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Retningslinjer for kulturtilskudd i Rælingen kommune 
Revidert april 2020, UKN-sak 20/8 

 
Tildeling av kulturtilskudd skal stimulere til utvikling av frivillige lag og foreningers aktiviteter i Rælingen.  
Det skal stimuleres til arrangementer og aktiviteter som tar et tydelig miljøhensyn og som tilrettelegger for 
utsatte grupper. Dette er i tråd med kommunens overordnede hensyn. 
 
Retningslinjer for kulturtilskudd omfatter følgende tilskuddsordninger:  

• Medlemstilskudd 

• Stimuleringstilskudd 

• Arrangementstilskudd 
 

Krav til søker (gjelder alle tilskuddsordningene) 
• Må være registrert i Rælingen kommunes foreningsoversikt.  

• Må være registrert i brønnøysundregisteret og/eller frivillighetsregisteret.  
 
Tilskudd gis hovedsakelig til frivillige organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid.  
 
Kulturtilskudd kan gis til 

• Regionale lag/organisasjoner som har medlemmer og aktivitet i Rælingen 

• Aktiviteter eller arrangementer hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte 

• Organisasjoner som arbeider med prioriterte grupper som mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
innvandrere og flyktninger. 

 
Det gis ikke tilskudd til: 

• Politiske partier og politiske markeringer 

• Interesseorganisasjoner (f. eks. fagforbund, næringsorganisasjoner, religiøse organisasjoner, 
samlings- og interessefellesskap for spesielle pasientgrupper) 

• Lands- og fylkesorganisasjoner. 

• Velforeninger  

• Private klubber 

• Rent kommersielle aktiviteter 
 

Krav til søknad (gjelder alle tilskuddsordningene) 
Søknad om tilskudd skal sendes inn via elektronisk skjema som ligger på  
https://www.ralingen.kommune.no/kulturtilskudd 
 
Søknadsfristen er 15. mars hvert år.  
 

• Medlemstilskudd tildeles kun én gang i året 

• Stimuleringstilskudd kan søkes hele året, men tildeling av tilskudd forutsetter at det står igjen 
disponible midler etter tildeling av medlemstilskudd. 

• Tilskudd til kulturarrangementer kan søkes til hele året og er en tilskuddsordning uavhengig av 
hovedtildelingen.  

 
Alle tilskudd gis innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
 
Søknaden behandles av Utvalg for kultur og nærmiljø, og alle får skriftlig melding om utfallet av behandlingen. 
 
Utvalg for kultur og nærmiljø forbeholder seg retten til å foreta kontroll for å påse at de bevilgede midler nyttes i samsvar 
med forutsetningene. Misbruk av tilskudd som er gitt etter disse retningslinjene, kan føre til at organisasjonen mister 
rettigheter til tilskudd for ett eller flere år.   
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MEDLEMSTILSKUDD 
 
Medlemstilskuddet er ment som drift- og administrasjonsstøtte til organisasjonens ordinære virksomhet.  
 
Søknader om medlemstilskudd tildeles kun én gang i året.  
Søknadsfrist 15. mars hvert år 
 

Hvem kan søke 
Alle organisasjoner som oppfyller krav til søker (se side 1).  
 
Medlemstilskuddet gis per aktivt medlem under 18 år bosatt i Rælingen. 
 

Hva er et aktivt medlem 
Med aktivt medlem menes personer som er oppført i organisasjonens medlemsregister og har betalt 
individuell kontingent for grunnlagsåret.  
 
Det tildeles ikke medlemstilskudd for støttemedlemmer, passive medlemmer, familiemedlemmer, eller 
medlemmer som er registrert flere ganger i samme organisasjon.  
 
Organisasjoner som søker medlemstilskudd må ha et oversiktlig og kontrollerbart system for innbetaling av 
kontingent (medlemsregister). 
 
For frivillige organisasjoner som ikke har medlemmer i Rælingen, men som har sitt virke i Rælingen 
kommune tildeles et fast grunntilskudd pr. organisasjon.  
Dette gjelder kun lokale organisasjoner. 
 

Hva dekker et medlemstilskudd/grunntilskudd 
Tilskuddet omfatter blant annet kontorutgifter, husleie, utstyr/materiell, deltagelse på landsmøter eller 
kretsmøter, kurs/konferanser, stevner og leirer 
 

 

Krav til søknad 
• Medlemsoversikt og kontingentsatser pr. 31.12. siste driftsår 

 
Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av 
søknaden. 
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STIMULERINGSTILSKUDD 

 
Tilskudd som skal stimulere til organisasjonens egen primæraktivitet. 
 
