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Ku l tu r t i l sku dd  t i l  b arne -  og  ungdoms org an isas jon er  
-  For de l ing  av  t i l skudd  202 1  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. HU Kultur vedtar følgende fordeling av «Kulturtilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner 2021»: 

Religiøse organisasjoner 

SØKER SUM 

ACTA Barn og unge - Region Trøndelag 85 000 

Det Norske Misjonsselskap Barn og unge - Region Trøndelag 36 000 

Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Midt 60 000 

KFUK – KFUM Trøndelag krets 50 000 

Søndagsskolen i Trøndelag 100 000 

Kristen Idrettskontakt – KRIK Trøndelag 40 000 

SUM Kr. 371 000 

 

Speiderorganisasjoner 

SØKER SUM 

Norges KFUK-KFUM-Speidere, Trøndelag krets 50 000 

Tr.lag krets av Norges Speiderforbund 120 000 

SUM Kr. 170 000 

 

By- og bygdeorganisasjoner 

SØKER SUM 

ST Ungdomslag 12 400 

4H Trøndelag 230 000 

ST Bygdeungdomslag 25 000 

SUM Kr. 267 400 

 

Politiske organisasjoner 

SØKER SUM 

Senterungdommen i Trøndelag 70 000 

Trøndelag Unge Høyre 40 000 

AUF i Trøndelag 85 000 

Fremskrittspartiets Ungdom - FpU i Trøndelag 0 

Trøndelag Unge Venstre 12 000 

SUM Kr. 207 000 
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Andre organisasjoner 

SØKER SUM 

NT Røde Kors 60 000 

Trøndelag Natur og Ungdom 50 000 

NT Turistforening (DNT Ung og Barnas Turlag) 65 000 

Hyperion Midt 27 000 

NT Husflidslag (Ung Husflid) 50 000 

ST Husflidslag (Ung Husflid) 45 000 

Norges Jeger og fiskeforbund avd. ST 10 000 

CISV 0 

Trondhjems Turistforening (DNT Ung og Barnas Turlag) 163 600 

BURG ST (Barne- og ungdomsrevmatikergruppa) 0 

SUM Kr. 470 600 

 

2. Tildelingen dekkes av budsjettpost: 14700 613002 7901. 

3. Restbeløpet på kr. 189 600,- øremerkes rekrutteringstiltak innenfor barne- og 

ungdomsfrivilligheten. 

4. Fylkeskommunens revisor får i oppdrag å kontrollere at søknadene fra barne- og 

ungdomsorganisasjonene som fikk tildelt midler for 2019, 2020 og 2021 

inneholder riktige opplysninger. 

5. Det gjennomføres en evaluering av støtteordningens retningslinjer som legges 

frem for politisk behandling høsten 2021 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 2 

- Rapport «Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2021» 

- Notat fra Seksjon jus og anskaffelser 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 0 

 

 

Sammendrag 

«Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner» er en tilskuddsordning som har til 

formål å stimulere til aktivitet, engasjement og mangfold blant barn og unge via fylkets 

barne- og ungdomsorganisasjoner. Totalt 26 ulike region- eller fylkesorganisasjoner 

søkte i år på denne tilskuddsordningen som hadde absolutt søknadsfrist 1. mai. Det 

totale tilskuddet til fordeling var kr. 1 675 000,-. 

 

 

Bakgrunn: 

28. februar 2018 vedtok Fylkestinget at «Kulturtilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner» skal tildeles godkjente barne- og ungdomsorganisasjoner som 

aktiviserer barn og unge i fritiden; dette i form av drifts- og aktivitetstilskudd med 

følgende utregningsmodell:  

Fast grunntilskudd:   Alle tildeles et grunntilskudd på kr. 2 000,-.  

Driftstilskudd - 50%: Tildeles på bakgrunn av antall lokallag / regionlag, 

kommunespredning og dokumenterte medlemmer i alderen 

0 - 26 år etter en utregningsnøkkel.  

Aktivitetstilskudd - 50%:  Tildeles etter en skjønnsmessig vurdering basert på planlagt 

og gjennomført aktivitet.  

 

Tilskuddsordningens formål er å stimulere til aktivitet, engasjement og mangfold blant 

barn og unge via fylkets barne- og ungdomsorganisasjoner. Fylkeskommunen ønsker å 

legge til rette for at ungdom kan delta aktivt i samfunnslivet og at dette kan skje 

uavhengig av sosial og økonomisk status. Ungdom må i større grad være aktive 

deltakere i planleggingen og utviklingen av kultur- og idrettsarenaer og tilhørende 

aktiviteter.  

