Etnedal kommune

Kriterier for tildeling av kulturmidler
Vedtatt i kommunestyret 12. september 2019 (sak 74/19)

1. Kriteriene for tildeling av kulturmidler gjelder for tilskuddsordningene Drifts- og aktivitetsstøtte,
Enkelttiltak samt Ungdoms- og idrettsadministrasjon.
2. Både privatpersoner og lag/organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Etnedal kommune
kan bli tildelt kulturmidler.
3. Tilskudd kan gis til enkeltarrangement eller til generell aktivitet. Tiltaket må komme fellesskapet til
gode.
4. Det gis ikke tilskudd til kommersielle tiltak.
5. Grendehus som blir brukt til allmenne formål kan få støtte. Kulturmidler tildeles kun til aktivitet,
ikke til rehabilitering av bygg.
6. 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.
7. Ved fordeling vil aktivitetsnivå, satsingsområder og medlemstall bli tillagt vekt.
8. Tiltak som er i samsvar med mål i kommunens styringskort og planer prioriteres.
9. Aktivitet som har barn, ungdom og/eller unge voksne som målgruppe vil bli prioritert. Det
samme gjelder for tiltak som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og for integrering av
folk med annen kulturell bakgrunn.
10. Søknad om drifts- og aktivitetssøtte og midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon fylles ut
elektronisk via kommunens hjemmeside, innen 1. april hvert år. Søknader som kommer inn etter
fristen vil ikke bli behandla. Der det er relevant skal årsmelding og regnskap ligge ved søknaden.
Søknad om enkelttiltak kan sendes kulturkontoret hele året, og budsjett skal legges ved.
11. Drifts- og aktivitetssøtte til kultur- og idrettsformål utgjør 4/5 av tjenesteområdet Kulturmidler.
Vedtak om fordeling av slikt tilskudd blir foretatt av formannskapet etter søknadsfristens utløp.
Om lag 1/5 av midlene innenfor tjenesteområdet holdes tilbake, og fordeles av kulturkontoret
resten av året. Her inngår støtte til enkelttiltak, midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon,
Folkemusikk i notid og framtid, samt kultur- og idrettspris.
12. Så lenge kommunen i vesentlig grad står for finansiering av dirigent til kor og korps, skal 65 %
av drifts- og aktivitetsstøtten fordeles til idrettsaktiviteter. 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.

