
SØKNAD OM TILSKOTT 
ALLMENT KULTURARBEID 

 
 

Lagets/foreningens navn:...............................................  ................................................. 

Formann/leders navn og adr:........................................  ................................................... 

Post-/bankgiro nr.:..........................................................  Telf:....................................... 

 
Det søkes om tilskott til kulturarbeid for 20.....       kr............................................ 

         (oppgi beløp) 

Midlene tenkes brukt til:................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
Opplysninger om laget/foreningen: 
Medlemmer pr. 1.1 d.å.: 
 

Barn og ungdom  
under 17 år 

Medlemmer  
over 17 år 

Totalt 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aktiviteter:.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.....……………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………

. 

.....................................................................................................................................……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Vedlagt følger:  Regnskap  20.....   Beretning    20.....   
(sett kryss) 
   Budsjett   20.....   Annet  20.....  
 

 
Søknaden vil ikke bli behandlet dersom disse vedlegg mangler: 
Regnskap og Beretning.  Det er også viktig å fylle ut medlemstallet. 
 
 
Søknadsfrist: 1. mai. 
Søknadskjema sendes Tana kommune v/kulturkontoret, 9845 Tana. 
Telf. 78 92 53 61 
 
 
.........................dato ........................... 
 
............................................................          
 
 
 
Kulturmidler: 



 
Kommunestyret finner ordningen med kulturmidler som et hensiktmessig virkemiddel 
for stimulering av kulturlivet i kommunen. Ordningen bør videreføres og utvikles. 
 
Kommunestyret legger følgende målsetting til grunn for tildeling av kulturmidler: 
 
1. Det bør gjennom bruken av kulturmidler stimuleres til at aktiviseringen av 

barn, ungdom og svake grupper i de ulike lag er størst mulig. Fordelingen til 
lag som driver et planmessig barne-/ungdomsarbeid innen enkulturaktivitet bør 
skje ut fra siste års årsrapport og regnskap. Ved fordelingen bør det legges 
vekt på antall barn og ungdom som aktiveres og mengden av aktivisering, samt 
kostnadene ved dette. Lagene bør tilstrebe å gi tilbud til mennesker med 
bistandsbehov. 

 
2. Det bør gjennom bruken av kulturmidler stimuleres til at  det i  kommunen er 

et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet og med gode  resultater. 
Stimuleringen kan også rettes mot støtte til oppstart, opptreden, 
utstillinger, særlig innkjøp m.v., og i mindre grad i forhold til antall som 
aktiviseres/antallet medlemmer. 

 
3. Det bør gjennom bruken av kulturmidler stimuleres til at kulturaktivitetene i 

nærmiljøene er størst mulig. Aktivitet i grendelag/bygdelag bør premieres og 
den  samlede støtte bør derfor  fordeles i forhold til 
kontingentinntektene/aktivitet. 

 
4. Det bør gjennom bruken av kulturmidlene stimuleres til antall lag og 

foreninger som organiserer ulike grupper. Alle foreninger med et  minimum av 
aktivitet, et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold bør i utgangspunktet 
gis en grunnstøtte. 
 
Bruken av kulturmidlene må også sees i sammenheng med den øvrige kommunale 
innsats overfor lag og foreninger. Støtte overfor amatør-idrett, 
amatørmusikk, mosjonsidrett mv. hvor voksne aktiviseres forutsettes i større 
grad gitt indirekte gjennom investeringer, investeringstilskott til bygg og 
anlegg, som også har brede trivselsmessige effekter eller kombinerte formål. 

 
 
Følgende fordelingsregler for kulturmidlene gjelder: 
 
Kommunestyret fastsetter i årsbudsjettet hvilke tiltak som skal prioriteres for 
ildeling av kulturmidler. t
 
1. Ca. 40% fordeles til lag og foreninger som innen en eller  flere 

kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Ved fordeling mellom disse 
legges det vekt på antall barn som aktiviseres,  mengden og kostnadene 
tilknyttet dette.   

 Søknadsfrist 1. mai. 
 
2. Ca 30% fordeles til Idrettsrådet som foretar tildelingen av midlene til beste 

for barn og ungdom. 
 Søknadsfrist 1. mai. 
 
 
Søknader behandles fortløpende etter følgende retningslinjer: 
 
1. Prosjektmidler, som en del av kulturmidlene, tildeles lag  og foreninger som 

ønsker å sette igang spesielle tiltak innen kultursektoren. Midlene kan 
brukes for å stimulere til oppstart av  aktiviteter og for å høyne kvalitet. 
Prosjektmidlene kan tildeles som støtte til opptreden og utstillinger, særlig 
innkjøp m.v. 

 
2. Midlene kan tildeles enkeltpersoner som ønsker å perfeksjonere seg 
 innenfor en spesiell gren av kulturlivet. 
 
3.  Administrasjonen delegeres myndighet til å fatte vedtak for beløp inntil kr. 

5.000,-, og  innenfor en totalramme som trekkes opp av kommunestyret. 
Administrasjonens avgjørelse kan ankes til kommmunestyret innen tre-3-uker. 

 
4.  Kommunestyret vil forbeholde seg retten til å utøve nødvendig skjønn ved 

tildeling av prosjektmidler. 
 


