RETNINGSLINJER FOR FOND TIL KULTURANLEGG, REVIDERT 2013.
Vedtatt i Sarpsborg bystyre i sak 65/13 i møte 07.11.2013

1. Formål:
Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til delfinansiering av bygg, anlegg,
faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen.
I tråd med føringer som fremgår av Sarpsborg kommunes planverk og styringsdokumenter,
herunder Kommunedelplan for kultur og Kommunedelplan for fysisk aktivitet, vil tiltak som fremmer
følgende prioriteres:
 Barn og unge
 Folkehelse
 Mangfold
 Universell utforming
Anleggene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. Lokalene
må være åpne for all lovlig kulturvirksomhet, ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller
politiske hensyn. Egne lokaler som blir bygd og drevet bare for organisasjonens eget bruk kan bli
lavere prioritert enn anlegg for flere grupper/allmennheten.
2. Hva kan det søkes til:
 Bygg og anleggstiltak, herunder uteanlegg som utescener og aktivtetsparker
 Vedlikeholds- og opprustningstiltak
 Faste installasjoner og utstyr/utstyrssamlinger
 Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller klær, drakter etc.
3. Hvem kan søke:
Lag og foreninger, velforeninger, andelslag og andre sammenslutninger og selskaper som driver
kultur-, idrettsaktivitet eller har ideelle formål.
Det er en forutsetning at selskapets eiere ikke tar ut utbytte og at eventuelle overskudd skal
anvendes til kultur-, idrettsaktivitet eller ideelt formål.
Tilskudd kan også innvilges til samarbeidsprosjekter mellom foreninger fra Sarpsborg og
foreninger i andre kommuner, selv om tiltaket planlegges å ligge i en annen kommune.
Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggerne i Sarpsborg kommune eller ha som mål at det
bygges relasjoner som styrker kulturlivet i byen.
4. Søknadsbehandling:
Søknadsfrist for investeringstilskudd er to ganger per år: 31.03 og 30.09.
Det er Plan og økonomiutvalget som behandler søknadene. Utvalget har fullmakt til å kunne gi
dispensasjon fra retningslinjer for fond til kulturanlegg.
For alle søknader skal det opprettes kontakt mellom tiltakshaver og kommuneadministrasjonen,
der søker gis et foreløpig svar på om tiltaket faller inn under ordningen.

