
Retningslinjer for kommunale tilskudd til lag og foreninger 
 
Utlysning av kommunale tilskudd til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 
15.mars. Søknad sendes på eget skjema. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar 
beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets 
budsjett. 
 
Ved søknad til Oppvekst- og kulturutvalget kan det gis tilskudd til personer, organisasjoner, 
lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All 
fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Oppvekst- og kulturutvalget ikke gjør annen 
prioritering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som har følgende mangler: 
 
a) manglende vedlegg (f.eks. årsmelding, regnskap, medlemslister, budsjett, osv.) 
b) søknaden er innkommet etter fristens utløp. 
 
Lag og organisasjoner som arbeider blant barn og ungdom prioriteres ved tildeling. 
Oppvekst- og kulturutvalget  avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte 
retningslinjer og eget skjønn. 
 

Kommunale tilskudd til lag og foreninger 
Kommunale tilskudd til lag og foreninger blir gitt til administrasjon og drift av lag når 
virksomheten er kontinuerlig. Det gis ikke tilskudd til bygg, anlegg eller utstyr. Som 
hovedregel blir tilskudd gitt til hovedlaget (dvs. ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet 
blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå. 
 
Tingvoll idrettsråd utarbeider tilråding til Oppvekst- og kulturutvalget på fordeling av midler 
innen sin søknadsgruppe. 
 

Prosjekttilskudd 
Prosjekttilskudd kan gis til spesielle tiltak som defineres utenfor den normale drifta og 
lagsrutinen, f.eks. enkeltarrangement, større kulturarrangement eller -tiltak. Tilskuddet 
fastsettes etter skjønn utfra omfanget av, og innholdet i det enkelte tiltak. 
 

Underskuddsgaranti 
Søknad om underskuddsgaranti kan sendes inn hele året. Det skal vedlegges budsjett til 
søknaden. Øvre tilskuddssats er kr. 6.000*. 

*Underskuddsgaranti innvilges ikke for arrangement hvor det selges, serveres eller kan nytes alkohol. 
 
 

Oppstartstilskudd 
Oppstartstilskudd på kr. 1.000 kan gis til nystarta lag. Søknad om oppstartstilskudd kan 
sendes inn hele året. Oppstart av nye grupper / aktiviteter innen et eksisterende lag gir ikke 
rett til oppstartstilskudd. Laget bør ved starten ha minst 10 medlemmer. 
 

          (versjon februar 2013) 