 

Kulturtilskudd kan bli tildelt godkjente barne- og ungdomsorganisasjoner som aktiviserer 

barn og unge i fritiden. Organisasjonene er forpliktet til å organisere aktiviteter og 

arbeide med spørsmål som styrker barn og ungdoms samfunnsengasjement, 

kultursituasjon og fritidstilbud. Organisasjonene er forpliktet til å organisere aktiviteter 

og arbeide med spørsmål som styrker barn og ungdoms samfunnsengasjement, tilgang 

til kulturaktiviteter og fritidstilbud. Organisasjonene må ikke ha som mål å fremme egne 

medlemmers økonomiske og/eller yrkesmessige interesser. 

 

 

Faktiske opplysninger: 

Søknadsfristen for «Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2021» var 1. 

mai, og Trøndelag fylkeskommune mottok 26 søknader innen fristens utløp. Årets 

tilskuddspott var på kr. 1 675 000. I 2020 kom det inn 25 søknader som skulle 

behandles ut fra en tilskuddspott på kr. 1 625 000. Det ble i 2021 søkt om totalt ca. kr. 
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2 000 000,- mot over kr. 2 500 000,- i 2020. Årets søkerorganisasjoner har en total 

medlemsmasse på 17 500 medlemmer under 26 år og har en spredning av lokallag og / 

eller regionlag rundt i hele fylket! Total innmeldt medlemsmasse er redusert med ca. 

2000 personer i fra 2020. 

 

Informasjon om søknadsfristen 1. mai, ble sendt ut på e-post til alle søkere / 

tilskuddsmottakere for 2020, samt enkelte andre 26. mars. Det ble også sendt ut en 

påminnelse på e-post 29. april; rett før søknadsfristen. Etter fristens utløp ble alle 

organisasjonene som manglet vedlegg informert om dette, slik at de fikk mulighet til å 

sende dette inn før behandlingen startet. Grunnet koronasituasjonen var det naturlig å 

være litt fleksibel ift. retningslinjene til støtteordningen når det gjaldt påkrevde vedlegg, 

så i utsendte e-poster fikk organisasjonene følgende informasjon: «Vi har forståelse for 

at flere av dere ikke har / får gjennomført årsmøtene etter planen før 1. mai grunnet 

koronasituasjonen, så derfor blir det også i år mulig å sende med vedlegg til søknaden 

som ennå ikke er årsmøtebehandlet / vedtatt. Det forutsettes i dette tilfellet at 

organisasjonene sender inn en årsmøteprotokoll eller annen bekreftelse på gjennomført 

årsmøte / bekreftelse på at dokumentene og oppgitt informasjon stemmer i etterkant. En 

evnt. utbetaling av tilskudd vil ikke skje før årsmøteprotokoll / bekreftelse etc. er 

mottatt». 

 

I forbindelse med søknadsbehandlingen ble det benyttet elektronisk søknadsskjema via 

www.trøbur.no da dette søknadskjemaet er mer brukervennlig for organisasjonene enn 

et alternativ på www.regionforvaltning.no.  

 

Det foregår nå et arbeid med å evaluere denne og andre støtteordninger i avdeling Kultur 

og folkehelse. Dette evalueringsarbeidet ønskes opp til politisk behandling i løpet av 

høsten 2021.  

 

 

Drøftinger: 

Tilskuddsordningen skal ifølge kriteriene tilrettelegge for organisering av aktiviteter, samt 

arbeid med spørsmål som styrker barn og ungdoms samfunnsengasjement, 

kultursituasjon og fritidstilbud. I tildelingen ble det fokusert på organisasjonenes 

inkluderende arbeid og åpne tilbud. I tildelingen ble det i tillegg tatt sterkt avstand til 

organisasjoners fokus på rus og fest da det ikke ønskes at tilskuddsordningen skal 

identifiseres med tilrettelegging av slike aktiviteter.  

 

Fire organisasjoner som søkte på tilskuddsordningen i 2020, søkte ikke for 2021; dette 

var NT Bygdeungdomslag, Naumdøla Ungdomslag, Inntrøndelag Ungdomssamlag (IU) og 

Miljøagentene. Miljøagentene meldte ifra at de ikke kom til å søke da de hadde midler 

igjen fra i fjor. Det kan tyde på at ungdomslagene har blitt særskilt berørt av pandemien, 

da disse tre organisasjonene har vært faste søkere på denne støtteordningen gjennom 

mange år.  

