
ENHET FOR KULTUR OG FRITID - SIRDAL KOMMUNE 

DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 

Formål: 
Tilskuddet har som hensikt å dekke deler av utgiftene til driften av laget/foreningen. 
Foreninger som mottar kommunal driftsstøtte, må forvente å måtte bidra med en viss dugnadsinnsats i diverse sammenhenger. 
 
Driftsstøtte kan søkes av alle foreninger og lag i Sirdal på følgende vilkår: 
-  Aktiviteten må være organisert med et styre og drives i henhold til allment regelverk for organisasjoner og lag. 
-  Organisasjonen, og dens aktivitet, må være åpen for alle. 
-  Organisasjonen må ha kontinuerlig drift. 
-  Tildeling av driftsstøtte forutsetter egeninnsats i form av medlemskontingent og/eller dugnadsinnsats som samsvarer 
 med omfanget og type aktivitet laget driver. 
 
I forhold til vurdering av tilskuddets størrelse, legges det vekt på medlemstall, aktivitetsnivå og kostnadsnivå. Organisasjoner 
som driver med barne– og ungdomsarbeid skal prioriteres. 
Fordeling av driftsstøtte er delegert til Enhetsleder for kultur. Utvalg for oppvekst og levekår er eventuell klageinstans.  
Søknad sendes på eget skjema som fås ved henvendelse til Enhet for kultur eller kommunens Informasjonsavdeling. Det er også 
tilgjengelig på www.sirdal.kommune.no. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap for siste år, samt budsjett for året det 
søkes tilskudd for. Mangelfulle  søknader, eller for sent innkomne søknader, vil ikke bli behandlet. Søknadsfrist er 1. mars. 
 

OPPSTARTINGSTILSKUDD 

Formål: 
Stimulere til et variert kultur– og fritidstilbud i Sirdal. 
 
Tilskuddet kan søkes av nye organisasjoner som: 
-  Har eget styre og fører eget regnskap. 
-  Organisasjonen, og dens aktivitet, er åpen for alle. 
 
Eksisterende lag og foreninger kan også søke om oppstartingstilskudd dersom: 
-  Foreningen/laget oppretter ny avdeling som har eget styre og regnskap. 
-  Foreningen/laget har vært nedlagt i minst tre år og ønsker å starte opp på nytt. 
 
Tilskuddet kan søkes hele året, men søknaden må være Enhet for kultur i hende i god tid før aktiviteten startes opp, for at tilskudd 
skal tildeles. Søknad skal inneholde en plan for aktiviteten, samt forventede kostnader i forbindelse med oppstartingen.  
Søknaden skrives på eget ark. Tilskuddet er på inntil kr. 2.000,-. Halve beløpet utbetales ved oppstart og resterende beløp utbeta-
les ved framlagt rapport om aktiviteten etter 1/2 års drift. Enhet for kultur kan kreve beløpet tilbakebetalt dersom aktiviteten er 
nedlagt etter 1/2 år. Tildeling av oppstartingstilskudd er delegert til Enhetsleder for kultur og fritid. 
 

TILSKUDD TIL ENKELTARRANGEMENT (KIF-TILSKUDD) 

Formål: 
Tilskuddet skal styrke og skape bredde innenfor kultur, idrett og fritidstilbudet i Sirdal kommune, samt stimulere til økt trivsel i 
lokalsamfunnet. Tilskuddet skal gi rom for bruk av profesjonelle krefter og aktører.  
 
Vilkår: 
Tilskudd til enkeltarrangement kan deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger samt bedrifter i Sirdal. Tilskuddet skal i hoved-
sak gå til dekking av underskudd, eller deler av underskudd, i forbindelse med større arrangement eller til ulike aktiviteter innen-
for det utvidete kulturbegrep, der billettinntekter/andre inntekter ikke dekker alle kostnader. Det vil også være mulig å søke støt-
te til arrangement hvor billettinntekter/andre inntekter ikke faller inn som en naturlig del av finansieringen. Det stilles krav om at 
arrangement/aktiviteter skal være åpne for alle. Tilskuddet kan ikke benyttes til ordinær drift og investeringer. 
 
Søknad om tilskudd til enkeltarrangement: 
Tilskudd kan søkes hele året, men i god tid før arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres. Søknad skal sendes inn minimum  
5 uker før arrangementet skal avholdes. Søknad skal sendes på eget skjema som fås ved henvendelse til Enhet for kultur og fritid 
eller hos kommunens servicetorg og hjemmeside på internett. Behandlingstid: 3 uker. Midler blir utbetalt etter at godkjent regn-
skap er levert inn, og senest 4 uker etter arrangementsdato. Sammen med godkjent regnskap skal det ligge en oversikt over  
antall publikummere/deltakere. Vurdering av søknader og tildeling av midler blir foretatt av Enhet for kultur.  
Utvalg for oppvekst og levekår er klageinstans. 
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