GJERDRUM KOMMUNE

Retningslinjer for tilskudd til kultur- og idrettsformål i
Gjerdrum kommune
Vedtatt av kommunestyret i sak 15/145 av 25.11.15.
Generelt om tilskuddsordningene
Gjerdrum kommune ønsker å støtte kultur- og idrettsaktivitet i kommunen, spesielt rettet mot barn
og unge til og med 25 år. Støtten skal bidra til å sikre et godt oppvekstmiljø og fremme folkehelse
gjennom deltakelse og opplevelse.
Kommunestyret bestemmer den totale tilskuddspotten kommende år gjennom vedtak i sak om
budsjett og økonomiplan, normalt i desember.
Støtten gis gjennom to ulike ordninger:
• Grunntilskudd
(60 % av den totale tilskuddspotten)
(40 % av den totale tilskuddspotten)
• Åpen ordning

Søknad og tildeling
Søknadsfristen for begge ordningene er 1. desember hvert år. Det søkes for påfølgende kalenderår.
Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettsider skal benyttes. Søknader som kommer etter
fristen, eller som er ufullstendige, vil bli forkastet.
Søknadsfristen varsles på kommunens hjemmesider og i sosiale medier.
Utvalg for kultursaker legger frem forslag til kommunestyret, som vedtar fordeling av midlene i
januar/februar.
Kommunestyret fordeler eventuelle resterende midler i årets siste møte etter forslag fra utvalg for
tildeling av kultur- og idrettsmidler.
Kommunestyret kan kontrollere at de bevilgede midlene brukes i tråd med forutsetningene. Misbruk
av tilskudd gitt etter disse retningslinjene, kan føre til at organisasjonen må tilbakebetale mottatt
tilskudd og mister retten til fremtidig tilskudd.

Om grunntilskudd:
Grunntilskuddet er en generell støtte til lag og foreningers arbeid rettet mot barn og unge til og med
25 år. Tilskuddet gis som en sum per registrerte og betalende medlem til og med 25 år som er bosatt
i kommunen.
Lag og foreninger som søker må:
• være registrert i frivilligregisteret med postadresse i Gjerdrum kommune
• ha en åpen medlemsordning
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ha minimum 5 medlemmer bosatt i Gjerdrum kommune til og med 25 år
ha et oppdatert medlemsregister
ha et valgt styre hvor sentrale funksjoner/verv er dekket
ha årsmøter og regelmessig aktivitet gjennom året
ha regnskap som er ført i tråd med god regnskapsskikk
ha rusfrihet ved all virksomhet

Unntatt fra ordningen er:
• organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
• organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre
arrangement som tar sikte på å ta ut personlig utbytte
• politiske partier
• organisasjoner og grupper med egen post i det kommunale budsjettet, eller med direkte
tilknytning til annen kommunal virksomhet
Som medlem regnes person som er bosatt i Gjerdrum, som er oppført i organisasjonens
medlemsregister, har betalt kontingent, og som per 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26
år.
Vedlegg som må legges ved søknaden:
• årsmelding fra siste hele driftsår
• revidert regnskap fra siste hele driftsår
• medlemsliste (navn, adresse og fødselsdato) per 1. oktober inneværende år hvor antall
betalende medlemmer til og med 25 år i Gjerdrum må komme tydelig frem.
Midler utbetales så snart som mulig etter kommunestyrets vedtak. Tilskuddsbeløpet fremkommer
som total pott for ordningen delt på totalt antall berettigede medlemmer i alle godkjente søknader.
Den enkelte søker mottar tilskudd for sine tilskuddsberettigede medlemmer.

Om åpen ordning
Gjennom åpen ordning ønsker kommunen å stimulere til kreative og fremtidsrettede prosjekter.
Samarbeid mellom ulike grupper vil bli prioritert. Kommunestyret kan bestemme eventuelle
prioriterte områder for neste års tildeling av åpen ordning, - f.eks. jubileer, markeringer, spesielle
satsinger eller lignende.
Åpen ordning gir støtte til aktiviteter, arrangement og mindre anlegg innen kultur, idrett og friluftsliv.
Søker kan være et lag, forening, interessegruppe m.m.
Arrangement/aktivitet/anlegg skal skje/ligge i kommunen og utføres/benyttes i kalenderåret støtte
er gitt for.
Idrettsråd og kulturråd eller tilsvarende skal få mulighet til å utale seg om forslag til fordeling før
saken fremmes for kommunestyret.
Midler utbetales i etterkant av arrangement/aktivitet. Søker må sende inn kortfattet rapport og
regnskap. Dokumentasjonen må være mottatt senest 6 uker etter at arrangementet har funnet sted.
Administrasjonen kan innvilge forskuddsutbetaling.
For søknader knyttet til anlegg, skal søker også søke om spillemidler fra kulturdepartementet der det
er mulig.
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