Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål, Os kommune
1. En forutsetning for tilskudd av kommunale kulturmidler er at lag- og
organisasjoner innarbeider i sine vedtekter punkter som går på forhold til
rus, mobbing og rasisme. Dersom organisasjonen unnlater å ta disse
retningslinjene inn i vedtektene, og følger opp med aktiv handling, vil det
ikke bli gitt kulturmidler til organisasjonen.
- Rus: I alle sammenhenger hvor barn og ungdom er involvert, skal voksne
ledere og medlemmer avstå fra bruk av alle typer rusmidler. Voksne ledere og
medlemmer skal framheve holdninger som tilsier at ingen av medlemmene skal
bruke rusmidler ti forbindelse med reiser og arrangement i organisasjonese regi,
når barn og unge deltar.
- Mobbing: Ledere og medlemmer i organisasjonen har felles ansvar for at
enkeltmedlemmer og/eller grupper ikke utsettes for mobbing og vold av andre
medlemmer eller utenforstående grupper.
- Rasisme: Organisasjonen skal være åpen og inkluderende for alle uansett
etnisk tilhørighet og tro.
- For alle punktene: Retningslinjer for alle punktene skal tas opp med, og gjøres
tilgjengelig og forståelig for alle i organisasjonen. Organisasjonen skal arbeide
aktivt med holdningsskapende arbeid i forbindelse med de tre punktene. Dersom
ikke retningslinjene følges, skal ansvarlige i organisasjonen straks gjennomføre
nødvendige tiltak.
2. Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Fast årlig søknadsfrist for
hovedtildeling av midler er 1. april.
3. Det skal vedlegges årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår. I
årsmeldinga skal det framgå hvordan retningslinjene om rus, mobbing og
rasisme er behandlet organisatorisk og i praksis. Det skal også framgå på hvilken
måte organisasjonen har arbeidet med holdningsskapende arbeid i forbindelse
med de tre punktene.
4. Stønad kan gis til organisasjoner, personer og institusjoner og grupper innen
kommunen. For å være stønadsberettiget må kulturarbeid være
primæraktiviteten. Det kan søkes om stønad til kulturarbeid av allmenn interesse.
Organisasjonene må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal være
åpent for alle.
5. Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar
medlemmenes yrkes- , økonomiske eller politiske interesser, samt til
organisasjoner som primært driver veldedighetsarbeid (helselag, Røde Kors og
lignende. Det samme gjelder de som primært ivaretar medlemmenes livssyn .
Det kan imidlertid gis stønad til særlige kulturtiltak av allmenn interesse iverksatt
av disse.
6. Personer, organisasjoner og institusjoner utenfor kommunen gis normalt ikke
tilskudd. Unntatt er tiltak som kokmer grupper av kommunens innbyggere til
gode.
7. Kommersielle tiltak som tar sikte på økonomisk vinning, er ikke
stønadsberettiget.
8. Det vil som regel ikke bli gitt stønad til organisasjoner, herunder støtteforeninger,
som har som formål å samle inn midler til andre.

9. Kommunens kulturmidler gis primært til godt planlagte prosjekt, tiltak og
arrangement. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og framdriftsplan skal følge
søknaden. Stønad gis normalt som tilsagn, og utbetales når tiltaket er
gjennomført. Etter nærmere vurdering kan tilskuddet utbetales helt eller delvis på
forhånd. Forandringer av forutsetningene må avklares med kulturleder. Søker
plikter å avgi regnskap og rapport ved avsluttet prosjekt. Ved flerårlige prosjekt
skal delrapport og regnskap avgis årlig.
10. Midler som ikke bindes opp i prosjekt eller tiltak, fordeles til den enkelte
organisasjons drift. For å oppnå stønad må organisasjonene være i kontinuerlig
virksomhet. Til grunn til fordelingen legges en total vurdering av søkerens
økonomi, samt planlagte eller forventede kulturelle aktiviteter. Kulturelt arbeid for
barn, ungdom og grupper som vanskelig kan fremme sine behov sjøl, gis
prioritet. Fordeling til idretten skjer etter forutgående behandling og tilrådning fra
idrettsrådet.
11. Organisasjoner som mottar stønad fra andre kommunale sektorer, skal normalt
ikke ytes stønad til drift fra kulturmidlene. Det kan imidlertid gis stønad til
spesielle tiltak eller aktiviteter, under forutsetning av at igangsettingen skjer i
samarbeid med kulturseksjonen.
12. Kulturleder kan sette av midler for å kunne behandle enkeltsøknader senere på
året, og for å kunne iverksette egne tiltak.
13. Det kan gis stønad til oppstart av nye organisasjoner. Reorganisering anses som
oppstart når virksomheten har ligget nede i minst tre år.
14. Det kan gis stipend til skolering av tillitsvalgte og ledere i kulturorganisasjoner
ved deltaking i kurs og konferanser som anses som viktig for lagets virksomhet.
Stipend gis som hovedregel som tilsagn og utbetales mot dokumenterte utgifter,
begrenset oppad til 1/3 av utgiftene.
15. Det ytes tilskudd til drift av idrettslag og idrettsanlegg. Fordeling etter skjønn,
med tanke på omfang, driftskostnader og lagenes økonomi. Fordeling skjer etter
tilrådning fra idrettsrådet.
16. Det kan ytes tilskudd til lekeplasser. Stønaden kan brukes til istandsetting av
lekeplass, til innkjøp av lekeapparater og til materialer for bygging av
lekeapparater. Lekeplasser i nærmiljøet vil bli prioritert. Tilskudd gis som tilsagn.
17. Det kan ytes tilskudd til bevaring av faste kulturminner som: utløer, jakt- og
fiskebuer, kvennhus, torvhus, bruer, steinfjøs, seteranlegg, enkeltstående hus
o.s.v. Søknader blir prioritert etter viktigheten av bevaring og med hensyn til en
rimelig geografisk fordeling og differensiering i typer objekter. Tilskuddet skal gå
til delvis dekning av materialutgifter og gis som tilsagn.
18. Dersom en person, organisasjon eller institusjon bryter forutsetningene for
stønader eller disse regler, mister vedkommende rettigheter innen rammen av
stønadsordningen for minst ett år.
19. Alle endringer i disse retningslinjene legges fram for kommunestyret.
Retningslinjene er gjeldende fra 2004.

