Styre for oppvekst og kultur
Sak 25/10, 15. november 2010

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i
Storfjord kommune
§ 1. Formål
Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av driftstilskudd over
kulturbudsjettet.
Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et
bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.
Driftstilskuddene er ei rammestyrt ordning der tilskuddbeløpets størrelse står i forhold til det
budsjettet Kommunestyret årlig fastsetter for de aktuelle postene.

§ 2. Fellesbestemmelser

§ 2-1 Krav til søker
Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Storfjord
kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd.

§ 2-2 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på nærmere definert skjema for den enkelte driftstilskuddsordning.
Alle søknader må vedlegges
a) Årsmelding for foregående driftsår
b) Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår
c) Budsjett for inneværende driftsår

§ 3. Driftstilskudd til idrettslag

§ 3-1 Krav til søker
Som idrettslag regner lag og foreninger som er registrert som medlem av Norges
idrettsforbund (NIF).

§ 3-2 Nøkkel for fordeling av grunnstønad
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Grunnstønaden beregnes av en fjerdedel (1/4) av totalbeløpet som fordeles til idrett.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Grunnstønad til idrettslagene har basis i antall dokumenterte idretter og undergrupper til den
enkelte idrett som blei drevet av idrettslaget foregående driftsår.

§ 3-3 Nøkkel for fordeling av aktivitetsstønad
Aktivitetsstønaden beregnes av tre fjerdedeler (3/4) av totalbeløpet som fordeles til idrett.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Aktivitetsstønad er basert på poeng ut fra de aktiviteter og konkurranser som blir drevet i
idrettslaget, og fordeles forholdsvis mellom samtlige idrettslag ut fra andel poeng i forhold til
samlet poengsum.
(1) Lagidrett
Det gis poeng for lagdeltakelse i terminfestet seriespill foregående driftsår. Poeng tildeles per
sesong, ikke per kamp.
3 poeng pr. 11-manns lag, aldersbestemte klasser
2 poeng pr. inntil 7-manns lag, aldersbestemte klasser
2 poeng pr. 11-manns lag, senior
1 poeng pr. inntil 7-manns lag, senior
(2) Individuell idrett
Det gis poeng for individuell deltakelse i terminfestede konkurranser.
2 poeng - aldersbestemte klasser - 1 deltaker i konkurransen
3 poeng - aldersbestemte klasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
4 poeng - aldersbestemte klasser - over 4 deltakere i konkurransen
1 poeng - seniorklasser - 1 deltaker i konkurransen
2 poeng - seniorklasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
3 poeng - seniorklasser - over 4 deltakere i konkurransen
(3) Deltakelse i NNM
4 poeng - lagidrett
1 poeng - per enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 4 poeng
(4) Deltakelse NM
6 poeng - lagidrett
3 poeng - per enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 6 poeng
(5) Landslagsdeltakelse
4 poeng per deltaker
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(6) Faste trimaktiviteter
1 poeng per aktivitetsgruppe
(7) Særskilte integreringstiltak
1 poeng - dokumentere særskilte tiltak for å integrere funksjonshemmede, eldre og/eller
innvandrere i idrettslagets aktiviteter
(8) Arrangørstøtte
1 poeng per terminsfestet konkurranse der idrettslaget står som arrangør
§ 3-4 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til idrettslag.
Alle søknader må i tillegg til vedlegg nevnt i § 2-2 vedlegges
a) Terminlister for lagkonkurranser
b) Resultatlister for individuelle konkurranser evt. kvittering for deltakeravgift
c) Deltakerliste trimaktiviteter

§ 4. Driftstilskudd til skytterlag

§ 4-1 Krav til søker
Som skyterlag regner lag og foreninger som er registrert som medlem av Det frivillige
skyttervesen (DFS).

§ 4-2 Nøkkel for fordeling av grunnstønad
Grunnstønaden beregnes av en fjerdedel (1/4) av totalbeløpet som fordeles til skytterlag.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Grunnstønad til skytterlaget har basis i antall dokumenterte medlemmer i alderen 6 – 19 år
foregående driftsår.

