
Nordreisa kommune 
 
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

 
Formål 

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og 
idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, 
prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Barn, 
ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres. Overordna fordeling av kulturmidlene 
gjøres av Driftsutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett.  
 
Hvem kan søke 
Lag, foreninger og institusjoner i kommunen og regionen kan søke tilskudd. Enkeltpersoner er 
ikke i målgruppa, men kan i spesielle tilfelle tildeles tilskudd med begrunnelse i kommunens 
målsettinger. 
 
Hvordan søke 

• Elektroniske søknadsskjemaer finnes på kommunens hjemmeside: ”Kulturmidler” og 
”Kulturarrangement – tilskudd”.  

• Søknad må fylles ut i henhold til krav og bestemmelser i skjemaet.  
• I Årsmelding skal søkeren redegjøre for forrige års tildelte kulturmidler: beløp og 

hvordan de er brukt. 
• Søknader om tilskudd til bygging av lekeområder og friluftsanlegg må vedlegges 

tegning/beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.  
• Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet.  
• Servicetorget kan bistå søkere som trenger hjelp.  

 
Søknadsfrist 
Søknadsfristen er 1. april. Unntak er søknad om tilskudd til mindre arrangement som kan 
leveres hele året, før arrangementet avholdes, og tilskudd til oppstart av nye lag og foreninger. 
 
Hvor mye 
Det er ikke fastsatt noen øvre beløpsgrense for tilskudd til en enkeltsøknad. Størrelse på 
tilskudd avgjøres ut fra type tiltak og tilgjengelig beløp i kommunens budsjett.  
Unntak er tilskudd til mindre arrangement og oppstartstilskudd som vanligvis har øvre grense 
på kr 1000.  
 
Behandling av søknadene 
Idrettsrådet har anledning til å uttale seg om tildeling av kulturmidlene til idrettsformål. 
Søknadene behandles administrativt innen ca 1. juni. 
 
Misbruk 
Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene og opplysninger gitt i søknaden. 
Misbruk kan medføre at søkeren taper rett til å søke kulturmidler i ett år. Tilskudd kan også 
kreves tilbakebetalt. 
                                                                                                                                                                   
 
 
Retningslinjene er vedtatt av Driftsutvalget i Nordreisa kommune 15. 03.2011. 


