
Etnedal kommune   

Administrasjonen gis fullmakt til å endre beløpene i kriteriene forholdsmessig dersom budsjettallene 
endrer seg.  
 

Kriterier for tildeling av kulturmidler 
Vedtatt av kommunestyret 23. februar 2023 

 

Generelt: 

1. Kriteriene for tildeling av kulturmidler gjelder driftsstøtte og enkelttiltak.  

2. Både privatpersoner og lag/organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Etnedal kommune 

kan bli tildelt kulturmidler. Det gis ikke tilskudd til kommersielle tiltak. 

3. Tilskudd kan gis til enkelttiltak eller til generell aktivitet. Tiltaket må komme fellesskapet til gode. 

4. Grendehus som blir brukt til allmenne formål kan få støtte. Kulturmidler tildeles kun til aktivitet og 

drift, ikke til rehabilitering av bygg.  

5. Nasjonale og regionale lag vil vanligvis ikke få tildelt kulturmidler. Midler kan likevel bli tildelt 

dersom tilsvarende aktivitet ikke tilbys i Etnedal eller den av andre vesentlige årsaker ansees å være 

positiv for innbyggerne i kommunen. 

6. Ved fordeling skal aktivitetsnivå, satsingsområder og medlemstall bli tillagt vekt.  

7. Tiltak som er i samsvar med mål i kommunens planer skal prioriteres.  

8. Aktivitet som har barn, ungdom og/eller unge voksne som målgruppe skal bli prioritert. Det 

samme gjelder for tiltak som bidrar til inkludering av ulike grupper, og mennesker med behov for 

tilrettelegging.   

 

Driftsstøtte: 

9. Søknad om driftsstøtte fylles ut elektronisk via kommunens hjemmeside innen 1. april hvert år. 

Der det er relevant skal årsmelding og regnskap ligge ved søknaden.  

10. Etnedal idrettsråd legger fram forslag til fordeling av kulturmidler øremerket idrettsformål, 

mens Etnedal kulturråd legger fram forslag til fordeling av midler til øvrig kultur. Forslagene skal 

vektlegges ved endelig tildeling i formannskapet. Formannskapet vedtar fordeling av kulturmidler 

til drift av lag og foreninger.  

11. Kr. 300 000 blir fordelt likt mellom idrett og øvrig kultur. 

 

Støtte til enkelttiltak: 

12. Kr. 40 000 av kulturmidlene går til enkelttiltak. Søknad om enkelttiltak kan sendes kulturkontoret 

hele året, og budsjett skal legges ved. Eksempler på enkelttiltak er arrangement, kjøp av spesielt 

utstyr, produksjoner (musikk, film, scene, bøker) eller turer. Midler blir utbetalt når kommunen får 

dokumentasjon på at aktiviteten er gjennomført. 


