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1. Mål og virkemiddel 
 
Målet med den offentlige kulturpolitikken er blant annet å stimulere til kvalitet, styrke 
felleskulturen og komme flest mulig mennesker til gode (jfr. Stortingsmelding nr 39 
”Frivillighet for alle”). Økonomisk tilskudd til frivillige lag og organisasjoner er et viktig 
virkemiddel i realiseringen av kulturpolitikken. 
 
 

2. Hvem kan få tilskudd? 

 
Det stilles følgende generelle vilkår for tilskudd til kulturformål: 
 

 Søknaden skal være innlevert innen kunngjort søknadsfrist og på gjeldende 
søknadsskjema.  

 Organisasjoner skal ha minimum 5 betalende medlemmer for å få tilskudd. 
Oppdaterte medlemslister skal være tilgjengelig for kultur og oppvekstetaten 
ved forespørsel. 

 Søker må ha oppfylt sine forpliktelser overfor kultur og oppvekstetaten i 
henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse. 

 Organisasjoner som har som formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettslige, 
økonomiske eller helsemessige interesser er ikke tilskuddsberettiget. 
Organisasjoner som arbeider for medlemmenes helsemessige interesser kan 
søke om tilskudd fra Helse og sosial etaten.   

 Søkerens tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år deltar, og som ikke er 
totalt rusfrie, gis ikke poeng i.h.t. pkt. 5.1.3.* 

 Organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Med dette 
menes at alle som ønsker det kan melde seg inn eller delta på arrangement.  

 Organisasjoner som har som hovedformål å samle inn midler til tiltak utenfor 
kommunen er ikke berettiget tilskudd. 

 Stiftelser med ideell målsetting kan søke om prosjekttilskudd, men kommer 
ikke inn under ordningen med vekttallsberegning. 

 Regionale organisasjoner og tiltak kan gis støtte dersom organisasjonen har 
medlemmer eller aktiviteter i Hol kommune. Poengsummen deles på det antall 
kommuner organisasjonen har medlemmer i. 

 Kommersielle bedrifter vil ikke få tilskudd.  

 Det blir ikke gitt tilskudd til lands- og fylkesorganisasjoner. 

 Hol kommune foretar en administrativ koordinering av søknader om 
økonomisk tilskudd som sendes kommunen. Det har derfor ingen hensikt å 
sende søknad om økonomisk tilskudd til flere kommunale instanser, eller fra 
flere samarbeidende lag og organisasjoner om det samme prosjektet.  
 

 
 

3. Søknad 

 
Det er utarbeidet søknadsskjema for alle tilskuddsordninger. Søknadsskjema kan fås 
på Servicetorget, på kommunens nettsider, eller ved kultur og oppvekstetaten.   
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På søknadsskjemaene er det påført hvilke vedlegg som må sendes med. 
Ufullstendige søknader blir returnert. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke 
regne med å få tilskudd.  
 

4. Vedtak 

 
Alle vedtak om tilskudd er å regne som enkeltvedtak, jfr. Forvaltningslovens § 2.  
Alle enkeltvedtak skal være begrunnet (jfr. Forvaltningslovens §24) og kan påklages 
(jfr. Forvaltningslovens §28). For vedtak fattet av kultur og oppvekstetaten er utvalg 
for kultur og levekår klageorgan. For vedtak fattet av utvalg for kultur og levekår er 
formannskapet klageorgan. Eventuelle klager skal sendes til kultur og 
oppvekstetaten innen 3 uker etter mottatt vedtak. 
 
 

5. Tilskuddsformer 
 
 

a. Driftstilskudd  
 

i. SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist 15. mars. 

 Søknadene behandles administrativt (delegert myndighet).  
Dersom det er behov for å omdisponere midler, kan saken behandles i  
Utvalg for kultur og levekår.  

 Utbetaling av tilskudd skjer senest i mai. 
 

ii. VILKÅR 
 
Ut over de generelle vilkårene for tilskuddsordningene (jfr. pkt. 2), stilles følgende 
krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke driftstilskudd: 
 

 Revidert regnskap og årsrapport fra foregående arbeidsår skal være vedlagt 
søknaden. 

 Alle underavdelinger av organisasjoner/foreninger med hovedsete i Hol skal 
fremme sine søknader gjennom sitt hovedstyre. 

