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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER

Prinsipper og retningslinjer for tildeling av kulturmidler
Hvem kan søke om kulturmidler i Senja kommune?
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens
grenser.
Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte skal ha en demokratisk oppbygging, dvs. at
medlemskap skal være åpent for alle og at ledelsen er valgt av medlemmene på årsmøtet.
Kun organisasjoner som er registrert i enhetsregisteret med eget org. nr. er søknadsberretiget
Søknadsprosedyre
Senja kommune tildeler hvert år kulturmidler etter søknad fra lokale lag og foreninger.
Søknaden fremmes til Senja kommune, på fastlagt elektronisk søknadsskjema
https://www.senja.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipender-og-priser/
Papirsøknader forkastes!
Retningslinjer kan lastes ned fra www.senja.kommune.no. Det foretas årlig kunngjøring i
Troms Folkeblad, på Senja kommunes nettside og med utsending av mail om ordningen.
Søknad om kulturmidler skal være kommunen i hende før 1. april hvert år, dette er en endelig
frist.

Følgende krav om vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved
tildelingen:
Alle søkere skal sende inn:





Revidert og godkjent regnskap for driften i laget, foregående år.
Årsmelding foregående år.
Vedtatt budsjett for søknadsåret.
For drift idrettsanlegg kreves det spesifisert oppsett i Excel som viser Driftsutgifter på
anlegget samt leieinntekter.

Det sluttbehandles ikke søknader som mangler de fastsatte vedlegg eller mangelfull
informasjon. Dersom noe må ettersendes, bemerkes dette i søknaden. Uriktige opplysninger
vil kunne være avslagsgrunn påfølgende år.
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Tilskuddsberettigede organisasjoner kan søke kulturmidler innenfor 10 kategorier.
Innenfor flere av kategoriene benyttes modellen» fast sum pluss tilskudd per medlem» Denne
modellen justeres og tilpasses årlig utfra søknadsmasse og budsjettramme. Innenfor
idrettskategorier tilgodeses medlemmer under 19 år ved fordelingen. Dette kan ses i
sammenheng med Nifs idrettsregistrering samt politiske vedtak om gratis trening for barn og
unge under 19 år i kommunen. Innenfor kulturfeltet er det medlemmer under 26 år som
tilgodeses. Dette er i tråd med andre søkbare fond innenfor kulturfeltet.
1. Idrettsaktivitet
Tilskudd ytes til idrettslag som driver en idrettslig aktivitet. Hovedmålgruppen er barn og
unge under 19 år. Fordelingsnøkkelen baseres på et fast beløp samt et kronebeløp per hode.
For å få en best mulig rettferdig fordeling, bes det om at man oppgir medlemstallene fra NIFs
idrettsregistrering. Man oppgir de siste innregistrerte og tilgjengelige tall i søknaden.
2. Drift idrettsanlegg
Det ytes tilskudd til drift idrettsanlegg. Tilskuddet gjelder ikke investeringer. Fordelingen
skjer med bakgrunn i aktivitet, driftsutgifter samt leieinntekter på anlegget. Øvrige faste
kommunale driftsavtaler vil medregnes i fordelingsnøkkelen.
Søkerne må utarbeide og legge med søknaden et eget Excel dokument som viser et
spesifisert oppsett av driften av anlegget. Det må framkomme hvilke driftsutgifter og
vedlikehold av anlegget man har, samt leieinntekter.
3. Drift skiløypekjøring
Det ytes tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Lag som kjører med tråkkemaskin tilgodeses et
større tilskudd enn løypekjøring med scooter og sporplog.
Det ytes ikke tilskudd til utstyr.
4. Drift samfunnshus
Det gis tilskudd til drift av samfunnshus/grendehus i Senja kommune. Tilskudd ytes etter en
fastsatt fordelingsnøkkel basert på aktivitetsfrekvens der det vektlegges aktiviteter for barn og
unge gjennom året.
5. Tilskudd Grendelag
Det ytes tilskudd til utbygginger/investeringer som er til gode for nærsamfunnet. Planlagte
prosjekter må være godkjent av den kommunale planmyndighet og være igangsatt før
utbetaling. Dokumentasjon på utgifter og prosjektets fremdrift må sendes kulturkontoret. Frist
for innsending av dokumentasjon er 15.november i søknadsåret.
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6. Tilskudd sang, musikk, teater og kunstuttrykk
Det ytes tilskudd til kor, korps, og øvrige danse og samspillsgrupper. Det gis et fast
grunnbeløp og et tilskudd per medlem. Medlemmer under 26 år gir en høyere vekting enn
øvrige medlemmer. Denne Modellen vil tilpasses årlig utfra antall søknader og
budsjettramme.
7.Tilskudd barn og unge
Innenfor denne kategorien vil lag og foreninger med høyest aktivitetsnivå for barn og unge
tilgodeses med størst tilskudd. Denne kategorien retter seg mot barn og unge samt
Samfunnsengasjerende tiltak.
N.B Idrettslag kan ikke søke denne ordningen.
8. Drift øvrige foreninger
Drift øvrige foreninger gjelder for de lag og foreninger som faller utenfor de andre
søknadskategoriene. Eks. revmatikerforeninger, LHL, 4H, Pensjonistforeninger,
Diabetesforbundet, mållag, hagelag, kapellforeninger, Rødekors, Norsk folkehjelp etc.
9. Refusjon kurs, strøm
For å styrke lag og foreningers ledelse og administrasjon, kan det gis inntil 40 % (og maks kr
2000 pr. kurs) støtte til lederopplæring. Denne form for støtte blir vektlagt for å styrke og
opprettholde eksisterende aktiviteter. Tilskuddet gjelder deltakelse i kompetansebyggende
kurs som arrangeres i og utenfor kommunens grenser. Det presiseres at lederopplæringen skal
gjelde innenfor barne- og ungdomsarbeid. Kurs må være gjennomført før tilskudd utbetales.
Det kan ikke gis støtte til tapt arbeidsfortjeneste.
Strømrefusjon gis til lag og foreninger med lysløype. Dokumentasjon på strømforbruk
foregående år legges til grunn for tildeling.
10. Tilskudd lekeplass
Det gis tilskudd til lekeplasser etter innkomne søknader. Midlene utbetales når arbeidet er
kommet i gang, og ved dokumentasjon av utgifter. Dokumentasjon må være innlevert innen
15.november i søknadsåret.
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