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Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

1. Generelt
a) Det kan gis tilskudd til lag og organisasjoner og institusjoner som driver virksomhet i
Randaberg kommune. Tiltak som bygger på større geografisk område kan også gis støtte
dersom dette kan sies å være av betydning for kulturlivet i Randaberg.
b) Tilskuddsordningene utlyses hvert år med nærmere angitt frist for søknader.
c)

Søknader om tilskudd behandles i henhold til Randaberg kommunes gjeldende
delegeringsreglement, og etter retningslinjer som er gitt i dette tilskuddsreglementet.

d) Det innvilges ikke tilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes
økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Det gis heller ikke tilskudd til
kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger, samt organisasjoner
som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon. Randaberg
kommune gir ikke sponsorstøtte.
e) Randaberg kommune kan kreve utdrag fra regnskap som viser hvordan tilskuddet er
benyttet. Regnskap skal underskrives av minst to personer. Alle bilag skal oppbevares i
minst ett år etter at regnskapet er sendt inn og skal forevises på forlangende fra Randaberg
kommune.
f)

Dersom lag, grupper eller personer bryter forutsetningene etter disse retningslinjene, kan
Randaberg kommune frata søkeren retten til tilskudd for ett år.

g) Utstyr og materiell som er anskaffet av kommunale midler, skal tilbakeføres til kommunen
ved evt. driftsnedleggelse.
h) Alle som mottar støtte plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede som har ledsagerbevis utstedt av kommunen.
i)

Tilskuddsreglene fastsettes av hovedutvalg som behandler kultursaker.

0-25 år, og aktivitetsnivå.

-

,

lemmer i alderen
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c)

Det kan gis tilskudd til rusfrie arrangement for barn og unge som er åpne for alle.
Ti Iskuddet fastsettes skjønnsmessig.

d) Det kan gis tilskudd til større kulturarrangement, eller nasjonale og internasjonale idrettsmesterskap som NM, EM og World Cup som arrangeres i kommunen. Tiltak som går ut over
kulturbudsjettets rammer må vurderes særskilt. Arrangem. som foregår i annen kommune,
men hvor lag og foreninger fra Randaberg er med-arrangører, kan også søke støtte.

S. Tilskudd til andre kulturformål
Søknadsfrist: Fortløpende

a) Det kan gis tilskudd til ombygging og anskaffelse av materiell og utstyr. Støtte kan gis med
inntil 50 prosent av utgiftene, innenfor de til enhver tid gjeldende rammer i budsjettet.
Tiltak som kommer barn og unge til gode prioriteres.
b) Det kan gis tilskudd til særdeles store reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i landsserier/stevner og internasjonale stevner eller kulturarrangement der personer eller lag i
aldersgruppen opp til 25 år er kvalifisert til deltakelse. Tilskuddet vurderes ut fra kostnadsnivå og budsjett, men kan ikke overskride 25 000 kroner.
c)

Det kan gis tilskudd til prosjekter, og andre kultur- og idrettsformål. Søknaden skal
inneholde beskrivelse av tiltaket og budsjett. Tilskudd er avhengig av kulturbudsjettets
økonomiske rammer og vurderes ut fra skjønn og innarbeidet praksis.

d) Det kan gis tilskudd til ungdom som selv ønsker å sette i gang kulturelle aktiviteter som
ikke tilbys av det ordinære foreningslivet. Aktiviteten må være avgrenset i tid. Det gis ikke
tilskudd til generell drift, eller til innkjøp av personlig utstyr som musikkinstrumenter etc.
Enkeltpersoner eller grupper kan søke. Det kan innvilges tilskudd på inntil 1O000 kroner.
e) Tilskott til administrativ leder i foreninger og lag: Det kan gis tilskott til utgifter for administrative leder i idrettslag med stor aktivitet og som krever et omfattende organisasjonsarbeid. Idrettslag med mer enn 100 medlemmer, og som deltar i seriespill eller tilsvarende,
vurderes som stønadsberettiget. Tilskottstørrelsen vurderes ut fra utgiftsnivå og
økonomiske midler som stilles til rådighet på kulturbudsjettet.
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6. Randaberg kommunes kulturpris
Frist: 25. oktober

a)

Randaberg kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har
gjort en stor innsats innen kulturområdet i Randaberg. Kulturprisen kan også tildeles
enkeltpersoner fra Randaberg som har utmerket seg innen kulturområdet på nasjonalt eller
internasjonalt nivå. Prisen kan tildeles personer som har dette som sitt yrke eller personer
som er tilknyttet det frivillige foreningslivet.

b) Prisen består av en statuett eller lignende, diplom, og et pengebeløp.

c) Prisen utlyses i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes Randaberg kommune innen
fastsatt frist. Utvalgets medlemmer kan fremme egne forslag, og er ikke bundet av de
innkomne forslag.

7. Randaberg kommunes kulturstipend
Frist: 25.oktober. Stipend kunngjøres minst en måned før fristen

a)

Randaberg kommune deler ut kulturstipend, der formålet er å stimulere til fortsatt utvikling
og innsats innenfor kulturområdet i kommunen. Kulturstipendet kan søkes både av utøvere
innen idrettsområdet, og personer som driver kunstnerisk eller kulturell virksomhet.
Stipendet kan søkes både av de som driver slik virksomhet på frivillig basis, og de som har
dette som sitt yrke.

b) Prisen utlyses i lokalpressen. Kommunens kulturstipend utdeles hvert år under forutsetning
av at det er kvalifiserte søkere.
c)

Stipendmottaker skal gi en kort, skriftlig beretning til Randaberg kommune etter at
stipendet er benyttet. Bruken av stipendet skal være påbegynt innen 12 måneder etter
utdelingen. Det kan søkes om utsettelse for bruken av stipendet.

d) Dersom ikke stipendet blir benyttet, eller at grunnlaget for tildelingen faller bort, kan
kommunen inndra stipendet. Stipendmottaker må da betale stipendet tilbake til
kommunen.

