Retningslinjer for kulturmidler
Vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur 9.2.2016
Revidert 02.05.2019 og 28.01.2020
Bakgrunn for tilskuddsordningene:
- Målet med offentlig kulturpolitikk er at den skal stimulere til kvalitet, styrke felles kultur og
komme flest mulig mennesker til gode, (jf. St.meld. Nr.61)
- Viktige virkemidler er gode tilskuddsordninger som sikrer bredden og mangfoldet vi ønsker,
og som er i tråd med kommunens langsiktige planer for kulturlivet, jmf «Kulturplan for Trysil
kommune, 2014-2024». Tildelingen av kulturmidler skal understøtte den folkevalgte og
kommunale utviklingsstrategi for kultur.
Generelt:
- Størrelsen på kulturmidlene blir vedtatt hvert år i budsjettet av kommunestyret i Trysil.
- I budsjettvedtaket fra kommunestyret 12.desember 2009 heter det at: «Tilskudd og
overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i
bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene
forvaltes.»
- Når søknadene vurderes, prioriteres tiltak som stimulerer til aktivitet for barn og unge.
- Tiltak som ikke blir gjennomført må meldes kulturkontoret.
Generelle krav til søknaden:
- Søknaden må være utfylt i søknadsskjemaer som er spesifisert under de forskjellige
tilskuddsordningene, og være innsendt innen fristen.
- Mangelfullt utfylte søknader blir ikke behandlet.
Trysil kommune har følgende tilskuddsordninger:
1. Kulturformål - drift:
A. Idrett
B. Musikk/dans
C. Andre lag og foreninger
2. Åpne kulturmidler:
A. Prosjekter/arrangementer
B. Barn og unge
3. Voksenopplæringsmidler
4. Trysil kommunale idrettsfond (dette fondet har egne vedtekter som ble vedtatt av
Trysil kommunestyre 18.2.2014.)
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1: Kulturformål - drift – søknadsfrist 1. mai
A: Idrett
Fordeling av midler:
Fordeles av Trysil idrettsråd etter
retningslinjer i kommunedelplanen
for idrett og fysisk aktivitet.

B: Musikk/Dans

C: Andre lag og foreninger

Fordeling av midler:
1/3 grunnstøtte per lag
1/3 fordeles på totalt antall medlemmer
1/3 fordeles på antall medlemmer under
19år

Fordeling av midler:
1/3 grunnstøtte per lag
1/3 fordeles på totalt antall medlemmer
1/3 fordeles på antall medlemmer under
19år

Kriterier for tilskudd til kulturformål – drift
A: Idrett
- Lag og foreninger må være medlem i Norges idrettsforbund for å kunne søke.
- Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag, og sende det inn
samlet i én felles søknad.
- Tilskuddsmidlene skal nyttes til drift og aktiviteter knyttet til idrettslagenes virksomhet, først
og fremst knyttet opp mot aldergruppene 0-12 år og 13-19 år. Driftsutgifter er lokalleie,
strømutgifter, transportkostnader og lignende. (For tilskudd til innkjøp / investeringer i anlegg
og større utstyr må det søkes Trysil Idrettsfond.)
- Søknaden fylles ut på www.trysil.kommune.no/selvbetjening -« Kulturformål - søknad om
tilskudd- søknadsskjema», og må inneholde:
-opplysninger om søker
-opplysninger om styrets sammensetning
-eventuelle undergrupper
-aktiviteter
-aktive medlemmer etter aldersgrupper
-medlemskontingent
-info om eiendommer/anlegg: Oppdatert anleggsregister
-søknad om tilskudd – velg «Kulturmidler – tilskudd til drift». Søknadsbeløp er ikke
nødvendig.
-vedlegg: 1. Siste reviderte godkjente regnskap. 2. Årsberetning. 3. Inneværende års
budsjett. 4. Medlemslister med fødselsår. (For idrettslag hentes oppdatert
medlemsliste fra idrettsregistreringen, med de aldersgrupperingene som er der)
- Kulturavdelingen foretar utbetaling innen 15. juli
B: Musikk/Dans og C: Andre lag og foreninger
- Tilskuddsordningene gis til lag og foreninger, ikke privatpersoner, som har kultur som
formål eller som en viktig del av sine aktiviteter. Det er det utvidete kulturbegrepet som
legges til grunn.
- Politiske eller religiøse grupperinger faller utenom ordningen.
- Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag, og sende det inn
samlet i én felles søknad.
- Fordelingen skjer etter mal beskrevet i ruten ovenfor.
- Søknaden fylles ut på www.trysil.kommune.no/selvbetjening - «Kulturformål - tilskuddsøknadsskjema» og må inneholde:
-opplysninger om søker.
-opplysninger om styrets sammensetning.
-eventuelle undergrupper
-aktiviteter
-aktive medlemmer etter aldersgrupper
-medlemskontingent
-info om eiendommer/anlegg, hvis aktuelt
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-søknad om tilskudd: velg «Kulturmidler – tilskudd til drift». Søknadsbeløp er ikke
nødvendig å skrive.
-vedlegg: 1. Siste reviderte godkjente regnskap. 2. Årsberetning. 3. Inneværende års
budsjett. 4. Medlemslister med fødselsår
- Kulturavdelingen foretar utbetaling innen 15. juli

