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1 Formål 
 

De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige 

organisasjonslivet. Tilskuddene skal stimulere til åpne og frivillige aktiviteter som 

bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, fysisk aktivitet, lokal 

identitet og tilhørighet.  

 
Tilskuddet vil bli gitt i henhold til politiske føringer.  
 Vedtak fra KST sak 140/20 om overordnede prinsipper er gjeldende for     
 retningslinjene for tilskudd og skal ivaretas ved tildeling av tilskuddene 

- Likebehandling  
- Rettferdighet  
- Åpenhet  
- Miljø og klima  

 

1.1 Spesielt prioritert 

• Aktiviteter og tiltak for barn og unge (0-19 år) 

• Aktiviteter som fremmer kulturforståelse, mangfold, inkludering eller likestilling  

• Aktiviteter som fremmer god folkehelse, stimulerer til friluftsinteresser eller 
friluftsaktivitet   

 

1.2 Hvem kan søke 
• Organisasjoner, lag, foreninger, råd og tros- og livssynssamfunn som driver frivillig 

arbeid hjemmehørende i Nordre Follo kommune.  

• Andre grupperinger og enkeltpersoner kan søke  

 

1.3 Fordeling 
 
Den årlige tilskuddspotten vedtas politisk i Strategi- og handlingsplan.  
Fordelingen av tilskudd til grunn- og medlemstilskudd og nærmiljøtiltak fordeles av 
utvalg for Oppvekst, idrett og kultur etter forslag fra administrasjonen. Forslaget til 
fordeling sendes på høring til rådene. Effektuering og utbetaling av tilskudd skjer innen 
to uker etter behandling i utvalget.   
 
Fordelingen av arrangementstilskudd gjøres administrativt etter politisk vedtatte 
retningslinjer. 
 
Ingen har krav på eller kan påregne å få innfridd sin søknad fullt, da det er en begrenset 
pott fastsatt av kommunestyret. 
 
 

1.4 Krav om rusfrihet i barne- og ungdomsarbeid 
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For at organisasjoner i Nordre Follo skal motta kommunalt tilskudd, kreves det at 
organisasjonens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfri. Vedtak/vedtekter om 
dette skal sendes inn ved første gangs søknad. Rusfriheten skal praktiseres av både 
medlemmer og ledere/tillitsvalgte på øvelser, trening, kamper, turer, møter, samlinger, 
arrangementer etc.  
 

1.5 Ledsagerbevisordning 
 

De som mottar kommunalt tilskudd må akseptere ledsagerbevisordningen, som 

praktiseres av Nordre Follo kommune. Ledsagerbevis som gis til personer som på 

grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager. Ledsagerbeviset gir ledsager fri 

adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer. 

 

1.6 Klage på vedtak 
 

Vedtak kan påklages til den særskilte klagenemnda i henhold til forvaltningslov en 

§ 28, 2. ledd. 

 

Klagen fremsettes først for den virksomhet som har behandlet saken. 

Virksomheten kan endre eller oppheve vedtaket dersom den finner klagen 

berettiget. Dersom virksomheten ikke finner grunn til å oppheve eller endre 

vedtaket, er klagenemnda neste instans. Klagenemnda treffer endelig vedtak i 

saken. 

 
Klagefristen er tre uker fra mottagelse av vedtaket. 
 

1.7 Kontroll 
 

Kommunen forbeholder seg retten til å foreta kontroll for å påse at bevilgede 

tilskudd benyttes i samsvar med forutsetningene. Organisasjonene må på 

forespørsel kunne legge frem bilag som dokumenterer utgifter og eventuelle 

inntekter. Misbruk kan føre til krav om tilbakebetaling og bortfall av rett til 

tilskuddsordningene for ett eller flere år. 
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2. Tilskudd 
 

2.1 Kultur 
 
Arrangementer og prosjekter det søkes støtte til må finne sted i Nordre Follo kommune. 
 
Retningslinjene gjelder for søkere innenfor områdene musikk, dans, teater, historie, 
visuell kunst, kunsthåndverk og husflid.  

 
Organisasjoner, lag og foreninger må være åpne for alle - Ha demokratisk oppbygning med 
eget styre - Bygge på individuelt medlemskap, og ha aktive medlemmer 
 

2.1.1 Hvilke tilskudd kan det søkes om? 
Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver 
kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om: 

• Grunn- og medlemstilskudd * 

• Ekstraordinært driftstilskudd * 

• Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser. * 

• Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv. 

• Arrangementstilskudd kan gis som: 

▪ Prosjektstøtte. 
Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær 
drift.  
Det kan for eksempel ytes tilskudd til egenandel til større prosjekter som 
tenkes delfinansiert med eksterne midler.   

 
▪ Underskuddsgaranti.  
Det kan søkes om støtte på inntil 20% av bruttoutgiftene til arrangementer. 
Maksimalt tilskudd er kr. 20.000, -, minste tilskudd kr. 1.000, -. Det må søkes i 
forkant av arrangementet. Tilskuddet utbetales i etterkant av arrangementet 
når nødvendig dokumentasjon er mottatt. 
Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte 
utgifter. 

 
*Skolekorps mottar et øremerket tilskudd som fordeles likt på skolekorpsene i kommunen.  
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Skolekorps, kor og orkestre kan søke om tilskudd til arrangement, jubileumsgave fra denne 
ordningen. 
 

