Vestre Toten kommune
Kultur
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til lag og organisasjoner i Vestre Toten kommune
1.

Generelle retningslinjer.
Kulturmidler til organisasjonenes kulturarbeid blir gitt til foreninger innen kommunen.
Unntatt fra tilskudd er:
- Organisasjoner som primært tar seg av medlemmenes økonomiske, politiske
eller yrkes interesser.
- Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak
innenfor og utenfor kommunen (herunder humanitære formål).
- Tiltak /arrangement som har til hensikt å skaffe fortjenestbaserte eierformer
eller fortjeneste for private
- Tiltak/arrangement utenfor kommunen.
- Utenlandsopphold
Det kan dispenseres fra bestemmelsene i visse tilfeller.

2.

Det kan gis følgende form for tilskudd
- Starttilskudd
- Kulturmidler/aktivitetstilskudd
- Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne
maskiner.
- Støtte i forbindelse med kulturarrangement
- Støtte til lekeplasser
- Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med spesielle
behov.
- Tilskudd til kurs (opplæring)
- Tilskudd til utgivelse av årbøker, jubileumsskrift, lokalhistoriske tidsskrift.

3.

Retningslinjer for tildeling.
Kulturmidler generelt blir gitt til frivillige lag og organisasjoner som driver
kontinuerlig virksomhet innen kommunen.
Alle former for kulturaktivitet skal ses på som likeverdige.
Barn og ungdom gis høy prioritet.
 Lag og foreninger må ha vedtektsfestet at all aktivitet der barn og unge under 18 år
deltar, skal være rusfrie.
 Lag og foreninger skal ha regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet. Se eksempel på
regelverk.
Organisasjonene må i prinsippet være åpne for alle og ha et demokratisk valgt styre.
Minste antall betalende, aktive medlemmer må være 12.
Søknadsfrist er 1. april hvert år på fastsatt skjema.
Tilskudd blir beregnet på grunnlag av:
- aktivitet, hyppighet, kreativitet, utadrettet virksomhet
- antall barn og unge i laget
- antall aktive, betalende medlemmer
- egeninnsats (dugnad og medlemskontingent)
- vurdering av årlige inntekter og utgifter
- egne kultur/fritidsanlegg

Starttilskudd blir gitt som engangsstøtte til start av nye lag eller gjenopprettelse av tidligere
virksomhet. Ved reorganisering må driften være tatt opp igjen etter minst 3 års stans.
Starttilskudd gis til kategorier innen lag og foreninger som omfattes av pkt. 1 (generelle
retningslinjer), og som har minst 12 betalende medlemmer.
Eget søknadsskjema fås ved henvendelse på kulturkontoret. Søknad sendes senest 6 måneder etter start
eller gjenopprettelse.

Støtte til kulturarrangement er aktuelt å søke om for enkeltpersoner, institusjoner,
sammenslutninger og organisasjoner.
Søknaden fremmes på fastsatt skjema, og sendes kulturkontoret 2 uker før arrangementet skal finne
sted. Anmodning om utbetaling av tilskudd/underskuddsgaranti må sendes innen 2 måneder fra arr.
dato, og inneholde revidert regnskap for arrangementet..
Det er en forutsetning at arrangøren har et visst inntektsgrunnlag i form av billettinntekter o.a.
V. Toten kommune, kultur anses som medarrangør når tilskudd eller andre former for ytelser (f. eks.
praktisk hjelp) gis.
Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med spesielle behov

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som vil tilrettelegge aktivitet for funksjonshemmede,
eller der funksjonshemmede er spesielt invitert.
Dette kan være enkeltarrangement eller aktiviteter der funksjonshemmede inkluderes.
Det kan søkes over hele året på eget skjema.
Tilskudd til lekeplasser kan gis som delfinansiering til utbedring og vedlikehold av lekeplasser/områder samt til innkjøp, sikring og utskifting av fast utstyr, faste lekeapparater o. l.
En forutsetning for tilskudd er at det er et ansvarlig organ som søker (f. eks. velforening,
foreldregruppe), og at fullføring av prosjektet er sikret.
Søknadsfrist er 15. april hvert år på fastsatt skjema.
Tilskudd til kurs blir gitt etter søknad fra lag og foreninger. Det kan gis inntil 30% av kursavgift. Der
kursavgiften ikke er spesifisert, blir beregningsgrunnlaget stipulert etter skjønn. Det kan gis tilskudd
innen de kategorier som omfattes av bestemmelsene under pkt. 1 (generelle retningslinjer).
Tilskudd til årbøker/jubileumsskrift og lokalhistoriske tidsskrift blir gitt etter kultursjefens skjønn
i hvert enkelt tilfelle. Skriftet må ha et innhold som er av allmenn lokalhistorisk interesse.
Budsjettoversikt skal følge søknaden.
Søknadsskjema
-

Søknad om starttilskudd
Generell søknad om kulturmidler (unntatt idrett)
Søknad om kommunalt aktivitetstilskudd til idrettslag og foreninger
Søknad om kommunalt tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og til kjøring av
skiløyper med egne maskiner.
Søknad om støtte i forbindelse med kulturarrangement
Søknad om støtte i forbindelse med kultur- og fritidstilbud for mennesker med
spesielle behov. (kan søkes på over hele året)
Søknad om støtte til lekeplasser.

SØKNADER MÅ VEDLEGGES ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Å BLI BEHANDLET.
Misbruk
Dersom en søker gir uriktige opplysninger, eller bryter retningslinjene for støtte, mister søkeren rett til
støtte for minst ett år.
Saksgang
Kulturadministrasjonen utarbeider fordeling av budsjetterte kulturmidler til de forskjellige
foreningskategorier. Tilskuddenes størrelse er avhengig av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.
Søknader fra sang-, musikk og teaterforeninger blir lagt fram for Vestre Toten Musikkråd som
kommer med forslag til fordeling etter gjeldende fordelingsnøkkel.
Søknader fra idrettsorganisasjoner blir lagt fram for Vestre Toten Idrettsråd til fordeling etter til
enhver tid gjeldende fordelingsprinsipper i rådet.
Saken legges fram for utvalg for velferd og opplæring (UVO) til endelig avgjør etter innstilling fra
rådmannen og kultursjefen.