 
 
 
 
5.1.3 FORDELINGSNØKKEL – ORGANISASJONER 
 
Driftstilskuddet beregnes etter følgende fordelingsnøkkel: 
 

 Grunnstønad pr. godkjent søknad, kr. 3.000,-. 

 Resterende midler fordeles på antall aktivitetspoeng beregnet ut fra: 

 4 poeng pr medlem under 20 år 

 1 poeng pr medlem over 20 år. 

 1 poeng pr dokumenterte deltaker på leder-, trener- eller instruktørkurs 
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 10 poeng pr arrangement (konsert, idrettsstevne e.l.) 

 5 poeng pr. øving/trening/aktivitet (ikke styremøter e.l.) 

 1 ½ poeng pr musikkinstrument 

 5 poeng pr allidrettsgrupper 

 5 poeng pr samarbeidstiltak med andre organisasjoner 

 1 poeng pr leder/instruktør/trener 

 10 poeng for fritidstilbud som er nyskapende/ikke finnes i Hol kommune.  
 

 
 
5.2 AKTIVITETSTILSKUDD FOR IDRETTSORGANISASJONER  
 
Idrettsrådets rolle er vesentlig for en samordnet idrettsbevegelse både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. Gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet tilordnes Idrettsrådet en 
sentral rolle i kommunens idrettspolitiske organisering og tildeler kommunale tilskuddsmidler 
til drift.  
 
Rådet behandler, i tillegg til kommunale midler, tilskuddsmidler til aktivitet (Lokale Aktivitets 
Midler, LAM) Det er kun organisasjoner med medlemskap i Norges idrettsforbund som kan 
motta slike midler. Midlene tildeles Idrettsrådet gjennom Buskerud idrettskrets.  

 
30 % av tilskuddet avsettes til stimuleringstiltak. Utviklingstiltak som fremmer 
satsningsområder det er idrettspolitisk enighet om. Eksempler på tiltak kan være:  

- Tiltak for å rekruttere/beholde jenter i idretten. 
- Tiltak som legger til rette for at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne kan delta i ordinære treninger.  
- Kompetansehevende tiltak for å sikre bredde og mangfold 

i treningsarbeid. 
- Samarbeidstiltak mellom idrettsgrupperinger, eks. 

barmarksamlinger.  
 

Resterende aktivitetstilskudd skal ta utgangspunkt i følgende fordelingsnøkkel: 
 

 Grunnstønad pr. godkjent søknad, kr. 3.000,-. 

 Resterende midler fordeles på antall aktivitetspoeng beregnet ut fra: 

 4 poeng pr medlem under 20 år 

 1 poeng pr medlem over 20 år. 

 1 poeng pr dokumenterte deltaker på leder-, trener- eller instruktørkurs 

 5 poeng pr arrangement (konsert, idrettsstevne e.l.) 

 5 poeng pr. øving/trening/aktivitet (ikke styremøter e.l.) 

 5 poeng pr allidrettsgrupper 

 5 poeng pr samarbeidstiltak med andre organisasjoner 

 1 poeng pr leder/instruktør/trener 

 10 poeng for fritidstilbud som er nyskapende/ikke finnes i Hol kommune.  
 
 
5.2.1 SAKSGANG KOMMUNALT AKTIVITETSTILSKUDD 
 

 Søknadsfrist 15. mars  

 Søknadene behandles av Hol idrettsråd 
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 Ordinær saksgang følges med unntak av at vedtak fattes i Hol idrettsråd 

 Hol idrettsråd behandler søknad om driftstilskudd for lag og 
idrettsorganisasjoner. 

 Hol idrettsråd kan fravike fastsatt fordelingsnøkkel om det foreligger 
idrettspolitisk grunnlag for dette. 

 
 
5.2.2 VILKÅR 
 
Ut over de generelle vilkårene for tilskuddsordningene (jfr. pkt. 2), stilles følgende 
krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke driftstilskudd: 
 

 Revidert regnskap og årsrapport fra foregående arbeidsår skal være vedlagt 
søknaden. 

 Alle underavdelinger av organisasjoner/foreninger med hovedsete i Hol skal 
fremme sine søknader gjennom sitt hovedstyre. 

 
 

5.3 Prosjekttilskudd 
 
5.3.1 SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober, med behandling i Utvalg for kultur og 
levekår i mai/juni og desember. 

