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0. GENERELLE REGLER
Tilskudd ytes til frivillige kulturorganisasjoner hjemmehørende i Vefsn kommune.
Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.
Unntatt er undergrupper av disse med kultur/miljøaktiviteter som hovedvirkeområde.
Mosjøen Bedriftsidrettsråd er på vegne av bedriftsidretten tilskuddsberettiget søker.
Organisasjonene må for å komme i betraktning for tildeling sende inn komplett utfylt
søknadsskjema, vedlagt årsberetning, revidert regnskap og medlemsoversikt.
Organisasjonene skal føre medlemskartotek med fullstendige navn, fødselsdata og
adresse, samt oversikt over betalt kontingent.
Som aktiv medlem regnes person som har betalt medlemsavgift, samt fungerer
enten som leder, funksjonær, tillitsvalgt, trener/instruktør, utøver eller på annet vis
deltar i organisasjonens primærvirksomhet. Ikke aktiv medlem er den person som
kun betaler medlemskontingent for å støtte foreningens ide og/eller økonomi.
Kommunens tilskudd er en begrenset støtte. Det forutsettes at medlemmene selv
bidrar gjennom medlemsavgift og andre tiltak.
1. TILSKUDDSORDNINGENE
TILSKUDDSORDNINGER IDRETT OG FRILUFTSLIV
I. Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner
II. Prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangementer
III. Stipend til unge idrettsutøvere
IV. Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner
Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner:
Det settes av en pott til driftstilskudd som fordeles som prosentvis andel ihht
medlemstall i organisasjonen, der medlemmer over 20 år vektes 1/3, mens barn og
ungdom under 20 år vektes 2/3. For lag som er tilsluttet Norges
Idrettsforbund hentes medlemsoversikten ut fra de sentrale registrene ihht
idrettsregistreringen.
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Prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangementer:
En pott av kulturmidlene avsettes til prosjektstøtte, som fordeles etter søknad fra lag
og foreninger. Det forutsettes at minimum 50 % av prosjektene er rettet mot
aktivitetsfremmende tiltak for barn og ungdom.
Stipend til unge utøvere:
En pott av kulturmidlene øremerkes stipend til unge idrettsutøvere mellom 15 og 25
år fra kommunen som har utmerket seg på nasjonalt/internasjonalt nivå. Lagidretter
omfattes også av denne ordningen.
Stipendet skal henge høyt og for individuelle idretter vil dette si topp 10 plassering
nasjonalt, og for lagidretter deltagelse på landslag. Stipendet kan også tildeles et lag
med unge idrettsutøvere som har utmerket seg på nasjonalt nivå. Kultur- og
Samfunnsutvalget kan ved tildeling av stipend ta hensyn til nasjonal utbredelse og
nivå for den enkelte idrettsgren.
Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner:
Fordeling av midler til utdanningstiltak gjøres av Idrettsrådet i Vefsn. Det forutsettes
at skoleringstiltakene er til fordel for aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
TILSKUDDSORDNINGER ALLMEN KULTUR
I. Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner
II. Prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangementer
III. Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner
Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner:
Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner tildeles på bakgrunn av revidert
regnskap og medlemsoversikt.
Prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangementer:
En pott av kulturmidlene avsettes til prosjektstøtte, som fordeles etter søknad fra lag
og foreninger. Ved fordelingen vektlegges prosjekter som er rettet mot
aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge.
Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner:
Fordeling av midler til utdanningstiltak gjøres av Vefsn Sang- og Musikkråd i samråd
med leder for driftsenheten Kultursenteret. Det forutsettes av skoleringstiltakene er
til fordel for aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
Stipend for unge kunsttalenter:
En pott av kulturmidlene for allmenn kultur øremerkes stipend for unge kunstnere
mellom 15 og 25 år fra kommunen som utmerker seg på nasjonalt/internasjonalt
nivå. Stipendet omfatter kunstuttrykkene sang, musikk, litteratur, scenekunst, dans,
bildende kunst og film. Ensemble-aktivitet er også omfattet av stipendordningen
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Rammen for kulturmidlene fastsettes av Vefsn kommunestyre i forbindelse med
vedtak av årsbudsjett hvert år.
Fordeling av midler til de ulike søknadskriteriene fastsettes av kultur og
samfunnsutvalget.
3. TILDELING
Midler avsatt til drifts- og aktivitetstilskudd fordeles av administrasjonen i henhold til
vedtatte retningslinjer.
Avsatte midler til prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangementer og stipend til
unge idrettsutøvere fordeles av kultur- og samfunnsutvalget. Midler avsatt til
utdanningstilskudd disponeres og fordeles av Idrettsrådet i Vefsn og Vefsn Sang- og
Musikkråd. Bevilgede midler til utdanningstiltak utbetales når tiltaket er gjennomført.
4. SØKNADSFRISTER:
Søknad om tilskudd sendes innen 15. mars hvert år til Vefsn kommune, Postboks
560, 8651 Mosjøen på fastsatt søknadsskjema.
Tildeling av tilskudd skjer innen 15. mai hvert år.
For prosjekttilskudd til særskilte tiltak/arrangement settes det to søknadsfrister: 15.
mars og 15. september.
5. KLAGE
Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles av klagenemnda i første
instans.
6. RAPPORTERING
Vedtak fattet av rådmannen rapporteres til kultur- og samfunnsutvalget. Vedtak
fattet av kultur- og samfunnsutvalget rapporteres til kommunestyret etter behov
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