
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kultur- og idrettsformål i Sarpsborg kommune – utkast 1 

 

1. Formål 

Tilskuddsordningene rettet mot kultur, idretts- og aktivitetsformål skal stimulere til mangfold, 

kvalitet og utvikling i kultur- og idrettsfeltet i Sarpsborg kommune. 

I henhold til kommunale planverk skal tilskuddsordningene bidra til å skape gode og trygge aktivitets- 

og opplæringsarenaer for barn og unge, med lav terskel for deltagelse. Ordningene skal også bidra til 

å skape sosiale møteplasser for hele befolkningen, tilrettelagte tilbud for mennesker med 

bistandsbehov, og generelt fremme god folkehelse. Ordningene skal også bidra til å øke bevisstheten 
rundt klima- og miljørelaterte tiltak. 

Tilskuddsordningene har som mål å bidra til at lag, foreninger og andre aktører innenfor feltet har de 

rammeverkene som behøves for å tilby befolkningen et bredt og mangfoldig fritids- og 

aktivitetstilbud.  

 

2. Hvem kan søke om støtte 

 Lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret (sektorkode 7000 ideelle organisasjoner) 

 Kulturinstitusjoner, arrangører og enkeltmannsforetak/enkeltpersoner innenfor kunst, kultur 

og idrett 

 

3. Vilkår for tilskudd 

 Tilskuddsmottakere skal være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget 

organisasjonsnummer – søker har selv ansvar for at informasjonen tilknyttet organisasjonen 

er korrekt 

 Tiltak det søkes om støtte til skal foregå i Sarpsborg kommune 

 Alle søknader skal leveres digitalt via Sarpsborg kommunes elektroniske søknadskjema 

 Vedlagt dokumentasjon skal også følge søknaden digitalt 

 Det skal legges ved et budsjett som viser både inntekter og utgifter 

 Der tilskuddsordningene har søknadsfrist, skal fristen overholdes. Ved tilskuddsordninger 

uten frist vil søknader bli behandlet hvert kvartal (mars, juni, september og desember). 

 Alle tilskuddsmottakere skal sette seg inn i Sarpsborg kommunes forventninger til klima- og 

miljøvennlig profil på tiltakene som støttes (informasjon om dette følger tilsagnsbrev) 

 Alle søkere må i søknadsskjemaet bekrefte at de har lest og forstått tilskuddsordningenes 

retningslinjer og vilkår 

Se utdypende krav tilknyttet den enkelte ordning lenger ned i dokumentet. 

Alle søknader er offentlige (med unntak av taushetsbelagt informasjon) og ved forespørsel vil innsyn 

bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. 

 

4. Hva kan det søkes om støtte til 

De ulike tilskuddsordningene har ulike krav til søker (se detaljerte retningslinjer tilknyttet den enkelte 

ordning). 

Tilskuddsordningene er delt inn i 3 hovedkategorier: 



 Tilskudd til drift  

 Tilskudd til aktivitet 

 Tilskudd til investeringer 

Tilskudd til drift omhandler driftsmidler til frivillige lag og foreninger, registrert i 

frivillighetsregisteret. Her kan det søkes om tilskudd til drift av forening/klubb, drift og vedlikehold av 

anlegg og bygningsmasse, innkjøp av driftsrelatert utstyr på inntil kr 50.000,-, samt medlemstilskudd 

til medlemmer til og med 19 år (pr. 31.12 foregående år) og tilskudd til medlemmer med 

tilretteleggingsbehov. 

En forutsetning for å motta driftstilskudd er at søker registrerer foreningen i Sarpsborg kommunes 

foreningsregister: (link) 

For å motta driftstilskudd forventes en årlig oppdatering av informasjon tilknyttet den ordinære 

driften, samt medlemsmassen (se detaljerte retningslinjer for driftstilskuddet).  

