Gjeldende retningslinjer for tildeling av «Kulturmidler» til frivillige lag
og foreninger i Kristiansund kommune
1. Retningslinjene gjelder:
Retningslinjene regulerer kulturtilskudd – såkalt «kulturmidler» - til frivillige lag/foreninger/
organisasjoner i Kristiansund
2. Formål
Formålet med tilskuddet er bl.a. å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterende aktivitet
og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i
Kristiansund. I tillegg skal tilskuddsordningen stimulere nettverksbygging og samhandling mellom
offentlig, privat og frivillig sektor
Kategorier det kan søkes på er allmenne kulturformål, barn/unge, friluftsliv, idrett (idrettslag som
er tilslutta NIF og er medlemmer av Idrettsrådet kan søke), kulturhus, kulturminner, litteratur,
sang/musikk, scenekunst, visuell kunst
3. Målgruppe
Kommunale «kulturmidler» kan gis til frivillige lag/foreninger/organisasjoner som har sitt virke i
Kristiansund kommune. Alle lag/foreninger/organisasjoner som søker skal være demokratisk
oppbygde og åpne for alle til å kunne søke om medlemskap
4. Avgrensing
Tilskudd gis ikke til rene kommersielle tiltak og til enkeltpersoner, samt organisasjoner som driver
primært med politisk virksomhet, trosamfunn og organisasjoner som samler inn og viderefordeler
penger
5. Rammer
Kristiansund kommune tildeler «kulturmidler» (driftstilskudd) innenfor rammer gitt i budsjett
6. Søknaden
Søknaden skal være levert på eget søknadsskjema (elektronisk) og inneholde all obligatorisk
informasjon det er bedt om i skjemaet. Ev. dokumentasjonskrav til søknaden finnes på
søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. mars hvert år





Tilskuddsordningen blir kunngjort med annonse i lokalavisa og på kommunens
hjemmeside minst fire uker før søknadsfristen
Skjemaene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside for nedlasting
Søknaden skrives på skjemaet og sendes inn elektronisk via kommunens hjemmeside
Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristen vil ikke bli behandlet og det må
da søkes på nytt etter neste kunngjøring (påfølgende år)

7. Vurderingskriterier
«Kulturmidler» (driftstilskudd) tildeles ut i fra følgende kriterier:





Føringer i gjeldende planverk (Kulturplan m.m.)
Aktiviteter for barn og ungdom har prioritet
Forebyggende arbeid har prioritet
Folkehelsearbeid har prioritet




Levekårsarbeid for barn og unge har prioritet
Alle som mottar kommunalt tilskudd til kulturarbeid i Kristiansund kommune må
akseptere ordningen med ledsagerbevis

8. Behandling
Etter søknadsfristen utløp (1. mars) utarbeider Kulturenheten en samlet saksframstilling til
politisk behandling. Forventet saksbehandlingstid er tre (3) måneder.



I saker som angår idrett og friluftsliv er Kristiansund idrettsråd høringsinstans
I saker som gjelder barn og ungdom er Kristiansund ungdomsråd høringsinstans

Tilsagnsbrev/avslagsbrev blir sendt søker etter endt behandling
9. Utbetaling
For tilskudd (driftstilskudd) skjer 100 % utbetaling snarest etter tilsagnet er vedtatt og årsrapport
og regnskap for foregående år er levert, samt oppdatert kontaktinformasjon fra søker
(lag/foreining/organisasjon) inkl. korrekt kontonummer og ev. organisasjonsnummer
Fristen for å levere årsrapport og regnskap m.m. er 1. september hvert år
Alle tilskudd avregnes mot utestående restanser i kommunen
10.Om klageadgang
Vedtak om tilskudd – «kulturmidler» - fra Kristiansund kommune til frivillige
lag/foreiningar/organisasjoner er ikke å betrakte som et «enkeltvedtak» etter Forvaltningsloven
som betyr at det ikke er klageadgang i Forvaltningslovens forstand etter at vedtak er gjort i slike
saker
11. Iverksetting/endring
Kristiansund kommune kan til en hver tid justere/endre disse retningslinjene etter de behov og
hensyn som må tas i forhold til budsjettrammer og ev. andre organisatoriske forhold