2: Åpne kulturmidler – søknadsfrister 15. feb. og 15. sept.
A: Prosjekter/Arrangementer

B: Barn/unge

Kan gis til:
Arrangementer, prosjekter, utgivelser,
studie/reisestipend, utviklings- og
forsøksvirksomhet med kulturformål

Kan gis til:
-Aktivitetsskapende tiltak for eller
av/med barn/unge under 26 år
-Stipend for videreutvikling (utover
vanlig skole) for unge under 26 år

Kriterier åpne kulturmidler:
- Åpne kulturmidler kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i
Trysil. Unntaksvis kan utflyttede tryslinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Trysil
eller utgivelser med tilknytning til Trysil støttes.
- Kategorien Åpne kulturmidler – prosjekter/arrangementer omfatter: Arrangementer,
prosjekter, utgivelser, studie/reisestipend, utviklings- og forsøksvirksomhet med kulturformål.
-Kategorien Åpne kulturmidler –barn/unge omfatter: Aktivitetsskapende tiltak for eller av/med
barn/unge under 26 år samt stipend for videreutvikling (utover vanlig skole) for unge under
26 år.
- Prosjektet kan ikke være gjennomført før søknadsfristen.
- Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og søknadsbeløp. Budsjett må legges ved.
- Søknaden kan skrives i brevs form og sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil
kommune, Pb 200, 2421 Trysil. Eller fylles ut elektronisk på skjema
www.trysil.kommune.no/selvbetjening - Kulturformål - tilskudd- søknadsskjema.
- Rapport og regnskap, samt eventuelt produkt, må sendes inn før utbetaling.
- Prioritering:
 Nyskapende tiltak
 Hvert år vil noe fra kulturplanen prioriteres. Dette vil komme frem i
utlysningsteksten.

3: Voksenopplæringsmidler – søknadsfrist 1. april
Fordeling av midler:
- Fordeles %-vis mellom søkerne, ut i fra tildelt statstilskudd året før

Kriterier kommunale voksenopplæringsmidler:
- Bare de som har fått utbetalt statstilskudd for voksenopplæring i organisasjonene, kan søke
om midler fra kommunen.
- Fylkes- og regionlag søker kommunale VO-midler på vegne av sine medlemslag. Lag og
foreninger som ligger under et fylkes- eller regionlag (for eksempel Hedmark og Oppland
musikkråd eller Norges musikkorpsforbund Hedmark og Oppland), skal derfor sende søknad
om voksenopplæringsmidler dit. Kontakt fylkeslaget for mer informasjon.
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- Lag og foreninger (f.eks. Trysil husflidslag og Trysil jakt- og fiskeforening) som ikke tilhører
en større organisasjon, kan søke kommunen direkte.
- Dokumentasjon på tildelt statstilskudd må legges ved søknaden som sendes til
postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil
- Kulturavdelingen foretar utbetaling innen 1. juni.
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