§ 4-3 Nøkkel for fordeling av aktivitetsstønad
Aktivitetsstønaden beregnes av tre fjerdedeler (3/4) av totalbeløpet som fordeles til skytterlag.
Størrelsen på grunnstønad avrundes til nærmeste 1000 kroner.
Aktivitetsstønad er basert på poeng ut fra de aktiviteter og konkurranser som blir drevet i
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skytterlaget, og fordeles forholdsvis mellom samtlige skytterlag ut fra andel poeng i forhold
til samlet poengsum.
(1) Individuell deltakelse
Det gis poeng for individuell deltakelse i terminfestede konkurranser.
2 poeng - aldersbestemte klasser - 1 deltaker i konkurransen
3 poeng - aldersbestemte klasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
4 poeng - aldersbestemte klasser - over 4 deltakere i konkurransen
1 poeng - seniorklasser - 1 deltaker i konkurransen
2 poeng - seniorklasser - 2 - 4 deltakere i konkurransen
3 poeng - seniorklasser - over 4 deltakere i konkurransen
(2) Lagdeltakelse
Det gis poeng for lagdeltakelse i terminfestede konkurranser foregående driftsår.
2 poeng pr. lag, aldersbestemte klasser
1 poeng pr. lag, seniorklasser
(3) Deltakelse i NNM
4 poeng - lagidrett
1 poeng - pr. enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 4 poeng
(4) Deltakelse NM
6 poeng - lagidrett
3 poeng - pr. enkeltdeltaker (ikke lagidrett) inntil 6 poeng
(5) Landslagsdeltakelse
4 poeng per deltaker
(6) Særskilte integreringstiltak
1 poeng - dokumentere særskilte tiltak for å integrere funksjonshemmede, eldre og/eller
innvandrere i idrettslagets aktiviteter
(7) Arrangørstøtte
1 poeng per terminsfestet konkurranse der skytterlaget står som arrangør

§ 4-4 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til skytterlag.
Alle søknader må i tillegg til vedlegg nevnt i § 2-2 vedlegges
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d) Resultatlister for konkurranser evt. kvittering for deltakeravgift
e) Terminlister

§ 5 Drifttilskudd til lag og foreninger
§ 5-1 Krav til søker
Som lag og foreninger regnes alle som ikke faller inn under bestemmelsen i §§ 3-1 og 4-1.
§ 5-2 Fordeling av tilskudd
Tilskudd til lag og foreninger tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder
a)
b)
c)
d)

Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 – 19 år
Fysisk aktivitet
Integreringstiltak
Antall aktivitetstiltak

§ 5-3 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres på skjemaet Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger.
Alle søknader må inneholde vedlegg som nevnt i § 2-2.

§ 6 Tilskudd til oppstart av lag
Nystartede idrettslag, skytterlag eller andre lag og foreninger kan oppnå starttilskudd i
oppstartåret. Søknad om starttilskudd skal være dokumentert med navn på det valgte styre
eller interimsstyre.

§ 7 Tilskudd til drift av anlegg
Det ytes driftstilskudd til drift av anlegg. Tilskuddet beregnes forholdsvis mellom samtlige
søkere ut fra andel av godkjent søkesum i forhold til samlet søknadssum.
Som godkjent kostnad til drift regnes utgifter til
a) Strøm
b) Telefon og internett
c) Forsikring
d) Offentlige avgifter
Utgiftene må framkomme direkte av regnskapet eller som spesifiserte bilag.
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§ 8 Tilskudd til voksenopplæring
Det ytes tilskudd til trener- og lederopplæring. Tilskuddet beregnes forholdsvis mellom
samtlige lag ut fra andel av godkjent søkesum i forhold til samlet søknadssum. Det kan
maksimalt oppnås 25% av godkjent kostnad.
Utgiftene må dokumenteres med kvittering for betalt kursavgift eller lignende.

§ 9. Ikrafttredelse
Retningslinjene er vedtatt av Styre for oppvekst og kultur 15. november 2010 sak 25/10, med
ikrafttredelse fra samme dato.