Stimuleringstilskudd kan søkes hele året, men tildeling av tilskudd forutsetter at det står igjen disponible 
midler etter tildeling av medlemstilskudd. 
 

Hvem kan søke 

Alle organisasjoner som oppfyller krav til søker (se side 1).  
 

Hva kan det søkes tilskudd til 
Eksempler på ting man kan søke om penger til (ikke utømmelig liste):  

• Utstyr til egen aktivitet  

• Aktiviteter for særlig sårbare grupper.  

• Tilrettelegging for bevegelseshemmede 

• Etableringstilskudd til nye frivillige organisasjoner 

• Tilrettelegging for miljøvennlig drift   

• Publikasjoner 
 
Det gis ikke tilskudd til: 

• Skoleaktiviteter og -utstyr 

• Rent kommersielle aktiviteter eller arrangementer 

• Innsamlingsaksjoner og andre økonomiske støtteordninger  

• Utdeling/servering av gratis mat og drikke 

• Tiltak som ikke er i tråd med kommunens overordnede verdisyn  

• Lukkede fester og markeringer som kun er for organisasjonens medlemmer 

• Lukkede turer og studiereiser som kun er for organisasjonens medlemmer 
 

Krav til søknad 
• Årsmelding for siste driftsår 

• Revidert regnskap for siste driftsår 
 
For nyetablering av en frivillig organisasjon gjelder følgende krav: 

- Underskrevet protokoll/referat fra oppstartsmøtet  
- Medlemsregister som viser at de som har betalt individuell medlemskontingent har 

bostedsadresse i Rælingen.  
- Organisasjonens vedtekter, aktivitetsplan og budsjett. 

 
Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av 
søknaden. 
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TILSKUDD TIL KULTURARRANGEMENT 
 
Tilskuddsordningen skal stimulere til åpne kulturarrangementer med bred publikumsappell som skal bidra til 
å skape et godt opplevelsestilbud i kommunen så vel som aktivitet for arrangørene. 
 

Hvem kan søke 

Alle lokale organisasjoner og aktører kan søke om tilskudd til kulturarrangement. 
 

Hva kan det søkes tilskudd til 
Tilskudd til kulturarrangement kan blant annet gis til: 
 

• Teaterforestillinger, konserter, festivaler, utstillinger og andre kunst- og kulturformidlingsarrangement 

• Åpne kurs, seminarer, foredrag med kulturrelatert innhold 

• Arrangementer hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte 
 
Arrangementet må være åpent for et allment publikum og annonseres offentlig.  
 
Det gis ikke tilskudd til  

- Lukkede fester, reiser etc. som kun er for organisasjonens medlemmer.  
- Servering av gratis mat og drikke.  
- Arrangement som foregår utenfor Rælingen kommune, eller der ikke lag/foreninger fra Rælingen 

kommune er arrangør 
- Store arrangementer/nasjonale mesterskap o.l. utover det som gis til lokale kulturarrangementer 

med mindre søknad om dette foreligger i godt tid før behandling av kommende års budsjett. 
 
Ved vurdering av søknader vil det blant annet legges vekt på om arrangementet kan appellere til et eksternt 
publikum. Faktorer som kan utløse tilskudd, er for eksempel arrangementets omfang, størrelse, tema, 
rammer, gjesteartister, samarbeidspartnere og profil.  
 

Krav til søknad 
Prosjektbeskrivelse med formål og bakgrunn for arrangementet 
Budsjett og finansieringsplan 
 
Ved søknad om beløp over 10.000 kr skal saken behandles av Utvalg for kultur og nærmiljø.  
Andre søknader behandles av administrasjonen. 
 

Informasjon om utbetaling 
Tilskuddet betales som hovedregel ut etterskuddsvis mot framlagt rapport/regnskap, som skal være kultur- 
og fritidsenheten i hende senest 4 uker etter at arrangementet/tiltaket er avviklet.  
Dersom denne fristen ikke overholdes, kan tilsagnet bli inndratt. 
 
I særlige tilfeller, der det er behov for forskuddsvis utbetaling, må dette presiseres i søknaden. 
Det skal fremlegges regnskap umiddelbart etter arrangementet, og senest innen to uker. 
 
Dersom faktiske utgifter er mindre enn opplyst i søknaden, vil tilskuddet bli redusert tilsvarende. Eventuelt 
urettmessig utbetalt tilskudd vil bli krevet tilbakebetalt. Ved arrangement der det er grunn til å tro at det kan 
bli balanse i regnskapet uten tilskudd, kan tilskudd gis som garanti mot underskudd.  
 

Krav til rapport 
Sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer og bilag, samt evaluering av arrangementet skal sendes 
Rælingen Kommune når arrangementet er avsluttet.  
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