Reglement for
søknad og
tildeling av
KULTURMIDLER
I AUDNEDAL
KOMMUNE

1. Innledning og bakgrunn
Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med
kommunens visjon og mål; Audnedal framover, Fremst på kvalitet og trivsel, 2020 i
2020. Det er mål at kulturmidlene skal stimulere tiltak som er trivselsfrembringende
for kommunens innbyggere. Herunder fokus på noen av kommunens prioriterte
tiltaksområder; spesielt barne-, ungdoms- og kulturarbeid, samt folkehelse og
friluftsliv. Retningslinjene som skisseres skal være dekkende og erstatte tidligere
ordninger for tildeling av kulturmidler og ordningen med 10% til oppgradering av
lokaler for lag og foreninger.

2. Hensikt
Hensikten med reglement for tildeling av kulturmidler er å sikre at søknader fra lag og
foreninger i kommunen får en lik, oversiktelig og forutsigbar behandling. Reglementet
skal sikre at forvaltingen av de økonomiske ressurser er bærekraftig i et lengre
perspektiv. Det er kommunens ønske at lag og foreninger er med på å nå de
overordnede målene til kommunen. Søkere må beskrive hva og hvordan de vil bidra til
å nå målsetningene til kommunen.

3. Frister
Det kan søkes om økonomisk støtte 2 ganger pr år. Det fordeles inntil 60% av midlene
i første runde og 40% i andre runde. Dersom det er penger som ikke er fordelt ved
årets slutt kan det være aktuelt å vurdere søknader ved årets slutt.
Søknader med vedlegg må være Audnedal i hende, slik:
Hovedfordeling innen 1. april.
Sekundærrunden innen 1. september
Eventuelt oppsamling innen 1. november
Papirer og dokumenter som skal vedlegges må være vedlagt søknaden på
søknadstidspunket for at søknaden skal bli behandlet. Krav til søknad er listet på
søknadsskjemaet, elektronisk og i dette reglement.

4. Økonomi
Rammen for kulturmidler settes hvert år i budsjettet for Audnedal kommune. I tillegg
kan det disponeres inntil 10 % av det til en hver tids innestående beløp på
kulturfondet. Det er Tjenesteutvalget som er delegert myndighet til å disponere midler
på kulturfondet.

5. Hvem kan søke
Lokale lag og foreninger, stiftelser, velforeninger, museum, elevbedrift og
kulturarrangement i regi av offentlige myndigheter (UKM, kulturpris med mer) i
Audnedal kommune kan søke.

6. Vedtak
Rådmannen behandler søknadene etter gjeldene retningslinjer og lager forslag til
vedtak. Tjenesteutvalget vedtar fordelingen av økonomiske tilskudd etter innstilling
fra rådmannen.

7. Hva det kan søkes om
Det kan søkes innenfor følgende kategorier:
7.1 Drift
7.2 Leke- og aktivitetsområder
7.3 Særlige tiltak og enkeltarrangement
7.4 Oppgradering, renovering og utbygging av lokale lag og foreningers lokaler

7.1 DRIFT
Til grunn for vurderingen legges det vekt på at tildeling av kommunal støtte
fortrinnsvis skal prioritere barn og unge som en viktig målgruppe, samt miljøer som
arbeider ut fra folkehelseperspektivet. Driftstilskuddet kan begrunnes i:


Medlemmenes alder



Antall medlemmer (medlemsliste, samt opplysninger om medlemskontingent bes
fremlagt som vedlegg til søknad)



Aktivitet



Kostnadsnivå/ utgifter



At alle aktivitetstilbud beregnet for barn og unge skal være rusfrie

7.2 LEKE- OG AKTIVITETSOMRÅDER
For å stimulere til tiltak for å bedre oppvekstmiljøet for barn og unge kan
velforeninger, foreninger og lag søke om tilskudd til opprustning eller oppstart av
lekeplasser, lekeapparater og andre trivselsfremmende tiltak. Til grunn for vurderingen
legges:


Behov i området (antall barn etc.)



Allerede etablerte fasiliteter

7.3 SÆRLIGE TILTAK OG ENKELTARRANGEMENT
Det kan søkes om støtte til særlige tiltak og enkeltarrangementer. Det forutsettes at
arenaer og arrangementer der barn og unge tilbringer tid alene, eller sammen med
voksne, skal være rus og alkoholfrie. Det kan søkes om tilskudd til:


Fremvisning av kunst og litteratur, samt formidling av disse



Spesielle engangstiltak, herunder rusfrie tiltak på offentlige arenaer for barn og
unge, som konserter, teater og lignende



Tilrettelegging av frilufsområder som bidrar til økt trivsel og bruk, for eksempel
rasteplasser, grillsted og lignende



Kulturvern, innsamling av kulturhistoriske data

7.4 OPPGRADERING, RENOVERING OG UTBYGGING AV LOKALE LAG
OG FORENINGERS LOKALER
Audnedal kommune ønsker å stimulere til at lag og foreninger kan ha en
bygningsmasse av god kvalitet. Man kan søke om inntil 10% støtte, begrenset oppad
til 30.000,- kroner, til større oppgraderingsprosjekter. Grunnlag for tildeling av støtte:


Det gis tilskudd til nybygg og oppgradering eller utbygging av lokaler



Det kan søkes om støtte til prosjekter inntil to år tilbake i tid



Det må fremlegges godkjent regnskap

8 FELLESBESTEMMELSER
Uansett kategori av søknad gjelder følgende, og følgende skal være med i søknaden:


Det gis ikke støtte til og danner ikke grunnlag for beregning av støtte;
dugnadstimer, fortløpende vedlikehold som faller naturlig inn under drift av
lokaler, gratis lån av maskiner, gaver og rabatter, kjøp av interiørartikler eller
inventar, mindre oppussingsprosjekter eller utendørs vedlikehold av plener, bed og
lignende.



Søknader skal gjøre rede for hvilke av de fire kategoriene det søkes om
kulturmidler til



Søknader må være levert innen utløpt søknadsfrist. Søknader som blir sendt i
etterkant vil ikke bli vurdert



Søknader skal innehold en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i
kommunen



Søknader skal gi en utfyllende begrunnelse for søknadssum og inneholde
beskrivelse av hvordan midlene tenkes brukt



Søknader som ikke inneholder overnevnte punkter, vil stille svakt i vurdering om
fordeling av kulturmidler

9 ENDRINGER, GODKJENNING
Reglementet er vedtatt i Kommunestyret.
Revisjon og endringer vedtas av Kommunestyret.

