
 

Forslag til nye retningslinjer for kulturmidler i Søndre Land  

Dagens fordeling av kulturmidler har, etter det vi kan finne i arkivet, sitt opphav fra 2009 etter at lag 

og foreninger ble gitt gratis leie av hall og møtelokaler.  

Det ble der konkludert med at tildeling skjer som tidligere, dvs at alle som søker får.  

De siste årene har flere av mottagerne av kulturmidler nevnt at dagens ordning bør revideres da 

denne «flate fordelingsstrukturen» gir lite penger til mange, og dermed har liten praktisk betydning 

for mange av lagenes økonomi. Dette er også kulturkontoret enig i, og vi ser nå på en annen 

fordelingsnøkkel som kan gi færre lag et større beløp, og at tildelingen dermed blir mer behovsprøvd 

ut fra behov beskrevet i søknaden sett opp mot de nye retningslinjene.  

Dagens rammeområder er som følger:  

 Barn og ungdom 

 Idrettslag 

 Skytterlag 

 Grendehus og velforeninger 

 Sang og musikk 

 Pensjonistforeninger 

 Interesseorganisasjoner 

 Skiløyper 

Foreløpige nye rammeområder er:  

 Løypekjøring (Faste takster (ca 20%) 

o Antall kilometer med løyper 

o Antall kilometer kjørt forrige sesong 

o Scooter eller maskinkjørt 

o Registrering med online preppestatus i markadatabasen eller skisporet.  

 Bygg og anlegg (ca 40%) 

o Idrettsanlegg forutsettes også søkt spillemidler, og kulturmidler er å anse som 

kommunal medfinansiering. En eventuell tilleggsbevilling må skje gjennom politiske 

vedtak.  

o For alle bygg og anlegg forutsettes det også at det søkes midler gjennom bruk av 

tilskuddsportalen/andre eksterne tilskuddsordninger, og søknad om kulturmidler må 

sees i sammenheng med dette.   

o Støttebeløp over kr 50 000,-  kreves det dokumentasjon på utgifter 

(regnskapsrapport). Pengene utbetales på forskudd, men må påregnes tilbakebetalt 

dersom ikke brukt/rapportert innen xx tid.  

 Arrangementer/aktiviteter og utstyr (ca 30%) 

o Arrangementer og aktiviteter som er i henhold til kommunens satsingsområder 

nevnt i kommunens planverk prioriteres. 

 «Andre kategorier»(10%)  
o I utgangspunktet er dette et rammeområde for søknader som ikke faller inn under de 

ovennevnte ordningene. En slags reserveløsning for å dekke opp om eventuelle «hull og 

glipper» i de nye retningslinjene.  

 

 

 


