Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser
Godtatt 25.04.18

Kontaktpersoner/ saksbehandlere i Gjesdal kommune kulturavdelingen:
Jane Merete Jonassen, kulturleder
Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47 53
JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no
Elizabeth Croft, rådgiver kultur
Tlf: 51 61 42 92 / 90 84 77 61
elizabeth.croft@gjesdal.kommune.no
Mari Rettedal Westlake, rådgiver kultur
Tlf: 51 61 42 93 / 468 66 101
mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no
Reimond Vølstad, kulturmedarbeider
Mob: 977 82 002
reimond.volstad@gjesdal.kommune.no
Aslak Moen, kulturmedarbeider
Tlf: 980 35 617
aslak.moen@gjesdal.kommune.no

www.gjesdalkultur no
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2

Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kulturmidler: drifts- og investeringsmidler
Tilrettelagt fritid
Oppstartstilskudd for lag og foreninger
Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak innen kunst, kultur og friluftsliv
Ledsagerbevis
Spillemidler
Andre ordninger
Hederstegn, priser og stipend

s. 4
s. 7
s. 7
s. 7
s. 8
s. 8
s. 9
s. 9

Generell informasjon
Støtteordningene skal bidra til å opprettholde gode vilkår for lag og foreningsliv og bidra
til et mangfold av kunst-, kultur- og idretts- og friluftsaktiviteter i Gjesdal kommune.
Utvalg for kultur og samfunn vedtar de økonomiske rammene og administrasjonen
fordeler midlene etter søknad. Tilskudd tildeles etter de retningslinjer som er gitt i dette
heftet.

Søknadsskjema
Søknadsskjema for kulturmidler finnes på: www.gjesdal.kommune.no eller ved
henvendelse Gjesdal kommune kulturavdelingen. Vi oppfordrer alle til å søke
elektronisk.
Rapportering
Gjesdal kommune kan kreve utdrag fra regnskap som viser hvordan midlene er benyttet,
og har rett til å utføre kontroll. Regnskap skal underskrives av minst to personer.
Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar tilskudd skal levere regnskap revidert av
registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller
minst ett år etter at regnskapet er sendt inn.
Dersom et lag blir nedlagt, må dette meldes til Gjesdal kommune umiddelbart. Utstyr og
inventar skal overføres til andre lag i kommunen eller til Gjesdal kommune
kulturavdelingen.
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1. KULTURMIDLER – drifts- og investeringstilskudd (1. april fra 2019).
Lag og foreninger kan søke et årlig tilskudd til drift og investering og deles inn i fem
kategorier:
 sang og musikk,
 idrett,
 forsamlingshus og klubbhus,
 vellag,
 barne- og ungdomsarbeid.
Lag og foreninger som mottar driftstilskudd må stille som bøssebærere under TVaksjonen hvert 3. år.
Kulturavdelingen tildeler midler etter følgende kriterier:

Sang og musikk
Driftstilskudd
Innenfor sang og musikk tildeles driftsmidlene basert på type aktivitet:





Skolekorps kan få et årlig tilskudd på inntil kr. 20 000
Amatørkorps kan få et årlig tilskudd på inntil kr.15 000
Kor kan få et årlig tilskudd på inntil kr 5000
Andre musikkaktiviteter for barn og unge kan få et årlig tilskudd på inntil kr 2000

Kor og korps må være medlem av en paraplyorganisasjon som Norges Musikkorps
Forbund eller Norges korforbund for å få tilskudd. Kor og amatørkorps kan søke om
dirigenttilskudd. Skolekorps får dirigenttilskudd gjennom kulturskolen.
Investeringstilskudd
Kor, korps og andre som driver musikkaktiviteter kan søke investeringsstøtte. Det kan
tildeles inntil 40% av dokumenterte utgifter:






Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge
Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år
For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen
1. oktober
Investeringer under kr. 4000,- må dekkes inn over lagets driftsbudsjett
Instrumenter blir prioritert

Forsamlingshus og klubbhus
Driftstilskudd
Det kan søkes driftstilskudd til forsamlingshus og klubbhus som eies og driftes av en
eller flere organisasjoner eller idrettslag. Tilskuddet gis på bakgrunn av regnskapstall fra
forrige år samt oversikt over aktivitet og utleie. Det kan gis tilskudd på inntil 30% av
godkjente utgifter knyttet til drift av bygget.
Det gis ikke driftstilskudd til bygg som eies av Den norske kirke eller andre trossamfunn
som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
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Investeringstilskudd
Forsamlingshus og klubbhus kan søke investeringsstøtte. Bygg som eies av Den norske
kirke eller andre trossamfunn som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist
anna kan også søke om investeringstilskudd. Det kan tildeles inntil 40% av
dokumenterte kostnader:





Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge
Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år
For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen
1. oktober
Investeringer under kr. 5000,- må dekkes inn over lagets driftsbudsjett

Vellag
Driftstilskudd
Vellag kan søke om driftstilskudd. Tilskuddet regnes ut etter antall betalende husstander:
Under 20 husstander:
21-30 husstander
31-40 husstander
41-50 husstander
Over 50 husstander
Over 100 husstander

kr. 2000
kr 2500
kr. 3000
kr. 3500
kr. 5000
kr. 7000

Vellag som drifter ballbinger kan få et ekstra driftstilskudd på inntil kr. 4000.
Investeringstilskudd
Vellag kan søke investeringsstøtte. Det kan tildeles inntil 40% av dokumenterte
kostnader:






Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge
Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år
For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen
1. oktober
Investeringer som koster mindre enn kr. 5000,- må dekkes inn over lagets
driftsbudsjett
Lekeapparater blir prioritert

Idrettslag
Driftsmidler
Idrettslag kan søke om driftsmidler. Vi fordeler
midlene i samarbeid med Gjesdal idrettsråd. I
fordelingen skiller vi mellom, og spesifiserer,
driftstilskudd til:


Aktivitet for barn og unge opp til 20 år. Tilskuddet
tar utgangspunkt i antall medlemmer under 20 år.
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Idrettslag som er
medlemmer i Norges
idrettsforbund (NIF), samt
foreninger som har
samarbeidsavtaler med
NIF, er støtteberettiget til
driftstilskudd under
idrettens budsjett. Øvrige
mosjons- og idrettslag er
støtteberettiget under barn
og unge.





Idrettslag som har ansatt daglig leder kan søke om lønnstilskudd. Arbeidsavtale må
legges ved.
Klubbhus (samme ordning som forsamlingshus). Det kan gis tilskudd på inntil 30%
av godkjente driftsutgifter for bygget.
Idrettsanlegg. Tilskuddet er basert på driftsutgifter, brukstimer og dugandsinnsats
knyttet til anlegget.
25.000,- settes av til Folkepulsen

Investeringstilskudd
Idrettslag kan søke investeringsstøtte. Det kan tildeles inntil 40% av dokumenterte
kostnader:
 Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge
 Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år
 For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen
1. oktober
 Investeringer som koster under kr. 5000,- må dekkes inn over lagets driftsbudsjett
 Investeringene kan knyttes til aktivitet (idrettsutstyr), anlegg eller klubbhus.
 Det gis ikke tilskudd til drakter.
Barne- og ungdomslag
Driftstilskudd
Lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid kan søke om driftstilskudd.





I beregningen av tilskuddet tas det hensyn til flere kriterier, bl.a. geografisk
beliggenhet, antall medlemmer under 20 år, type aktivitet og frekvens samt regnskap
fra forrige år.
Lag og foreninger som driver aktivitet for ungdom fra 13-18 år på fredag og/eller
lørdag kan få et ekstra tilskudd for dette. Tilbudet må være åpent for alle, ha fast
tilholdssted egnet for drop in besøk, markedsføres godt og vare i minimum 3 timer.
Lag og foreninger som har ansatt barne- og ungdomsarbeider kan søke om
lønnstilskudd. Arbeidsavtale må legges ved.
Lag og foreninger som har mange ulike barne- og ungdomsaktiviteter/grupper søker
samlet. Det vil si at det sendes en søknad som beskriver all aktivitet, og så må
organisasjonen selv fordele midlene videre til de ulike lederne/gruppene.

Søkere må ha:
 demokratisk oppbygging med eget styre
 minst 10 aktive medlemmer/brukere under 20 år.
 hovedtilholdssted i Gjesdal
 eksistert i minst ett år (kan søke oppstartsstøtte det første året)
 minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og
lignende)
 være registrert i foreningsregisteret til Gjesdal kommune.
Det innvilges ikke driftstilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta
medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Heller ikke til
kommersielle tiltak, søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder, samt
organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.
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Organisasjoner som mottar driftstilskudd fra IMDi midler, kan ikke søke om driftstilskudd
gjennom kulturmidlene.
Organisasjoner som mottar tilskudd skal på forespørsel fra kommunen levere
fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet
av to personer i styret for organisasjonen.
Investeringstilskudd
Lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid kan søke om investeringsstøtte.
Det kan tildeles inntil 40% av dokumenterte kostnader:





Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge
Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år
For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen
1. oktober
Investeringer under kr. 3000,- må dekkes inn over lagets driftsbudsjett

2. TILRETTELAGT FRITID (søknadsfrist: 1. april)
Lag og foreninger som tilrettelegger tilbud for barn, unge og voksne med spesielle
behov, kan søke støtte til drift og nødvendig utstyr. Tilskuddet vurderes særskilt i hvert
enkelt tilfelle.

