
Forslag grunnstruktur – tilskuddsordninger tilknyttet kultur-, idretts- og aktivitetsformål 
 
Grunnlaget for strukturen: Tilskudd til drift, tilskudd til aktivitet og tilskudd til investering  
 
Ordninger som bør bestå basert på dagens form: 

 Imdi-midler (statlig overføring av midler og føringer for tildeling, administrativ behandling)  
 Raskt svar (tilskudd til ungdomsinitierte prosjekter/aktivitet) 
 Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i studieforbund 
 Medlems- og treningsavgift  
 

  

Type tilskudd  Hva kan det søkes om støtte til  Grunnkrav (detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier kommer..) 

Driftstilskudd  
  

 Faste årlige driftsutgifter tilknyttet eid 
lokaler/anlegg  
-strøm  
-forsikring  
-komm.avg  
-vedlikehold 
 
 

Søker må ha eget organisasjonsnummer (frivillighetsregisteret/ kode 
7000 ideelle organisasjoner)  
 
Søker må registrere foreningen sin i Sarpsborg kommunes 
foretaksregister 
 

 Driftsregnskap tilknyttet eid lokale/anlegg hvor også inntekter fra utleie 
må framkomme  
   

  Drift av klubb/forening  
-administrative utgifter  
-lønn/honorarer  
- Innkjøp av utstyr direkte relatert til drift 
(uniformer/drakter, instrumenter, 
fotballer osv)  
-husleie og "leie-relaterte" utgifter  

  

Søker må ha eget organisasjonsnummer (frivillighetsregisteret)  
 

 Driftsregnskap tilknyttet administrative kostnader 

 Medlemstilskudd   
-sum pr medlem til og med 19 år (pr 31.12 
foregående år) 
 
 

Søker må ha eget organisasjonsnummer (frivillighetsregisteret)  
  

 Medlemslister med alder/fødeårstall for medlemmer til og med 19 år 
(pr.31.12 foregående år). Inntekt fra medlems- og treningskontingent 
må framlegges 



 
 
 
 
-ekstra tilskudd til medlemmer med 
"tilretteleggingsbehov" (tilskudd til akt. For 
mennesker med bistandsbehov)  
  
 

 
 
 
 

 Hvis behov for tilrettelegging for medlemmer med bistandsbehov: 
 Egen oversikt over medlemmer med tilretteleggingsbehov (egen 

tilskuddssats basert på kostnader tilknyttet tilrettelegging) 
 

Aktivitetstilskudd  Aktiviteter, søknader om inntil 50 000,-) 
-honorarer  
-materiell (utstyr) 
-servering 
-husleie  
-leie av utstyr  
-reiseutgifter  
- Kurs og kompetansehevende tiltak 
- Produksjon av utgivelser (litteratur, musikk) 
 

Søker må ha eget organisasjonsnummer (enten registrert i 
frivillighetsregisteret eller som foretak)  
 
Handlingsplan/prosjektplan og budsjett/regnskap hvor også inntekter 
framkommer (billettsalg, andre finansieringskilder osv.)  
 
Informasjon om og frist for rapportering på tiltak framkommer av 
tilsagnsbrev 

   
Aktiviteter, søknader over 50 000,-) 
-honorarer  
-materiell (utstyr) 
-servering 
-husleie  
-leie av utstyr  
-reiseutgifter  
- Kurs og kompetansehevende tiltak 
- publiseringer ... 
 
 
 
Mulighet for å søke midler over flere år 
 

Søker må ha eget organisasjonsnummer (enten registrert i 
frivillighetsregisteret eller som foretak)  
  
Handlingsplan/prosjektplan og budsjett hvor også inntekter framkommer 
(billettsalg, andre finansieringskilder osv)  
  
Rapportering: krav om rapport og regnskap i etterkant av gjennomført 
tiltak 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nyetableringer/ nye initiativ  

Ønsker søker tilskudd over flere år stilles det ekstra krav til 
prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og plan for bærekraftig 
videreføring av tiltak  
 
 
Samarbeid med paraplyorganisasjonene og/eller virksomhet kultur i 
Sarpsborg kommune om utvikling av idé 

Investeringstilskudd  Tilskudd til investeringer - søknader over 
50 000,- 
 

 Ny-investeringer/forbedringstiltak tilknyttet 
lokaler/anlegg 
 
-Bygg og anleggstiltak, herunder uteanlegg 
som utescener og aktivtetsparker  
 
- Enkle utendørsanlegg, utstyr eller områder 
for egenorganisert fysisk aktivitet 

- opprustnings- og forbedringstiltak  

-Faste installasjoner og 
utstyr/utstyrssamlinger (herunder 
instrumenter) 

- Nærmiljøanlegg og felles åpne arenaer i 
lokalmiljø  
 
  

Søker må ha eget organisasjonsnummer (enten registrert i 
frivillighetsregisteret eller som foretak)  
  
Plan for gjennomføring og budsjett inkludert eventuelle andre 
inntekter/finansieringskilder  
 
For tiltak som krever tillatelser etter plan og bygningsloven må slik 
tillatelse foreligge før tiltaket blir påbegynt.  
 
For permanente bygg og anlegg er det et krav at søkeren kan 
dokumentere eiendomsrett, eller feste-/leieavtale på minimum 5 år, 
gjeldende fra søknadstidspunktet. 
 
Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført, når det kan legges 
fram revidert regnskap.   
   
 

 Tilskudd til mindre investeringer (inntil 
50 000,-) 
 

 -Ny-investeringer/forbedringstiltak tilknyttet 
lokale/anlegg 
 

Søker må ha eget organisasjonsnummer (enten registrert i 
frivillighetsregisteret eller som foretak)  
  
Plan for gjennomføring og budsjett inkl eventuelle andre 
inntekter/finansieringskilder  
 



 

 

-Bygg og anleggstiltak, herunder uteanlegg 
som utescener og aktivtetsparker  
- opprustningstiltak  

-Faste installasjoner og 
utstyr/utstyrssamlinger (herunder 
instrumenter) 

 - Nærmiljøanlegg og felles åpne arenaer i 
lokalmiljø  
 

Søknad om tilskudd fremmes og behandles før arbeidene settes i gang/ 
anskaffelsen gjøres.  
 
For tiltak som krever tillatelser etter plan og bygningsloven må slik 
tillatelse foreligge før tiltaket blir påbegynt.  
 
For permanente bygg og anlegg er det et krav at søkeren kan 
dokumentere eiendomsrett, eller feste-/leieavtale på minimum 5 år, 
gjeldende fra søknadstidspunktet. 
  
 