2.1.2 Søknadsskjema og frister 
Søknadsskjema for tilskudd til kulturformål vil være tilgjengelig i god tid før 
søknadsfristen hvert år på kommunens hjemmeside. 
 

 

Hovedsøknadsfrist                                er 15. mars  
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2.2 Idrett- og friluftsliv 
Arrangementer og prosjekter det søkes støtte til må finne sted i Nordre Follo kommune. 
 
Retningslinjene gjelder for søkere innenfor områdene idrett og friluftsliv. 

 

Organisasjoner, lag og foreninger må være åpne for alle - Ha demokratisk oppbygning med 
eget styre - Bygge på individuelt medlemskap, og ha aktive medlemmer 
 

2.2.1 Hvilke tilskudd kan det søkes om? 
Frivillige lag og foreninger og stiftelser med idrett- og friluftslivsformål som hører 
hjemme i Nordre Follo kommune kan søke om: 

• Grunn- og medlemstilskudd 

• Ekstraordinært driftstilskudd  

• Etableringstilskudd til nye lag og foreninger.  

• Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv. 

• Arrangementstilskudd kan gis som: 

▪     Prosjektstøtte 
Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær 
drift.  
Det kan for eksempel ytes tilskudd til egenandel til større prosjekter som tenkes 
delfinansiert med eksterne midler.   

 
▪    Underskuddsgaranti  
Det kan søkes om støtte på inntil 20% av bruttoutgiftene til arrangementer. 
Maksimalt tilskudd er kr. 20.000, -, minste tilskudd kr. 1.000, -. Det må søkes i 
forkant av arrangementet. Tilskuddet utbetales i etterkant av arrangementet når 
nødvendig dokumentasjon er mottatt. 
Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte 
utgifter. 

 
 

2.2 Søknadsskjema og frister 
Søknadsskjema for tilskudd til idrett og friluftslivsformål vil være tilgjengelig i god tid før 
søknadsfristen hvert år på kommunens hjemmeside. 
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3. Nærmiljøtiltak 
Det kan søkes om tilskudd til nye og eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. 

Tilskuddet kan benyttes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr når dette 

er til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak og søker skal i størst mulig grad gjøre 

arbeidet gjennom dugnadsinnsats. Tilskuddet kan benyttes til oppgradering, nye 

eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg 

 

Følgende søknader prioriteres:  
▪ Søknader som bidrar til å nå kommunens mål. 
▪ Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.  

▪ Tiltakene skal ligge i eller i tilknytning til boområder, sentra, natur- 
friluftsområder eller andre oppholdssteder. 

 

3.1 Hvem kan søke 
Velforeninger, grendelag og andre frivillige organisasjoner. 

  
Tilskuddet beregnes skjønnsmessig etter overordnede prinsipper 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedsøknadsfrist                                er 15. mars  

Hovedsøknadsfrist                                er 15. mars  
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4. Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter 

 
4.1 Hva kan få tilskudd? 
Medlemsavgift + enkelthendelser fritidsklubber 

 
Tilskuddsordningen har som formål å gi barn og unge fra familier med dårlig økonomi 
mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter, som gir tilhørighet over 
tid. 

 
Det kan være medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og egenandel på 
turer. Kommunen vurderer søknader individuelt og beløpet det er søkt om, kan innvilges 
helt eller delvis. 

 

4.2 Hvem kan søke 
Organisasjoner i Nordre Follo, som er registrert i frivillighetsregisteret, fritidsklubbene 
og Nordre Follo kulturskole kan søke om støtte.  
 
I tillegg kan ansatte på vegne av et barn/ungdom med behov for økonomisk støtte til en 
fritidsaktivitet søke. Søknaden skal inneholde navn på barnet, fødselsdato og samtykke 
fra foresatte for barn under 15 år. 

 
Kommunen gir støtte til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir tilhørighet over 
tid.  

 
Organisasjonen eller ansatte i kommunen skal sende en egen søknad for hvert barn de 
søker for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter eller egenandeler for flere 
turer. Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

 
 
Søknadsfrist: Det kan søkes gjennom hele året. 
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5. «Prøv selv» 
 
Barn og unge kan med bakgrunn i egen ide eller på eget initiativ, søke om tilskudd for 
planlegging og gjennomføring av ideen/ tiltaket. 

   
Barn og ungdom kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer. Dette kan være å 
lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage 
"mekke - verksted", hobby - verksted osv.  

 
Barn og ungdom bosatt i Nordre Follo kommune, i alderen 10 - 20 år. Både 
enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke. 
 
Søknader prioriteres etter: 

• Søknader som bidrar til å nå kommunens mål. 

• Aktiviteten/ tiltaket er barn og unges egne premisser, de har selv det fulle 
ansvaret. 

 

Tilskuddet beregnes etter skjønnsmessig vurdering basert på overordnede prinsipper og 
administrative rutiner. 
Enkelttilskudd kan ikke overstige kr 5 000, og det ytes ikke tilskudd til innkjøp av dyrt 
teknisk utstyr som for eksempel videokamera, musikkanlegg. 
 
Søker kan ikke få tilskudd til samme prosjekt /idé flere ganger. 
  
Det er ingen søknadsfrist på «PRØV SELV»-midlene. Hver søknad behandles fortløpende 
i løpet av året. 
   
 
 
 


