekttilskudd?
Tilskudd kan gis til åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter, med kulturelt innhold og med
kulturell verdi for kommunen og kommunens befolkning.

15. mars

Tiltakene må være i regi av frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet, se avgrensing under punkt 2.1.
Det vil bli foretatt en helhetlig vurdering av søknaden, og følgende kvaliteter vil bli tillagt stor vekt:
Prosjekter for og med barn og unge
Ungdomsstyrte aktiviteter
Tiltak med mål om å fremme samhandling, tilgjengelighet og inkludering
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Samarbeidsprosjekter
Tiltak for å ivareta lokal kulturarv

Prosjekttilskudd kan gis til å dekke kostnader knyttet direkte til selve aktiviteten, som honorar til artister,
leie av lyd- og lysteknisk utstyr og innkjøp av materiell/utstyr.
Det forutsettes at søknaden gjelder et særskilt tiltak som skiller seg klart ut fra det som må anses som
ordinær foreningsaktivitet, dersom søker er en frivillige organisasjon som også er berettiget driftstilskudd,
jf. punkt 2.1.
2.2.2 Det gis ikke prosjekttilskudd til:
tiltak av utpreget kommersiell karakter
tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
intern kursvirksomhet, interne seminarer, samt utdanning og studieturer
reise- og turnéstøtte
produksjon av publikasjoner, bøker, musikkinnspillinger og filmer
subsidiering av deltakeravgift
lønn til arrangør
infrastruktur
2.2.3 Vedlegg til søknad:
prosjektbeskrivelse
budsjett for prosjektet
2.1.4 Unntatt fra prosjekttilskudd:
Organisasjoner som ikke er hjemmehørende / som ikke har sin hovedbase i Larvik
kommune. I unntakstilfeller kan prosjekttilskudd innvilges til lag utenfor kommunen,
men da skal tiltaket være klart rettet mot innbyggere i Larvik kommune, eller ha som
formål at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i kommunen (f.eks.
samarbeidsprosjekter med lokale aktører)
Se for øvrig 1.5 og 2.1.4.
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2.3
Tilskudd til
nærmiljøaktivitet
(nærmiljøtilskudd)

Tilskuddet skal
stimulere til åpne,
tilgjengelige og
allmennyttige
lavterskel-tiltak, i
regi av frivillige

2.3.1 Hva er nærmiljøtilskudd?
Grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, kan søke om tilskudd til realisering av
åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskel-tiltak, som de på frivillig basis legger til rette for i sitt
3
nærmiljø .

15. mars og 1.
september

Alle slags aktiviteter som fremmer mål om folkehelse, egenaktivitet, deltakelse, inkludering og fellesskap,
kan utløse nærmiljøtilskudd.
Tilskudd kan gis til å dekke kostander til materiell, utstyr eller andre utgifter knyttet direkte til selve
aktiviteten.
Maksimalt søknadsbeløp: 5000,-.
2.3.2 Vedlegg til søknad:
Prosjektbeskrivelse og en enkel kostnadsoversikt fylles ut i det elektroniske søknadsskjemaet. Ingen krav til
ytterligere dokumentasjon.
2.3.3 Unntatt fra nærmiljøtilskudd:
Frivillige organisasjoner som oppfyller vilkårene for å motta driftstilskudd (2.1.) og/eller prosjekttilskudd
(2.2).
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Merk at ordningen ikke gjelder tilskudd til nærmiljøanlegg, og at søknader om slike tilskudd henvises til egen ordning med retningslinjer nedfelt i «Komunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv».
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