 
5.3.2 VILKÅR 
 
Ut over de generelle vilkårene for tilskuddsordningene (jfr. pkt. 2), stilles følgende 
krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke prosjekttilskudd: 
 

 Budsjett og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden. 

 Tilskuddet skal gjennomføres i tråd med søknad og tilsagnsbrev. Ved 
vesentlige endringer skal Hol kommune v/ saksbehandler kontaktes. Det vil da 
bli vurdert om tilskuddet kan beholdes, eller om det må tilbakebetales delvis 
eller i sin helhet. 

 Søker plikter å levere sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller 
signert av minst to personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført 
regnskapet), seinest et år etter utbetaling. 

 

 Ved tildeling i søkerunde med frist 15. mars plikter søker å levere sluttrapport 
og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to personer i 
tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. oktober året 
tilskuddet er bevilget. Tilskudd utbetales ved godkjent sluttrapport.   
 
Ved tildeling i søkerunde med frist 15. oktober plikter søker å levere 
sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to 
personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. 
mars året etter at tilskuddet er bevilget. Tilskudd vil utbetales ved tildeling og 
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eventuelt kreves tilbakebetalt dersom sluttrapport ikke foreligger eller viser et 
mindreforbruk 

 
 

 Etter nærmere avtale skal støtten synliggjøres (for eksempel ved at man i 
programmet for arrangementet trykker «Arrangementet er støttet av Hol 
kommune, kultur og oppvekstetaten».) 

 
 

 
5.3.3. HVA KAN MAN FÅ PROSJEKTTILSKUDD TIL? 
 
Prosjekttilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad.  
 
Med prosjekt menes tidsbegrenset aktivitet/tiltak/arrangement/arbeid og lignende 
som ikke kan defineres som ordinær drift av lag/forening/organisasjon eller 
sammenslutning av slike.  

 
Ved behandling av prosjekttilskudd legges det vekt på følgende forhold: 
 

 Nyskapning 

 Tiltak som har overføringsverdi 

 Samarbeidstiltak  

 Tiltak for, av og med barn og unge 
 
Det kan videre gis prosjekttilskudd til 
 

 Utveksling med organisasjoner i våre vennskapskommuner Säffle (S), 
Tørring-Uldum (DK), Mäntyharju (SF) og Halinga (EST) 

 Integrering av medlemmer med spesielle behov (flyktninger, 
funksjonshemmede og lignende) 

 Arrangement for ungdom 

 Større konserter   

 Oppstarting av nye aktiviteter 
 
Det kan søkes prosjekttilskudd til scenekunst rettet mot utgifter til produksjon og 
behov for fagkompetanse innenfor scenekunstfaget. Dette gjelder forhold som: regi, 
dirigent, produsent, koreograf, komposisjon, lyd –og lysteknikker osv. Gjennom 
ordningen kan kommunen tildele kompetanse gjennom samarbeid med Hol 
kulturskole, HTV eller en annen faglig tilgjengelig kompetanse.  
 
 
 

5.4 Prosjekttilskudd - Grendeutvalg 
 
5.4.1 SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober, med behandling i Utvalg for kultur og 
levekår i mai/juni og desember. 
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5.4.2 VILKÅR 
 
Ut over de generelle vilkårene for tilskuddsordningene (jfr. pkt. 2), stilles følgende 
krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke prosjekttilskudd: 
 

 Budsjett og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden. 
 
 

 Tilskuddet skal gjennomføres i tråd med søknad og tilsagnsbrev. Ved 
vesentlige endringer skal Hol kommune v/ saksbehandler kontaktes. Det vil da 
bli vurdert om tilskuddet kan beholdes, eller om det må tilbakebetales delvis 
eller i sin helhet. 

 Ved tildeling i søkerunde med frist 15. mars plikter søker å levere sluttrapport 
og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to personer i 
tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. oktober året 
tilskuddet er bevilget. Tilskudd utbetales ved godkjent sluttrapport.   

 Ved tildeling i søkerunde med frist 15. oktober plikter søker å levere 
sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to 
personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. 
mars året etter at tilskuddet er bevilget. Tilskudd vil utbetales ved tildeling og 
eventuelt kreves tilbakebetalt dersom sluttrapport ikke foreligger eller viser et 
mindreforbruk.  

