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  LILLESAND KOMMUNE 
 

 
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL  
 
VEDTATT AV BYSTYRET I SAK 108/18 
 

Formål 
Lillesand kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. 
Formålet med ordningen er å fremme et aktivt og allsidig kulturliv. Dette oppnås 
ved å stimulere lag, organisasjoner og enkeltpersoner, for derved å bidra til et 
variert tilbud til innbyggerne. 

 
1. Alminnelige bestemmelser 
 
1.1 Helse-, kultur- og velferdsutvalget har myndighet til å fordele kulturmidler innenfor 

kultur og fritids ansvarsområde og vedtatte budsjettramme. Tildeling av midlene 
legges fram for HKV-utvalget til behandling. 10 % av midlene delegeres til 
kulturadministrasjonen å tildele og legges fram for HKV-utvalget som referatsak.  

1.2 Unntatt fra tilskudd er kommersielle tiltak, politiske partiorganisasjoner, yrkes- og 
næringsorganisasjoner samt organisasjoner som ikke er åpne for alle. Det ytes som 
hovedregel ikke tilskudd til hovedorganisasjoner, foreninger eller institusjoner utenfor 
Lillesand kommune. Det ytes ikke driftsstøtte til kulturbasert næring. Det ytes heller 
ikke støtte til opprettelse av stillinger.  

1.3 Vedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om 
vedtak. Klagen oversendes administrasjonen som vurderer klagen på nytt. Dersom 
klager ikke får medhold legges den fram for klagenemnda. 

1.4 Kulturmiddeltildeling kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmesider. 
 
 
2. Generelle vilkår for støtte 
 
2.1 Barne- og ungdomsarbeid prioriteres. 
2.2 Aktivitet prioriteres framfor støtte til for eksempel innkjøp av inventar og utstyr.  
2.3 Nyskapende kultursatsing stimuleres.  
 
 
3. Former for støtte 
 
3.1 Driftsstøtte 
  
3.1.1 Generell driftsstøtte. Frivillige lag og foreninger kan søke om kommunal støtte til 
dekning av driftsutgifter. Følgende krav stilles: a) organisasjonen må ha eksistert i minst 
et år b) organisasjonen må være demokratisk oppbygd og ha eget styre og eget 
regnskap. Tilskuddets størrelse avhenger av medlemstall og aktivitetsnivå. Øremerkede 
bevilgninger over budsjettet, variasjoner i kommunens budsjettrammer og antall søkere 
kan også ha betydning for tilskuddets størrelse.  
3.1.2 Tilskudd til drift av forsamlingshus kan søkes av velforeninger, organisasjoner, 
stiftelser, og lignende som eier og driver lokale forsamlingshus til allmenn bruk.  
3.1.3 Tilskudd til faste årlige arrangementer og festivaler.  
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Felles for driftsstøtte: Søknadsfrist 1. mars på eget skjema. Revidert årsregnskap og 
årsmelding skal vedlegges. Ved søknad om generell driftsstøtte skal dessuten 
medlemsliste vedlegges. 
 
 
3.2 Tiltaksstøtte 
 
3.2.1 Prosjektstøtte. Lag, grupper, ad hoc-utvalg og individer kan søke om tilskudd til 
barne- og ungdomstiltak, rusfrie miljøtiltak, kulturverntiltak, bokutgivelser, 
lederopplæring, kunstprosjekter, utviklingsprosjekter og lignende. Søknadsfrist 1. mars. 
Det kan unntaksvis behandles søknader utenom fristen. 
3.2.2 Oppstartingsstøtte kan søkes av alle nye organisasjoner. Som oppstarting regnes 
også ny selvstendig avdeling i eksisterende forening, eller reorganisering etter 
nedleggelse. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd og ha eget styre. 
Søknader behandles fortløpende. 
3.2.3 Arrangementsstøtte. Omfatter alle mulige kulturarrangementer som festivaler, 
konserter, utstillinger, foredragskvelder, teaterforestillinger, idrettsarrangementer og 
lignende, som bekjentgjøres og er åpne for publikum. Det kan unntaksvis gis støtte til 
lukkede arrangementer (for eksempel skole- og institusjonskonserter). Arrangementer 
med et klart kommersielt siktepunkt gis ikke støtte. Søknader behandles fortløpende. 
 
Sammen med søknaden må det vedlegges et budsjett hvor både inntekter og utgifter 
framgår. Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og regnskap innlevert (gjelder 
ikke oppstartingsstøtte). 
 