 

I år hadde støtteordningen fem nye søkere og fra i 2020; dette var: Norges KFUK-KFUM-

speidere Tr.lag krets, Hyperion (begge glemte å søke innen fristen i 2020), Unge Høyre, 

samt «første gang»-søkerne Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og Unge Venstre.  

 

Noen organisasjoner får mindre enn de søkte om og noen får mer enn de hadde søkt om; 

dette for å få mest mulig rettferdig fordeling organisasjonene imellom (med tanke på 

http://www.trøbur.no/
http://www.regionforvaltning.no/
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aktivitetsnivå, økonomisk behov etc.) – alle søknadene ble sammenlignet med 

hverandre. I tildelingen ble det verdsatt enkle og oversiktlige søknader hvor barne og 

ungdomsaktiviteten var tydelig avskilt fra resterende aktivitet i organisasjonen; Dette er 

tross alt en støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjoner.  

 

Totalt tre av søknadene er foreslått avslått da tilskudd ikke kan forsvares innenfor 

gjeldende retningslinjer; dette gjelder CISV, BURG ST og FpU. For de to førstnevnte fikk 

begge forhåndsvarsel i fjor om at dette kunne skje dersom de ikke foretok seg noe.   

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av at frivilligheten og organisasjonene skal ha en 

viss økonomisk forutsigbarhet. Ved at alle søkere får en kort skriftlig tilbakemelding på 

søknaden, har søkeren mulighet til å bedre innhold og organisering i / til neste års 

søknad slik at fylkesrådmannen mottar en god søknad godt innenfor formålet til 

støtteordningen.  

 

Som det står i «Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022», har «kultur 

og folkehelse et potensial til å skape et samfunn sterkere orientert om lokale opplevelser, 

kultur og fritidsaktiviteter framfor forbruk av varer. Dette vil være et godt bidrag til et 

bedre klima og miljø og til å oppnå FNs bærekraftmål». «Kulturtilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner» er et viktig fylkeskommunalt virkemiddel som er med på å 

videreutvikle og levendegjøre dette potensialet. Flere organisasjoner jobber direkte med 

ivaretakelse av FNs bærekraftmål og da spesielt innenfor klima- og miljøområdet, men 

bærekraftmål og en bærekraftig utvikling handler og om å ta vare på behovene til 

mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til også 

å dekke sine behov innenfor økonomi og sosiale forhold.  

 

«Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner» er med på å bygge opp under 

SOSIAL bærekraft ved å motivere til å legge til rette for trygghet samt motivasjon til 

menneskelig utvikling. Deltakelse, myndiggjøring og medborgerskap er og forventes å 

være viktige faktorer i organisasjonenes daglige arbeid. Organisasjonene er på mange 

måter limet i lokalsamfunnene, og tilrettelegging av lokale opplevelser og 

fritidsaktiviteter er en av deres hovedoppgaver. Organisasjonenes aktiviteter er i stor 

grad åpne og inkluderende og kan være med på å forebygge utenforskap. For mange 

organisasjoner er og denne tilskuddsordningen meget viktig for i hele tatt å kunne ha 

aktivitet i Trøndelag. 

 

Flere organisasjoner får også tilskudd gjennom andre tilskuddsordninger forvaltet av 

Trøndelag fylkeskommune; dette gjelder NT Røde kors, NT Husflidslag, ST Husflidslag, 

Norges Jeger- og fiskerforbund avd. Sør-Trøndelag, 4H Trøndelag, NT Turistforening og 

Trondhjems Turistforening. Dette har det blitt tatt hensyn til i søknadsbehandlingen slik 

at de ikke får «dobbelt» tilskudd. Støtteordningene som søknadene har blitt 

kvalitetssikret opp mot er: Statlige og fylkeskommunale midler til friluftsaktivitet / 

friluftsmidler, Fylkeskommunale tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i 

Trøndelag, Driftstilskudd til funksjonshemmede organisasjoners fylkeslag samt faste 

budsjettposter. 

 

På de 23 innstilte tildelingsbeløpene varierer summen fra kr. 10 000,- til kr. 230 000,-. I 

og med at Trøndelag fylkeskommune har en administrativ fullmaktgrense på kr. 200 

000,-, (økonomireglementet) er det formelt sett kun en søknad HU Kultur må behandle. 

