Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til organisasjoner innen kulturfrivilligheten
Vedtatt av Larvik kommunestyre 15.09.21, jf. sak 111/21.
Ikrafttredelse: 1. januar 2022.

1. Tilskuddsordningens formål
Tilskuddsordningen skal støtte og stimulere lokale, frivillige organisasjoner som aktivt arbeider med
kunst- og kulturformidling, inkludert aktører som ivaretar og formidler kulturarv og lokalhistorie.
Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet i Larvik kommune. Det er et
mål å bidra til at kommunens innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger, får tilgang til et
bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter.
Ordningen er særlig rettet inn mot den organiserte kulturfrivillighetens faste fritidstilbud, altså den
type ordinære medlemsaktiviteter som skjer på regelmessig basis gjennom hele året.
Prioriterte målgrupper: barn og unge (til og med 19 år), og grupper med særskilte behov for
tilrettelegging.
Tilskuddsordningen er forankret i Kulturplan for Larvik kommune 2018-2028, jf. KST-sak 159/18) og
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (KST-025/20).
2. Hva er driftstilskudd?
a) Driftstilskudd gis som et bidrag til å dekke foreningenes kostnader knyttet til ordinær
foreningsaktivitet, det vil si utgifter til:
● drift av egne eller leide lokaler/anlegg (husleie, strøm, renhold, vedlikehold)
● administrasjon
● nødvendig utstyr/materiell
● instruktørkostnader
● lederopplæring, kurs
b) Det kan også gis tilskudd til etablering av nye lag/foreninger, i det året de etableres
(oppstartstilskudd).
c) Medlemstall er en viktig faktor ved beregning av driftstilskudd
3. Det kan ikke gis driftstilskudd til:
a) rehabilitering av bygg og anlegg
b) inventar og løsøre
c) reise- og turnéstøtte
d) medlemskontingent, deltakeravgift
e) tilskudd til ekstraordinære/særskilt tiltak som skiller seg ut fra ordinær foreningsdrift.
Slike søknader henvises til kommunens ordning med tilskudd til kulturprosjekter og
-arrangementer.
4. Hvem kan søke?:
a) Frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet (se definisjon nedenfor), som er
hjemmehørende i Larvik kommune, og som tilbyr foreningsaktiviteter som foregår lokalt i
Larvik

5. Hvem kan ikke søke?:
a) Organisasjoner som ikke har tilhold (foreningsadresse) i Larvik kommune
b) Regionale og fylkesdekkende organisasjoner
c) Aktører med et kommersielt siktemål
d) Interesseorganisasjoner
e) Organisasjoner som samler inn midler for selv å gi tilskudd til ulike formål
(støtteforeninger)
f) Ideelle og humanitære organisasjoner
g) Nærmiljøforeninger, vellag eller andre som faller inn under kommunens ordning med
aktivitetstilskudd
h) Trossamfunn og livssynssamfunn. Unntak: Kor som ikke har eget org.nr. fordi de er
tilknyttet et lokalt tros-/livssynssamfunn, kan søke om kulturtilskudd på selvstendig
grunnlag via samfunnets org.nr.
i) Politiske partier, skolelag, bedriftslag
j) Kommunale/offentlige instanser
6. Søkere må:
a) være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnummer
b) ha bankkontonummer registrert på organisasjonen
c) være registrert i Frivillighetsregisteret
d) ta avstand fra alle former for diskriminering
e) gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis
7. Søknadsfrist og –prosedyre
a) Tildeling skjer én gang per år
b) Søknadsfrist: 15. mars
c) Ordningen kunngjøres i Østlands-Posten og i kommunens informasjonskanaler
d) Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på kommunens nettsider
8. Vedlegg til søknad:
a) Budsjett for søknadsåret
b) Resultatregnskap for foregående år
c) Årsrapport for foregående år
Søknader som mangler etterspurt dokumentasjon, kan avvises eller tildeles redusert tilskudd.
9. Behandling av søknad
a) Søknaden avgjøres administrativt ved virksomhet Kultur og idrett
b) Kulturrådet i Larvik er høringsinstans
c) Administrasjonens vedtak sendes Kommunestyret som orienteringssak
d) Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og
vedlegg
e) Behandlingsinstansen har anledning til å flytte søknader fra denne ordningen til
kommunens øvrige tilskuddsordninger, dersom en av dem vurderes som bedre egnet,
slik at rett type tilskudd gis til enhver tid.
f) Tilskuddstildeling er avhengig av kommunens budsjettsituasjon til enhver tid, noe som
betyr at mottatt tilskuddsbeløp det ene året verken kan forventes å følge prisstigningen
år for år, eller oppfattes som en fast inntektskilde som søkerne har krav på

g) Vedtaket er et enkeltvedtak med 3 ukers klagefrist, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd
h) Den endelige klageinstansen er kommunens Utvalg for klagesaker
10. Utbetaling
a) Innvilget tilskudd utbetales etter utløpet av klagefristen
11. Rapportering og oppfølging av vedtak
a) Mottakere av driftstilskudd skal levere årsrapport og regnskap etter endt
driftsår/regnskapsår. Dokumentasjonen (se punkt 8 b og c) leveres (sammen med ny
søknad om driftstilskudd) innen 15. mars.
b) Kommunen kan kreve innsyn i tilskuddsmottakernes økonomi, og kan føre kontroll med
at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene for tildelingen
c) Tilskudd som ikke benyttes som forutsatt, må tilbakebetales
12. Begrepsavklaringer / definisjoner
a) Frivillighet: Arbeid/virksomhet som har et ikke-kommersielt formål, og som utføres på
ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Det ulønnede arbeidet må være til fordel
for lokalsamfunnet, ved at aktiviteten utføres direkte overfor andre enn ens nære
slektninger og personer tilhørende egen husholdning.
b) Frivillige lag og foreninger: Demokratisk oppbygde organisasjoner med valgt styre og
vedtekter, og med åpne muligheter for medlemskap. Foreningene skal ha et valgt styre
på minimum 3 medlemmer, med leder og økonomiansvarlig.
c) Medlem: Aktivt medlem, person som er oppført i foreningens medlemsregister og som
har betalt kontingent.
d) Kulturfrivilligheten: Begrepet defineres her i henhold til avgrensingen av kulturfeltet i
Kulturplan for Larvik kommune 2018-2028, og viser til frivillige organisasjoner med
virksomhet knyttet til materiell og immateriell kulturarv, og/eller til kunstnerisk
virksomhet i vid forstand.

