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Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 

Hitra kommunestyre vedtok 26. april 2018 under SAK 21/18 følgende: 
  
Vedtak: 
Hitra kommunestyre vedtar revisjon av retningslinjer for kulturmidler 2018 som framstilt i saken, dog slik 
at kulepunkt 2 under «Krav til den som mottar tilskudd utgår». 
 
Enstemmig. 

 
Retningslinjene er oppdatert i forhold til vedtak. 
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1  Generelt 

1.1 Hvem kan få tilskudd 
Tilskuddet går til aktivitet innenfor det utvidete kulturbegrepet og som har kultur som 
hovedformål. Som kulturelle aktiviteter regnes idrett, friluftsliv, musikk, sang, dans, teater, 
kunst/håndverk, kulturminnevern og tradisjonsbevaring. 
 

1.2 Krav til den som mottar tilskudd 
 Alle som mottar tilskudd til kultur og fritidsarbeid i Hitra kommune skal akseptere 

Ledsagerbevis og Opplevelseskortet. 

 Det skal oppgis aktive/passive medlemmer i søknaden. Kun aktive medlemmer kan motta 
støtte fra kommunen. 

 Søkere som ikke legger ved siste årsmelding og godkjente regnskap er ikke tilskudds- 
berettiget. 

 

1.3 Typer tilskudd 
Kulturmidlene består av følgende 4 typer tilskudd: 

1. Tilskudd til idrettsformål 
1A Tilskudd til idrettsformål 
1B Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse  

2. Tilskudd til kulturformål 
2A Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte 
2B Tilskudd til kulturformål – Prosjektstøtte  

3. Tilskudd til festivaler 
3A Tilskudd til festivaler og lokale spel 
3B Tilskudd til større idrettsarrangementer 

4. Kultur-/idrettsstipend 
4A Kulturstipend 
4B Idrettsstipend 

 

1.4 Søknadsfrist 
Fristen for å søke tilskudd på alle typer kulturmidler settes til 30. april 
Søknad om støtte til «2B Tilskudd til kulturformål – Prosjektstøtte» behandles og tildeles så lenge 
det finnes midler på budsjettposten. 
 
Alle søknader sendes sammen med eventuelle vedlegg på epost til:  
  postmottak@hitra.kommune.no 
eller pr. post til:  

Hitra kommune, Servicetorget, 7240 HITRA 
 

mailto:postmottak@hitra.kommune.no
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1.5 Kunngjøring 
Søknadsfrist kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmesider, og sendes ut til lag og 
foreninger på epost. 
 

1.6 Saksbehandling 
Søknadene behandles slik: 

 Rådmannen utarbeider innstilling vedr. tildeling av kulturmidlene basert på 
tildelingskriteriene innenfor hver kategori. 

 Idrettsrådet og Kulturrådet får tilsendt rådmannens innstilling med mulighet for uttalelse. 

 Formannskapet gjør vedtak om fordeling av alle kulturmidlene unntatt tildeling av  
«2B Tilskudd til kulturformål – Prosjektstøtte» som delegeres rådmannen. 

 
I vedtaket vises det til vedtatte retningslinjer og klageadgang etter forvaltningslovens § 28, 2. ledd. 
 
 

2  Prioriteringer 

2.1 Kommunens prioriterte områder 
Ved fordeling av midlene vektlegges følgende: 

 Tiltak og aktiviteter for barn og unge til og med 19 år 

 Tiltak og aktiviteter for grupper med spesielle behov 

 Tiltak som gir bedre bredde i kommunens totale kulturtilbud 
 

2.2 Ikke tilskudd berettigede tiltak 
Kulturmidlene tildeles ikke: 

 Hobby- og interesseforeninger for voksne 
Eksempler på foreninger som ikke vil være tilskudds berettiget er: 
Helselag, sanitetsforeninger, kirkeforeninger, pensjonistforeninger eller interesseorganisasjoner som 
veglysforeninger og velforeninger. Det samme gjelder foreninger som etter begrep hører hjemme under andre 
etaters områder, f.eks. hørselsforeninger, astmaforeninger, foreninger for psykisk helse o.l. som hører inn 
under helse- og sosialetaten. 

 Rene humanitære tiltak og organisasjoner/tiltak som ikke har tilhold i kommunen 

 Offentlige fester og andre tiltak som tar sikte på en økonomisk gevinst 

 Organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrke eller økonomiske 
interesser 

 Politiske eller politisk relaterte organisasjoner 

 Kommunale tiltak eller andre offentlige institusjoner 

 Vedlikeholdsutgifter til samfunnshus/grendehus 

 Aktiviteter/arrangementer som skjer utenfor Hitra kommune 
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3  Søknads- og tildelingskriterier 

3.1 Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 

3.1.1 Tilskudd til idrettsformål 

Tilskudd til idrettsformål skjer hvert år på grunnlag av søknad «1A Tilskudd til idrettsformål».  
Kun medlemmer av Norges Idrettsforbund kan motta støtte fra «1A Tilskudd til idrettsformål». 
Ved fordeling av midlene tas det utgangspunkt i fordelingsnøkkelen utarbeidet av Idrettsrådet. 
 
Idrettsrådets tilskudd er til disposisjon for bruk i sekretariat, representasjon i idrettspolitiske fora, 
kursing og for øvrig etter vedtak på Idrettsrådets årsmøte.  
 
Idrettsrådet leverer årlig en idrettspolitisk rapport over aktivitet i rådet og lagene til 
Formannskapet som er øverste kulturpolitiske organ. 