Søknaden dette gjelder kommer i fra 4H Trøndelag og fylkesrådmannen foreslår å tildele 

samme beløp som i 2020. Årsmeldingen og aktivitetsplanen viser at 4H drives godt og at 
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de har stor aktivitet. Til tross for delegasjonsreglement ønsker fylkesrådmannen at HU 

kultur gjør et vedtak på hele den foreslåtte fordelingen av «Kulturtilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner 2021».  

 

På bakgrunn av flere medieoppslag vedr. AUF og medlemstall denne våren, har 

fylkesrådmannen drøftet håndtering og mulig oppfølging av årets og tidligere søknader 

fra barne- og ungdomsorganisasjoner med fylkeskommunens egne jurister. 

Fylkesrådmannen foreslår at årets tildeling gjøres som normalt, men at fylkeskommunen 

benytter seg av pkt. 6 i tilskuddsordningens retningslinjer hvor det står 

«Fylkeskommunens revisor har rett til når som helst å få utlevert fullstendig regnskap 

med alle vedlegg til gjennomsyn, dersom han/hun ber om det. I tilfelle kontroll og det 

viser seg at organisasjonen har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve 

tilbakebetalt utbetalt tilskudd, helt eller delvis.» Denne kontrollen vil da gjelde alle 

søknader for 2019, 2020 og 2021. Et notat fra «Seksjon jus og anskaffelser» følger 

vedlagt. 

 

Oversikt over utregning av driftstilskudd inkl. detaljer om medlemsmasse og antall 

lokallag etc., finnes i vedlagte rapport. I rapporten finnes og retningslinjene samt de 

tidligere nevnte korte skriftlige tilbakemeldingene til alle søkerne. Utbetaling av tilskudd 

vil ikke gjøres før alle påkrevde vedlegg, bekreftelser eller lignende er mottatt. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

1. HU Kultur vedtar følgende fordeling av «Kulturtilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner 2021»: 

 

Religiøse organisasjoner 

SØKER SUM 

ACTA Barn og unge - Region Trøndelag 85 000 

Det Norske Misjonsselskap Barn og unge - Region Trøndelag 36 000 

Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Midt 60 000 

KFUK – KFUM Trøndelag krets 50 000 

Søndagsskolen i Trøndelag 100 000 

Kristen Idrettskontakt – KRIK Trøndelag 40 000 

SUM Kr. 371 000 

 

 

 

 

Speiderorganisasjoner 

SØKER SUM 

Norges KFUK-KFUM-Speidere, Trøndelag krets 50 000 

Tr.lag krets av Norges Speiderforbund 120 000 

SUM Kr. 170 000 

 

By- og bygdeorganisasjoner 

SØKER SUM 

ST Ungdomslag 12 400 

4H Trøndelag 230 000 
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ST Bygdeungdomslag 25 000 

SUM Kr. 267 400 

 

Politiske organisasjoner 

SØKER SUM 

Senterungdommen i Trøndelag 70 000 

Trøndelag Unge Høyre 40 000 

AUF i Trøndelag 85 000 

FpU i Trøndelag 0 

Trøndelag Unge Venstre 12 000 

SUM Kr. 207 000 

 

Andre organisasjoner 

SØKER SUM 

NT Røde Kors 60 000 

Trøndelag Natur og Ungdom 50 000 

NT Turistforening (DNT Ung og Barnas Turlag) 65 000 

Hyperion Midt 27 000 

NT Husflidslag (Ung Husflid) 50 000 

ST Husflidslag (Ung Husflid) 45 000 

Norges Jeger og fiskeforbund avd. ST 10 000 

CISV 0 

Trondhjems Turistforening (DNT Ung og Barnas Turlag) 163 600 

BURG ST (Barne- og ungdomsrevmatikergruppa) 0 

SUM Kr. 470 600 

 

2. Tildelingen dekkes av budsjettpost: 14700 613002 7901 

3. Restbeløpet på kr. 189 600,- øremerkes rekrutteringstiltak innenfor barne- og 

ungdomsfrivilligheten. 

4. Fylkeskommunens revisor får i oppdrag å kontrollere at søknadene fra barne- og 

ungdomsorganisasjonene som fikk tildelt midler for 2019, 2020 og 2021 

inneholder riktige opplysninger 

5. Det gjennomføres en evaluering av støtteordningens retningslinjer som legges 

frem for politisk behandling høsten 2021 
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