I de tilfeller det er nødvendig med tillatelse etter Plan- og bygningsloven må tiltakshaver i god tid
før søknadsfristen kreve forhåndskonferanse slik at tiltaket kan gjennomgås og avklares, jf. Plan
og bygningslovens § 21.
Selv om søknaden formelt tilfredsstiller kravet vil den bli vurdert i forhold til føringer fra planverket:
barn og unge, folkehelse, mangfold og universell utforming. Ut fra prioriteringer og
søknadsmengde kan det dermed gis avslag eller lavere tilskuddsandel. Det presiseres at angitt
prosent er maksimal støtte og vil bli brukt differensiert.
5. Andre krav til søker og søknad:
 For tiltak som krever tillatelser etter plan og bygningsloven må slik tillatelse foreligge før
tiltaket blir påbegynt.
 I øvrige saker gis det mulighet for å igangsette tiltak før søknadene er godkjent,
dispensasjon gis av kommuneadministrasjon. En slik forhåndsgodkjenning garanterer ikke
tilskudd og det presiseres at igangsetting foretas for egen risiko.
 Det skal framlegges forpliktende vedtak fra søkerens årsmøte, generalforsamling eller
annet organ som kan dokumentere å ha beslutningsmyndighet til å gjennomføre tiltaket.
 For permanente bygg og anlegg er det et krav at søkeren kan dokumentere eiendomsrett,
eller feste-/leieavtale på minimum 5 år, gjeldende fra søknadstidspunktet.
 Det skal framlegges dokumentasjon for annen finansiering, ut over tilskudd fra Sarpsborg
kommune, herunder også egenkapital, gaver og rabatter. Lån må dokumenteres med
lånetilsagn fra finansieringsinstitusjon. Dugnadsinnsats skal dokumenteres ved skriftlig
redegjørelse fra minimum 2 personer hos søker, for eksempel leder og anleggsansvarlig. I
redegjørelsen skal det sannsynliggjøres at søker disponerer det nødvendige mannskap og
utstyr for å gjennomføre dugnaden.
Følgende skal også framgå av eller vedlegges søknaden:
a) Beskrivelser og tegninger for tiltaket.
b) Kostnadsoverslag.
c) Driftsplan eller budsjett som viser hvordan de årlige merutgiftene ved gjennomføringen av
tiltaket skal inndekkes.
d) Uttalelse fra eventuell paraplyorganisasjon.
Merknad til punkt d:
For søknader som kommer inn fra medlemsorganisasjoner i Sarpsborg Idrettsråd, Sarpsborg
kulturråd, Sang- og musikkrådet eller lignende paraplyorganisasjoner i Sarpsborg vil det innhentes
uttalelse fra disse foreningene.
6. Andel tilskudd og beløpsgrenser:
a) Bygg- og anleggstiltak som faller inn under statlige eller andre tilskuddsordninger:
Minimumskostnaden for tiltak det kan søkes til er kr 50.000. Det kan søkes om et tilskudd av
fondet begrenset oppad til 10% av utbyggings-/ anskaffelseskostnaden. Det kan innvilges tilskudd
på maksimum kr. 300.000.
b) Bygg- og anleggstiltak som ikke oppnår støtte fra andre tilskuddsordninger:
Minimumskostnaden for tiltak det kan søkes til er kr 30.000. Det kan søkes om et tilskudd av
fondet begrenset oppad til 1/3 del (33,3%) av utbyggings-/ anskaffelseskostnaden. Det kan
innvilges tilskudd på maksimum kr. 300.000.

c) Vedlikeholds- og opprustingstiltak på bygg- og anlegg som ikke oppnår støtte fra andre
tilskuddsordninger:
Minimumskostnaden for tiltak det kan søkes til er kr 30.000. Det kan søkes om et tilskudd av
fondet begrenset oppad til 50% av utbyggings-/ anskaffelseskostnaden. Det kan innvilges tilskudd
på maksimum kr. 200.000.
d) Utstyr til bruk i kultur- og idrettsaktiviteter:
Minimumskostnaden for utstyr og utstyrsamlinger det kan søkes til er kr 10.000. Det kan søkes om
et tilskudd av fondet begrenset oppad til 50% av anskaffelseskostnaden. Det kan innvilges
tilskudd på maksimum kr. 50.000. Tilskudd til utstyr i leide lokaler vurderes nøye.
7. Andre bestemmelser
 Bygg, anlegg eller faste installasjoner det er gitt tilskudd til for mindre enn 5 år siden kan
ikke rives eller overdras til andre uten forutgående godkjenning av Sarpsborg kommune.
 Det kan ikke gis tilskudd ut over maksimumsrammen til samme formål før det er gått
minimum 10 år fra siste tildeling.
8. Utbetaling av tilskudd:
Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført, når det kan legges fram revidert regnskap. For
tiltak der statlige spillemidler er en del av finansieringen følges kulturdepartementets regelverk for
regnskapsføring og revisjon..
Det kan utbetales forholdsvise andeler av innvilget tilskudd på bakgrunn av delregnskap. 15% av
tilskuddet holdes tilbake til anlegget er ferdigstilt og det foreligger revidert sluttregnskap.
Tilsagn er gjeldende i 2 år fra den dato som søkeren er orientert om tilsagnet. Tilsagnet kan
forlenges dersom det fremmes begrunnet søknad om dette.
I de tilfeller det er utbetalt midler og formålet ikke ferdigstilles innen 2 år, skal gjenværende midler
tilbakebetales til fondet. I helt spesielle tilfeller kan kommunen gi utsettelse av inndragelsen