 Dersom det gis støtte til arrangement, skal støtte synliggjøres etter nærmere 
avtale (for eksempel ved at man i programmet for arrangementet trykker 
«Arrangementet er støttet av Hol kommune»). 

 
5.4.3. HVA KAN MAN FÅ PROSJEKTTILSKUDD TIL? 
 
Prosjekttilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad.  
 
Med prosjekt menes tidsbegrenset aktivitet/tiltak/arrangement/arbeid og lignende 
som ikke kan defineres som ordinær drift av lag/forening/organisasjon eller 
sammenslutning av slike.  

 
Prosjekt det søkes om må ha relevans til grendeutvalgenes vedtatte formål. 
 
 

5.5 Kulturbygg og idrettsanlegg 
 
5.5.1 DRIFTSTILSKUDD 
 
Det gis driftstilskudd til idrettsanlegg som er registrert i idrettsanleggsregisteret og til 
kulturbygg som nevnt i kommunedelplan for lokale kulturbygg. 50% av driftstilskuddet 
baserer seg på regnskapsførte utgifter til energi, forsikring og kommunale avgifter. 
Resterende 50% baserer seg på antall dugnadstimer som er lagt ned for å drive 
anlegget. Tilskuddet fordeles prosentvis i forhold til innmeldte regnskapstall og 
dugnadstimer. 
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5.5.2 DRIFTSAVTALE 
 
Det skal inngås drifts-/ partnerskapsavtaler der dette er hensiktsmessig. 
Driftsavtalene skal angi rammer for økonomi og aktivitet. Avtalene skal: 
 

 Spesifisere tilskuddstørrelse og innhold 

 Spesifisere lagets hovedaktiviteter 

 Spesifisere lokalanlegg, med åpningstider og allmenn tilgjengelighet 

 Spesifisere eventuelle hovedanlegg, med åpningstider og allmenn 
tilgjengelighet 

 Spesifisere eventuelle kommersielle anlegg 

 Angi ansvar for uorganisert aktivitet og eventuelle nærmiljøanlegg i tilknytning 
til dette 

 
5.5.3 VILKÅR FOR DRIFTSAVTALE  
 
Driftavtale kan inngås mellom lag/ organisasjon og Hol kommune kan inngås dersom: 
 

 Lag/ organisasjon har mottatt tilskudd fra Hol kommune sammenhengende i 
minst 5 år. 

 Tilskuddets størrelse er over kr 50.000,- 

 Kommunens innbyggere under 17 år skal fritt kunne benytte bygg og anlegg 
som omfattes av driftsavtalen til trening/fysisk aktivitet. 

 Det vises til vilkår fastsatt i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2007 
– 2011. Kontakt Kultur og oppvekstetaten for nærmere informasjon. 

 
 
5.5.4 PROSJEKT 
 
Det gis prosjekttilskudd til ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver (utvendig maling av 
bygg, oppussing), fast utstyr og inventar samt enkle tiltak for å bedre 
handikapatkomsten. Det kan gis inntil 50% støtte til denne type prosjekt. 
 
5.5.5 SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist er 15. mars 

 Søknad om driftstilskudd behandles administrativt (delegert myndighet) 

 Søknad om prosjekttilskudd behandles av Utvalg for kultur og levekår senest i 
juni. 

 Driftsavtaler behandles av Utvalg for kultur og levekår.  

 Driftstilskuddene utbetales senest i mai. 
 
 
5.5.6 VILKÅR 
 
Ut over de generelle vilkårene for tilskuddsordningene (jfr. pkt. 2), stilles følgende 
krav for at hus-/anleggseier skal være berettiget å søke prosjekttilskudd: 
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 Budsjett og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden. 

 Ved tildeling i søkerunde med frist 15. mars plikter søker å levere sluttrapport 
og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to personer i 
tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. oktober året 
tilskuddet er bevilget. Tilskudd utbetales ved godkjent sluttrapport.   

 Ved tildeling i søkerunde med frist 15. oktober plikter søker å levere 
sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst to 
personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet), innen 15. 
mars året etter at tilskuddet er bevilget. Tilskudd vil utbetales ved tildeling og 
eventuelt kreves tilbakebetalt dersom sluttrapport ikke foreligger eller viser et 
mindreforbruk.  