3. OPPSTARTSTILSKUDD FOR LAG OG FORENINGER (søknader kan sendes hele
året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet)
Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.
Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin
virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.
Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.
For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, organisasjonsnummer
og antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.

4. TILSKUDD TIL ARRANGEMENT, PROSJEKTER OG TILTAK INNEN KUNST,
KULTUR OG FRILUFTSLIV (søknadsfrister 1. februar, 1. mai og 1. september).
Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle
og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å
utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan
søke tilskudd.
Vi prioriterer:
 Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
 Arrangement og tiltak for barn og unge
 Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
 Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
 Arrangement og tiltak som fremmer inkludering
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Søknaden skal inneholde:
 Beskrivelse av arrangement
 Budsjett
Støtte gis ut i fra et faglig skjønn og beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader,
som for eksempel:
 Honorar, reise og opphold for artister
 Utgifter til dirigent, instruktør eller annet knyttet til selve arrangementet/tiltaket
 Leie av lokaler
 Utstyr
 Transport av utstyr
 Markedsføringsutgifter
 Lønn til teknisk hjelpepersonale
Beregning:
 Det gis ikke tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak med en kostnadsrammene
under kr. 20 000. Det kan gjøres unntak for initiativer som kommer fra ungdom eller
andre spesielle grupper.
 For arrangement gis det som hovedregel en underskuddsgaranti, men i spesielle
tilfeller kan også det gis direkte tilskudd.
 Vi kan dekke inntil 30% av underskuddet, opptil kr. 10 000.
 Når det gis direkte tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak, kan dette være på
inntil 50% av godkjente kostnader.
Annet:
 Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Gjesdal
kommune.
 Utbetaling skjer etter at rapport og regnskap er innsendt og senest 2 måneder etter
arrangementsdato
 Arrangement og tiltak må være åpne for alle og være politisk nøytrale og
livssynsnøytrale for å få tilskudd.
 Det gis ikke tilskudd til arrangement med alkoholservering.

5. LEDSAGERBEVIS (søknaden kan sendes hele året)
Ledsagerbevis skal gi personer med spesielle behov mulighet til å delta på
kulturarrangementer og aktiviteter. Ledsager får fri entre.

6. SPILLEMIDLER (søknadsfrist: 1. oktober)
Idrettslag og andre lag og foreninger kan søker om spillemidler til idrett- og
nærmiljøanlegg:
 Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt,
oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid.
 Kulturavdelingen tilrår alle som har planer om å søke spillemidler til å kontakte
kulturavdelingen for å få tilsendt: “Forskrifter og bestemmelser om stønad av
spillemidler til idrett og friluftsliv.” og “Informasjon til søkere om bestemmelser og
krav til føring av regnskap.”
 Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober.
Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg.
 Det skal søkes elektronisk fra kommunens hjemmesider
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Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet.

7. ANDRE ORDNINGER
Det finnes også flere eksterne tilskuddordninger som det er mulig å få støtte fra, for
eksempel Energi System – midlene, ulike fondsmidler etc. Se våre hjemmesider for tips
og mer informasjon.

8. HEDERSTEGN, STIPEND OG PRISER I GJESDAL KOMMUNE.
Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap
 Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til personer eller lag som er norgesmester
i et offisielt NM. Likeledes til personer som har tatt medaljer i VM, OL eller nordisk
mesterskap.
 Gjelder for klassene juniorer, seniorer og veteraner.
 Aldersbestemte klasser yngre enn junior kommer ikke inn under ordningen.
 Individuelle utøvere får påskjønnelsen fra den kommunen de bor i, selv om utøveren
representerer et lag som er registrert i en annen kommune.
 I et lag får alle utøverne påskjønnelse i den kommunen hvor laget er registrert.
 Det kan også gis en oppmerksomhet til personer eller lag som har oppnådd
internasjonal anerkjennelse for offisielle (nasjonale/internasjonale) allmennkulturelle
prestasjoner.
Kulturpris
 Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner
som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.
 Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.
 Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune
innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles
så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå
andre eller la være å dele ut prisen.
Kultur- og idrettsstipend
Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram
talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og
idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at
det er søkere.
 Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av
virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser,
inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.
 Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal
da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av
stipendet og målsetting for videre utvikling.
 Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent,
plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre
utvikling.
 Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til
kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.
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Frivilligpris
 Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell
frivillig innsats i lokalmiljøet.
 Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune
innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles
så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå
andre eller la være å dele ut prisen.
 Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.
Gjesdalprofilen
 Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har
profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- eller utland.
 Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune
innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles
så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå
andre eller la være å dele ut prisen.
 Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.
Dugnadsstatuetten
 Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har
gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.
 Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune
innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av
innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.
 Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

Sammen med kulturpris, kultur- og idrettsstipend, frivilligpris, Gjesdalprofilen og
dugnadsstatuetten følger et diplom laget av en lokal kunsthåndverker.
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