Tilskudd til aktivitet omhandler prosjekter, arrangementer/produksjoner og andre tiltak – både 

faste, årlige og tidsavgrensede, engangshendelser. Søknader om inntil kr 50.000,- behandles 

administrativt med svar til søker hvert kvartal. Søknader over kr 50.000,- behandles politisk 2 ganger i 

året.  

Her kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak og tilskuddet kan blant annet dekke: 

- Honorarer 

- Leieutgifter 

- Innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten 

- Reiseutgifter  

- Kurs- og kompetansehevende tiltak 

- Produksjon av utgivelser (litteratur, musikk) 

- Etableringstilskudd nye foreninger/tiltak 

Det vil også være mulig å søke om tilskudd fordelt over flere år for aktører som søker om over 50 000 

kr. Dette kan innvilges med forbehold om budsjettmessig grunnlag for tilskudd. Se egne krav 

tilknyttet flerårig tilskudd.  

Se detaljerte retningslinjer for aktivitetstilskudd.  

Tilskudd til investering omhandler større og mindre investeringsbehov tilknyttet drift av 

klubb/forening eller klubbhus, anlegg og nærmiljøtiltak. Søknader om inntil kr 50.000,- behandles 

administrativt med svar til søker hvert kvartal. Søknader over kr 50.000,- behandles politisk 2 ganger i 

året.  

Her kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av ulike investeringer og tilskuddet kan blant annet 

dekke: 

Nyinvesteringer/forbedringstiltak tilknyttet lokaler/anlegg 

- Bygg- og anleggstiltak, herunder uteanlegg (utescener og aktivitetsparker) 

- Enkle utendørsanlegg, utstyr eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet 

- Opprustnings- og forbedringstiltak 

- Faste installasjoner  

- Utstyr med kostnad på over kr 50 000,- (herunder også instrumenter) 

- Nærmiljøanlegg og felles åpne arenaer i lokalmiljø  



Ved søknad om tilskudd til investeringer stilles det krav til prosjektbeskrivelse med framdriftsplan og 

egenandel/annen finansiering.  

Se detaljerte retningslinjer for investeringstilskudd. 

Det gis kun driftstilskudd til foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret og i Sarpsborg 

kommunes foreningsregister. De øvrige tilskuddsordningene er åpen for alle som er inkludert i pkt. 2 

i retningslinjene. 

5. Saksbehandling og utbetaling av tilskudd 

Søknader om tilskudd til aktivitet eller investeringer på inntil kr 50.000 behandles administrativt. 

Saksbehandlingen gjøres kvartalsvis gjennom hele året.  

Søknadsskjemaet vil være åpent hele året, og søker kan forvente å få svar i månedene mars, juni, 

september og desember. Utbetaling skjer etter at fordeling er gjort og svarbrev sendt ut.  

Søknader om tilskudd til aktivitet og investeringer på over kr 50.000 behandles politisk. Dette skjer to 

ganger i året, en gang på våren og en gang på høsten. 

Svarbrev og utbetalinger skjer etter politisk vedtak. 

Kontakt saksbehandlere hvis spørsmål tilknyttet behandling av søknader og tidspunkt for svar. 

Drifts- og medlemstilskudd utbetales fortløpende etter dette. 

De tre paraplyorganisasjonene Sarpsborg kulturråd, Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg musikkråd vil 

bli involvert i saksbehandlingen av tilskudd der det er hensiktsmessig. 

6. Klageadgang 

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, 2. 

ledd. Klagefristen er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram. Klage 

framstilles fortrinnsvis via elektronisk klageskjema på sarpsborg.com. 

7. Oppfølging og kontroll 

Mottakere av drifts- og medlemstilskudd må oppdatere informasjon tilknyttet drift og medlemslister 

i foreningsregisteret innen 1.mai hvert år. Dette er en forutsetning for å få utbetalt drifts- og 

medlemstilskudd. 

Hva angår øvrige tilskudd har Sarpsborg kommune mulighet til å be om innsyn og kontroll av 
bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe 
etterspurt og relevant dokumentasjon på oppfordring fra kommunen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


