
Støtte til enkelttiltak 

Tilskuddet gis til konkrete enkelttiltak som for eksempel: 

- Scenekunst, konserter og utstillinger 

- Prosjektoppgaver, registreringsarbeid 

- Informasjonskampanjer, publikasjoner 

- Foredrag, konferanser og kurs 

- Strukturer og utstyr som tilrettelegger for kulturell aktivitet 

- Andre formidlingstiltak 

 

Tilskuddet til enkelttiltak kan etter søknad bevilges løpende gjennom hele året. Søknaden må fremmes 

innen 1.desember, forutsatt at det er satt av midler til formålet. 

Tilskuddet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av beskrivelse av tiltaket, program og budsjett. 

Søknad bør foreligge på forhånd, rådmannen gir eventuelt tilsagn på midler, og støtte utbetales snarest 

etter tiltaket er gjennomført, mot innsendt rapport og regnskap. 

Alle undergrupper i organisasjoner skal fremme sine søknader gjennom hovedstyret. 

Retningslinjer for utdeling av       

kulturmidler Ibestad kommune 

Om kulturmidler 

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid gis til personer, organisasjoner og institusjoner i Ibestad kommune. 

Tilskuddet ytes innenfor rammen av det vedtatte budsjettet. Aktiviteter og kulturorganisasjoner som    

aktiviserer barn og unge skal prioriteres 

Tilskuddsformer: 

 Aktivitetstilskudd 

 Støtte til enkelttiltak 

Ved søknad benyttes søknadsskjemaer til de to ovennevnte tilskuddsordningene. 

Saksbehandling 

Søknader om kommunalt tilskudd til kulturarbeid sendes til kommunen innen de fastsatte fristene. Etter 

at søknader er behandlet, får søker skriftlig underretning om vedtaket. Eventuelle avslag skal begrunnes. 

Siste frist for innlevering av rapport/regnskap til tilskuddsåret er 15.desember. Etter denne dato trekkes 

tilskuddet tilbake. 



 

Aktivitetstilskudd 

 

Aktivitetstilskuddet gis kun til lokale kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i               

kommunen, og som har som primær målsetting å drive kulturarbeid.  

Unntatt fra aktivitetstilskudd er organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmers økonomiske 

og/eller yrkesinteresser, og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er vanligvis 

ikke stønadsberettiget. 

 

Aktivitetstilskuddet gis som: 

Fast administrasjonstilskudd 

- Likt for alle stønadsberettigede organisasjoner innenfor samme kategori. 

Bevegelige tilskudd 

- Skjønnsmessig ut fra aktivitetsomfang og økonomi. 

Aktivitetstilskuddet forutsettes også å dekke utgifter til: 

- Leie eller drift av lokaler og anlegg til trening og møtevirksomhet 

- Utstyr, materiell med mer 

- Instruktørvirksomhet 

 

Med søknaden skal det følge: 

- Sist vedtatte årsmelding og regnskap. Siste års tilskudd fra kommunen skal spesifiseres i            

regnskapet 

- Nøyaktig medlemstall skal være attestert av årsmøtet 

- Alderssammensetningen i organisasjonen 

- Aktivitetsplan 

Aktivitetstilskudd utbetales i sin helhet så snart søknaden er behandlet i formannskapet. 

 

Utlysing av kulturmidler aktivitetsstøtte blir kunngjort og publisert med søknadsfrist 1.juni, søknad sendes 

til Ibestad kommune. Saksgangen for aktivitetstilskudd er innstilling ved Komité for kultur og fritid, politisk 

behandling og avgjørelse ved formannskap.  

 

 


