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RETNINGSLINJER FOR DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL 

FRIVILLIGE KULTURORGANISASJONER 

 

Formål 

Fylkeskommunen vil bidra til utvikling og styrking av kulturfeltet ved å bevilge tilskudd til frivillige 

kulturorganisasjoner i Trøndelag. 

Hvem kan søke? 

1. Organisasjoner som har kulturarbeid som hovedformål, 

2. Er demokratisk oppbygd med adgang for alle til å oppnå medlemskap og  

3. Er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Følgende organisasjonsformer kan motta støtte fra fylkeskommunen: 

 Krets- eller fylkeslag med lokallag i minst 5 kommuner i fylket med til sammen minst 100 

enkeltmedlemmer i fylket.  

 Regionale paraplyorganisasjoner. 

 Regionlag med over 100 medlemmer fordelt på minst 10 kommuner. 

Organisasjoner som er rettet mot, eller har aktivitet for barn og unge, vil bli prioritert. 

Beregning av driftstilskudd 

Driftstilskuddet beregnes slik: 

a) Det gis et grunntilskudd til hver godkjent søkerorganisasjon. Det kan bare gis ett 

grunntilskudd til en og samme organisasjon fra fylkeskommunens ulike budsjettkapitler. 

Grunntilskuddet er f.t. på kr 3.000,-.  

 

b) 20% av årlig avsatt budsjettbeløp til ordningen øremerkes organisasjoner som har 

medlemmer under 26 år. Midlene fordeles til organisasjonene ut i fra antall medlemmer 

under 26 år. 

c) Resterende budsjettbeløp fordeles med: 

15% i forhold til hvor mange kommuner i fylket organisasjonen har medlemmer fra. 

15% i forhold til antallet lokallag i Trøndelag.  

10% i forhold til organisasjonens samla medlemstall i fylket (se medlemsoppgaver). 

60% i forhold til gjennomført aktivitet i organisasjonen med utgangspunkt i 

organisasjonens årsmelding. 

d) Paraplyorganisasjoner vil bli skjønnsmessig vurdert på grunnlag av innsendt materiale 

(Se krav til søknaden). 
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Godkjent aktivitet er målrettet organisasjonsutvikling og kompetanseheving, organisert av fylkes-

/regionalledd, eller deltakelse på nasjonalt nivå. Aktivitet som kan anses å være en del av 

organisasjonens kjernevirksomhet, støttes ikke. 

Krav til søknaden 

Søknad skal fremmes på eget søknadsskjema. Alle felt må være tilfredsstillende utfylt. 

Siste godkjente årsmelding og årsregnskap skal legges ved.  

Det gis bare tilskudd til organisasjoner som leverer tilfredsstillende medlemsoppgaver (se 

medlemsoppgaver). 

Medlemsoppgaver 

Paraplyorganisasjoner skal levere liste over medlemsorganisasjoner. 

Krets – eller fylkeslag skal levere liste over etablerte lokallag med medlemstall for foregående år, 

og med navn og adresse på leder. Godkjent lokallag må ha minst 5 medlemmer og eget styre. 

Regionlag skal levere: 

- Oppgave over medlemstall fordelt på kommuner i fylket, attestert av offentlig revisor, 

statsautorisert/registrert revisor eller organisasjonens årsmøtevalgte revisor. 

Godkjent medlemstall er antall aktive og passive medlemmer som har betalt sin kontingent for 

foregående år innen 31.desember det året. Bare medlemmer som er bosatt i Trøndelag teller 

med i fordelingsgrunnlaget. 

Søknadsfrist: 1. mars 

Organisasjoner som leverer søknad om driftsstøtte etter søknadsfrist, vil ikke motta driftstilskudd 

det året. 

Utbetaling 

Driftstilskuddet utbetales snarest mulig etter at fordeling er vedtatt, på betingelse av at 

Trøndelag fylkeskommune har mottatt siste godkjente årsmelding og årsregnskap. 

Innsynsrett 

Fylkeskommunens revisor har rett til å få utlevert fullstendig regnskap med alle vedlegg til 

gjennomsyn, dersom han/hun ber om det. I tilfelle kontroll påviser at organisasjonen har gitt feil 

opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd, helt eller delvis. 

Medlemslister kan kun kreves utlevert i henhold til personvernloven. 

Ikrafttredelse 

Retningslinjene trer i kraft fra 1. mars 2018. 
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