
 NORD-ODAL KOMMUNE 

 

 KULTURMIDLER 

 
 
 

 

EN ORIENTERING OM TILDELINGEN 

 

Saksgang: 
 

Søknadene sendes: Nord-Odal kommune, servicekontoret, 2120 Sagstua, innen 15. mars 

d.å. 
 

Søknadene blir etter at vi har mottatt dem samlet sendt Nord-Odal Idrettsråd for 

uttalelse/innstilling. 

Samtidig har administrasjonen begynt sin behandling av søknadene. 

Administrasjonen vil til slutt gå gjennom samtlige søknader, og fremme sin innstilling om 

fordeling av midlene overfor utvalg for oppvekst og kultur. Utvalget gjør endelig vedtak om 

fordeling. 

 

Krav til søknaden: 

 

- Søknadsskjemaet skal fylles ut så nøyaktig som laget kan. 

 

- Årsmelding/årsrapport og revidert regnskap fra siste år må være vedlagt søknaden for 

at den skal bli behandlet. 

 

- Husk at søknaden skal være underskrevet med et personnavn, ikke bare lagets navn. 

 

- Det går frem av søknadsskjemaet at det for enkelte tilskuddsposter kreves nærmere 

redegjørelse på eget vedlegg. Uten slik redegjørelse vil ikke søknaden bli behandlet. 

Det er utarbeidet vedleggsskjema som sendes ut sammen med søknadsskjema til 

lagene. Benytt vedleggskjema ved innsending av søknad.  

 

 

Reglement for kommunale kulturtilskudd: 

 

Reglement for kommunale kulturtilskudd ble vedtatt av kommunestyret i sak 003/13. 

Reglement er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TILSKUDDSPOSTER; 

 

 

14720.250.380 Tilskudd til idrett, drift   kr. 80.000,- 
 

14721.250.380 Tilskudd til drift av ikke-kommunale  

   idrettsanlegg     kr. 60.000,- 
   Gjelder driftstilskudd til idrettslag som 

   driver egne anlegg. 

 

14722.250.360 Tilskudd til oppkjøring av skiløyper kr. 28.000,- 
   Lag og foreninger som står for oppkjøring av  

   skiløyper for allmennheten kan søke om støtte  

   for dette arbeidet. Her må antall kjørte kilometer  

   løype oppgis, samt hvilke traseer som er kjørt. 

 

14714.250.385 Tilskudd lederutdanning   kr. 9.000,- 
   Utgifter til lederutdanning må dokumenteres.  

   Gjelder kun kursavgift. 

 

14740.250.385 Tilretteleggingstilskudd   kr. 40.000,- 
   Lag og foreninger som tilrettelegger tilbud til  

   psykisk utviklingshemmede kan søke om støtte  

   fra denne posten. Dette kan både være integrerte  

   tilbud i laget og/eller segregerte tilbud i regi av laget. 

 

14713.250.377 Tilskudd sang- og musikkorg.  kr. 67.000,- 
 

14730.250.385 Tilskudd til barne- og ungdomsarb. kr. 89.885,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reglement for kommunale kulturtilskudd 

 

 

Følgende reglement gjelder for tildeling av kommunale kulturmidler:  

 

§ 1. Kommunale tilskudd til kulturarbeid kan gis til personer, organisasjoner og 

institusjoner innen kommunen eller unntaksvis innen regionen. Unntatt fra tilskudd er 

organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser. 

 

§ 2. Nord-Odal Idrettsråd får søknadene til behandling og gir sin uttalelse til fordelingen. 

 

§ 3. Utvalg for oppvekst og kultur vedtar fordeling av tilskuddene hvert år etter de rammer 

som er fastlagt gjennom vedtatt årsbudsjett. 

 

§ 4. Fordelingen av midlene er en skjønnsfordeling fra utvalgets side. Kriterier som blir 

lagt til grunn er lagets økonomiske situasjon, til hvilken aldersgruppe tilbudet/ene gis, 

om tilbudene er spesielt tilrettelagt for svake grupper, utgiftene ved tilbudet og ønske 

om å opprettholde et bredt kulturtilbud. Det skal legges vekt på at tilskuddsordningen 

ikke skal hindre nye ytringsformer å utvikle seg, men at den skal inneha en 

stimulerende effekt overfor nye og dristige/usikre/ ukommersielle kultur-/kunsttiltak. 

 

§ 5. Det kan gis følgende typer tilskudd; 

 

 Kulturmidler 

 Søknad på eget skjema. Frist 15. mars. 

 

a. Driftstilskudd – kulturelle lag og foreninger  

Tilskudd til daglig drift av kulturelle lag og foreningers aktiviteter innen idrett,   

sang og musikk, og barne- og ungdomsarbeid.  

   

b. Driftstilskudd – idrettsanlegg  

 Tilskudd til daglig drift til idrettslag som driver egne anlegg.  

   

c. Skiløypekjøring for allmennheten 

Lag og foreninger som står for oppkjøring av skiløyper for allmennheten kan 

søke om støtte for dette arbeidet. Her må antall kjørte kilometer løype oppgis, 

samt hvilke traseer som er kjørt.  

 

 d.   Lederutdanningstilskudd - kulturelle lag og foreninger 

  Tilskudd til skolering av de personer som er nødvendig for at selve 

aktiviteten/laget drives, også med tanke på lederrekruttering for fremtiden.  

  Utgifter til lederutdanning må dokumenteres. Gjelder kun kursavgift.     

 

e. Tilretteleggingstilskudd  

Tilskudd til lag og foreninger som påfører seg selv utgifter med å tilrettelegge 

tilbudene sine overfor grupper som krever spesiell tilrettelegging, samt til lag 

som gir egne tilbud til grupper som ikke kan integreres i ordinære tilbud.  

 

 



Andre tilskuddmuligheter 

 Det er ingen søknadsfrist, søknad kan fremmes hele året. Formannskapet vurderer 

søknader fortløpende. 

 

f. Arrangementstilskudd - kulturarrangement  

 Personer, organisasjoner og institusjoner kan søke om tilskudd, eller garanti 

mot underskudd, for kulturelle engangstilbud, f.eks. konserter,   

idrettsarrangement, barneteater osv.  

  

g. Utviklingstilskudd - kulturtiltak 

 Personer, organisasjoner og institusjoner kan søke om tilskudd til tiltak av mer 

eksperimentell art. Tiltakene må være originale og/eller/ grensesprengende.  

 

§ 6. Reglement for kommunale kulturtilskudd vedtas av kommunestyret. 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i sak 003/13, 13.02.2013.  

 

 

 

 

 

 


