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Sak: 
 

Tildeling av kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 
for 2021 – håndtering av søknader 

 
 

  

1. Innledning 
 
 
I forbindelse med tildeling av kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 
for 2021, som skal behandles av Hovedutvalg for kultur den 26.5.2021, er seksjon 
Jus og anskaffelser blitt bedt om å se på hvordan søknader om kulturtilskudd skal 
behandles.  
 
Bakgrunnen for henvendelsen er medieoppslag knyttet til AUF i Trøndelag sin 
praksis for medlemskap.  
 
 

2. Om gjeldende retningslinjer for 
tilskuddsordningen 

 
 
Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i 
Trøndelag ble vedtatt av Fylkestinget den 28.02.18.  
 
Av retningslinjenes pkt. 2 fremgår følgende om mottakere som kan få tilskudd: 
 
Organisasjoner som kan få tilskudd: 
- Skal være demokratisk oppbygd og i prinsippet ha adgang for alle til å oppnå 
medlemskap.  
- Må ha årsmøtevalgt styre og behandle styrets årsmelding og regnskap. 
- Krets- eller fylkeslag må ha lokallag i minst tre kommuner i fylket. Lokallag som 
telles med skal være organisert med et styre bestående av minst tre medlemmer 
valgt på lokallagets årsmøte og ha minst 5 medlemmer innenfor aldersgrensen 0 - 
26 år. Regionlag må normalt ha medlemmer i minst fem kommuner i fylket og ha 
minst 50 medlemmer. Krets- eller fylkeslag som mottar driftstilskudd og 
aktivitetstilskudd må ha minst 100 enkeltmedlemmer mellom 0 - 26 år i fylket. 
 

 

 



 

 

Det fremgår videre av retningslinjenes pkt. 3 hvilke krav som stilles til søknaden, 
herunder dokumentasjon som må vedlegges. Følgende kreves vedlagt søknaden: 

 
- Revidert regnskap 
- Budsjett for søknadsåret 
- Årsmelding / årsberetning for fjoråret 
- Aktivitetsplan / arbeidsprogram for søknadsåret 
- Bekreftelse på antall medlemmer i alderen 0 -26 år 
 

Beregning av tilskudd fremgår av retningslinjenes pkt. 4: 

  

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.  
 
Retningslinjene har følgende bestemmelser om kontroll i pkt. 6: 
 
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. 
Medlemslister kan kun kreves utlevert i henhold til personvernloven. 

 
Det fremgår også av retningslinjene at de kan revideres.  
 
 

3. Vurdering 
 

Retningslinjene vedtatt av Fylkestinget er styrende for behandlingen av søknadene 
om kulturtilskudd frem til det tidspunkt Fylkestinget vedtar nye/andre 
retningslinjer. Det at fylkeskommunen følger de retningslinjer den selv har vedtatt 
er viktig av hensyn til likebehandling og forutberegnelighet.  
 
Tildelingen foretas på årlig basis og hvorvidt de ulike organisasjonene oppfyller 
vilkårene for støtte og omfanget av støtten, må vurderes for det enkelte år 
søknaden gjelder.  
 
Retningslinjene stiller ingen vilkår knyttet til arten eller lengden av 
medlemskapene i de ulike ungdomsorganisasjonene. Etter vårt syn vil det da være 
avgjørende å se hen til den enkelte organisasjons definisjon og administrasjon av 
egne medlemmer, såfremt det er tale om reelle medlemmer. Det er ingenting i 
retningslinjene som på generelt grunnlag gir fylkeskommunene rett til å overprøve 

organisasjonenes egne bestemmelser/vedtekter knyttet til medlemskap.  
 
Dersom en organisasjon på tilfredsstillende vis oppfyller dokumentasjonskravet 
knyttet til antall medlemmer for det året søknaden gjelder, og øvrige krav er 
oppfylt, anser vi at det ikke er grunnlag for å behandle organisasjonene ulikt. En 
ulike behandling av søknader og søkere, vil kunne innebære en usaklig 

forskjellsbehandling.  
 
Fylkeskommunen har en kontrolladgang slik det er beskrevet i retningslinjenes 
punkt 6. Vi vurderer at det er adgang til slik kontroll både for inneværende år og 



 

 

tidligere år. Dersom en slik kontroll avdekker at tilskudd er gitt på uriktig 
grunnlag, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 
 
Ettersom det er fremkommet opplysninger som gjør at det er grunn til å stille 

spørsmål ved medlemstallene til AUF i Trøndelag, anbefaler vi at fylkeskommunen 
velger å få gjennomført en slik kontroll for samtlige søkere, eventuelt for samtlige 
ungdomspartier som har søkt om tilskudd.  
 
Vi anbefaler også at retningslinjene gjennomgås i lys av de erfaringer som er 
høstet siden vedtakelsen i 2018 og at Fylkestinget vedtar eventuelle endringer i 
tråd med det Fylkestinget anser nødvendig og hensiktsmessig.  
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