 

5.6 Tilskudd til 17.mai-komitéene 
 
5.6.1 SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist 15. april 

 Grunnstønad pr. godkjent søknad, kr. 3 000,- 

 Resterende midler fordeles forholdsmessig etter antall innbyggere mellom 0 – 
19 år i hver grend. 

 Søknadene behandles administrativt (delegert myndighet) 

 Tilskudd utbetales før 1. mai. 
 
 
 

5.7 Tilskudd til leikeplasser 
 
Det gis tilskudd til rehabilitering og nyetablering av leikeplasser. Rehabilitering og 
sikringstiltak skal ha første prioritet. Videre skal leikeplasser i områder med høy tetthet av 
barn mellom 0 – 6 år prioriteres.  
 
Søker er ansvarlig for anlegget. Tilskuddet innebærer ikke at Hol kommune har noen form for 
eierskap i anlegget. Anlegget skal bygges og utstyres i henhold til typegodkjente apparater 
og installasjoner. Søker som ikke tidligere har mottatt tilskudd prioriteres.  
 

5.7.1 SAKSGANG 
 

 Søknadsfrist er 15. mars 

 Søknad om tilskudd behandles administrativt (delegert myndighet) 

 Driftstilskuddene utbetales senest i mai. 
 
 
 
 

6. Kommunalt medfinansiering ved søknad spillemidler til 
idrettsanlegg  
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6.1 SAKSGANG 
 

 For å kunne søke om spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg og om 
statstilskudd til lokale kulturbygg må anlegg stå i en kommunalt vedtatt plan for 
slike anlegg. 

 Anleggsplanene for idrett/friluftsliv og kulturbygg rulleres hvert 4. år. 

 Prosjekter som står nevnt i handlingsprogrammet i ovennevnte planer kan 
fremme konkret søknad. Prosjektsøknadsfrist er 1. mai. 

 Anleggseiere som får godkjent sin prosjektsøknad kan søke om kommunal 
medfinansiering av prosjektet. Søknadsfrist er 1. august.  

 Det er satt følgende begrensninger i størrelsen på et eventuelt kommunalt 
tilskudd:  

 
 
 

 
Tabell 2:  ” Kommundelplan for idrett of fysisk aktivitet, 2011 - 2014 - kap 6.3.7” 

Prosjekt Tilskuddsandel 
Øvre 
tilskuddsramme 

Rehabiliteringsprosjekt 33% Kr. 350.000,- 

Nærmiljøanlegg 33% Kr. 200.000,- 

Friluftslivsanlegg 33% Kr. 300.000,- 

Nye treings/konkurranseanlegg 20% Kr. 300.000,- 

Nye trenings/konkurranseanlegg, 
næringsrelatert 

15%* Kr. 200.000,- 

* Andel fra kommunal spillemiddelavsetning. Tiltaket kan i tillegg finansieres gjennom Tiltaksfond jmf kap 6.4. 

 

 

 Søknadene behandles i Idrettsrådet i Hol i oktober. 

 Prioritering av søknader behandles i Utvalg for kultur og levekår. Saken 
sendes videre til Kommunestyret for behandling.  

 75 % av tilskuddet utbetales når søker kan bekrefte at arbeidet har kommet i 
gang og søknaden er formelt godkjent av fylkesidrettskonsulenten. (Dette skjer 
tidligst i mai året etter at søknaden sendes inn). Resterende 25% utbetales, 
om nødvendig, når ferdigbefaring er fullført i henhold til planen og 
revisorbekreftet regnskap foreligger.  

 
6.2  MINDRE KOSTNADSKREVENDE NÆRMILJØANLEGG 
 
For ordningen med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg gis det inntil 33% 
tilskudd av en godkjent kostnadsramme inntil kr. 80.000.-.  
 
Det er ingen søknadsfrist. Søknaden behandles i løpet av 4 uker, før oversendelse til 
fylkeskommunen som sluttbehandler søknaden i løpet av 5 uker.  
 
Søknaden avgjøres av administrativt etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for 
kultur og oppvekst. Søknadene dekkes over budsjettposten prosjekttilskudd 
barn/unge.  
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6.3 VILKÅR 
 
Det vises til vilkår fastsatt i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2011 – 2014 
og vilkår fastsatt av Kultur og kirke departementet. Kontakt Kultur og oppvekstetaten 
for nærmere informasjon. 
   

 