3.1.2 Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse 

Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelsearbeid skjer på grunnlag av søknad «1B Tilskudd til fysisk 
aktivitet og folkehelse». Tilskuddet tildeles lokale lag og foreninger som har fysisk aktivitet og 
folkehelse som mål, og tiltak spesielt rettet mot barn og unge prioriteres.  
Lokale interesseforeninger som driver med fysisk aktivitet er ikke tilskuddsberettiget, det samme 
gjelder kommunale avdelinger. 
 

3.2 Tilskudd til kulturformål 
Tilskudd til kulturformål fordeles i 2 typer støtte: 

3.2.1 Driftsstøtte 

Tilskudd til kulturformål skjer hvert år på grunnlag av søknad «2A Tilskudd til kulturformål – 
Driftsstøtte». Ved fordeling av midlene tas det utgangspunkt i fordelingsnøkkel utarbeidet av 
kulturrådet, men slik at barn og unge prioriteres i tildelingen. 

3.2.2 Prosjektstøtte 

Søknad på prosjektmidler skal inneholde en detaljert redegjørelse for det planlagte tiltaket med en 
tilhørende finansieringsplan. Tildeling skjer på grunnlag av søknad «2B Tilskudd til kulturformål – 
Prosjektstøtte», med hovedfordeling av midler etter fastsatt søknadsfrist for alle kulturmidler.  
Prosjektstøtten kan imidlertid søkes gjennom hele året og tildeles skjønnsmessig så langt 
bevilgningen rekker.  
Prosjektstøtte gis ikke til idrettsformål eller idrettsaktiviteter. 
 
Det gis prosjektstøtte til for eksempel: 

 Tiltak for funksjonshemmede 

 Tiltak rettet mot barn og ungdom 

 Nyskapende tiltak 
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 Offentlige arrangementer (forestillinger, foredrag, kurs, kulturarrangement) som ellers 
ikke forventes å gi et økonomisk overskudd og som gir Hitra Kommune positiv 
oppmerksomhet fra egne innbyggere og verden rundt oss 

 Utgivelser i form av bøker, hefter, CD, film/video, etc. som ikke forventes å gi et økonomisk 
overskudd 

 Lokale utstillinger av lokale kunstnere 

 Underskudds garanti, begrenset oppad til kr. 10.000,-. Støtten vil da bli redusert eller falle 
bort i henhold til det faktiske underskudd eller eventuelle overskudd som dokumenteres 
gjennom regnskap. 

 Det kan under denne kategori også i enkelte tilfeller gis støtte til forprosjekt. 
Prosjektstøtten kan også gis til enkeltpersoner. 
 
For prosjektstøtte kan det gis inntil 50 % tilskudd til det omsøkte tiltaket. Ved samarbeids-
prosjekter kan det gis inntil 75 % av omsøkt beløp. 
  
Utbetaling skjer etter at godkjent regnskap er sendt inn til kommunen. Forskudd kan tildeles med 
inntil 75 % av innvilget beløp ved oppstart av den omsøkte aktivitet. Utbetaling av sluttbeløp skjer 
etter at godkjent prosjektregnskap er sendt inn. 
 

3.3 Tilskudd til festivaler 
Tilskudd til festivaler behandles av Formannskapet på særskilt måte som egen sak. Finansiering 
skjer via en mulig kombinasjon av kulturmidler/næringsfond o.a. tilgjengelige midler. 
 
Tilskudd til festivaler er delt i 2 ulike tilskudd: 

3A Tilskudd til festivaler og lokale spel 
3B Tilskudd til større idrettsarrangementer 

 

3.4 Kultur-/idrettsstipend 

3.4.1 Generelt 

1. Hitra Kommunestyre setter årlig av et beløp i forbindelse med budsjettbehandlingen som 
skal gå til kultur- og idrettsstipend. 

2. Stipendet deles ut hvert år til en (eller flere) kultur- /idrettsutøver(e) på Hitra. 
3. Stipendiet skal gå til enkeltpersoner eller grupper av personer som er bosatt i Hitra 

kommune, i alderen 14 - 25 år (for grupper; hovedtyngden i aldersgruppen). 
4. Stipendet skal stimulere til særskilt eksponering innenfor sitt område og stipendmottaker 

skal fremstå som et positivt forbilde innenfor sin aktivitet. 

3.4.2 Formål 

a) Kulturstipend 
 Kulturstipendiet skal medvirke til stimulering og videreutvikling av unge talenter innen 

ulike kunst og kulturuttrykk. 
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 Stipendiet skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle 
seg. 

 Stipendiet kan også tildeles ungdom med lærekontrakt i små og verneverdige fag. 
 Stipendet kan benyttes til kostnader i forbindelse med kompetanseheving, utstyrsinnkjøp, 

reiser etc.  
 Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kunst- og 

kulturuttrykk.  
 
b) Idrettsstipend 

 Idrettsstipendiet skal medvirke til stimulering og videreutvikling av mottakerens idrettslige 
ferdigheter eller idrettslederes kompetanseheving.   

 Idrettsstipendet kan tildeles utøvere innen individuelle idretter og lagidretter. 
 Stipendet kan benyttes til kostnader utøvere har i forbindelse med treningsleir, samlinger, 

stevner, spesialutstyr og innhenting av trenerkompetanse. 
 Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike sports- og 

idrettsgrener.  
 

3.4.3 Tildeling 

a) Det er Formannskapet som tildeler stipendene, men alle kan komme med forslag til 
verdige kandidater.  

b) Begrunnede forslag på kandidater til kultur-/idrettsstipendet sendes Hitra kommune. Frist 
for innsending av forslag kunngjøres i lokalavisa eller på annen høvelig måte.  

c) Hvem som er tildelt stipendene holdes unntatt offentligheten fram til stipendutdelingen. 
d) Stipendene deles ut ved en passende anledning/arrangement. 

 

 

 


