
RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I ASKIM KOMMUNE 

 

 

DEFINISJONER 

Kultur: ulike kunstformer, musikk, litteratur og idrett. 

Frivillige lag og foreninger: skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for 

medlemskap, og med minimum 10 betalende medlemmer bosatt i Askim. Laget/foreningen 

skal ha et valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig.  

Medlem: skal være oppført i lagets-/foreningens medlemsregister og ha betalt kontingent.  

 

1. GENERELT 

1.1 Askim kommune gir økonomisk støtte til lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i 

Askim som har kultur som hovedformål. Dette innbefatter også idrett. Tiltak rettet mot barn, 

ungdom og funksjonshemmede prioriteres. 

1.2 Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et større geografisk område, når 

dette arbeidet har betydning for kulturlivet i Askim kommune.  

1.3 Søkere kan kun få tilskudd fra én kommunal tilskuddsordning til samme formål. 

1.4 Følgende er unntatt fra kulturstøtte i Askim kommune: 

a. Tros- og livssynsopplæring 

b. Velforeninger 

c. Organisasjoner som ivaretar medlemmenes yrkes-og / eller økonomiske interesser 

d. Politiske partier 

e. Elevorganisasjoner 

f. Private arrangementer 

 

 

2. ÅRLIGE KOMMUNALE KULTURMIDLER  

Søknadsfrist: 15. april 

 

Kriterier for tildeling av kulturstøtte: 

2.1 Det kan gis støtte til lag, foreninger og institusjoner som driver kulturarbeid i Askim.  

Tilskuddet gis til frivillige lag og foreninger for barn og unge under 20 år. Tilskuddet gis på 

grunnlag av aktivitet, kontingent, treningsavgift og antall medlemmer fra Askim under 20 år. 

Medlemskap i lag og foreninger betinger at kontingent er betalt og at det er jevnlig aktivitet. 

Med jevnlig aktivitet menes hver 14. dag eller oftere.   

  

2.2 For å få kommunal støtte må søker være registrert i Brønnøyregistrene og ha 

organisasjonsnummer.  

Søker må ha bankkontonummer som er registrert på organisasjonen eller prosjektet.  

Søker må være registrert under lag og foreninger, og ha oppdaterte opplysninger på Askim 

kommunes hjemmeside.  

 

2.3 Tilskuddet gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjoner innen kommunen. 



2.4 Interkommunale barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke tilskudd i Askim kommune. 

Tilskuddet gis på grunnlag av aktivitet og antall medlemmer under 20 år bosatt i Askim 

kommune. 

2.5 Tilskuddet kan justeres etter vurdering av søkerens aktivitet, driftsregnskap og egenkapital, 

samt av søkerens plass i og betydning for kulturlivet i Askim. 

2.6 Tilskudd til leie av lokaler og drift av egne lokaler og anlegg 

Tilskuddet omfatter utgifter til drift av egne lokaler og anlegg. Det kan søkes om tilskudd til 

strøm/fyring, kommunale avgifter, renhold, forsikringer og vanlig vedlikehold.  

Tilskuddet gis etterskuddsvis, og revidert regnskap for anlegget vedlegges søknaden. 

2.7 Det kan gis ekstra tildeling ved spesielle anledninger som for eksempel 

jubileumsarrangementer, større regionale arrangement osv.  

2.8 Det kan gis ekstra tildeling for tilrettelegging for barn med spesielle behov 

2.9  Det kreves et realistisk budsjett og godkjent regnskap for tildeling av midler. Søknaden skal 

være basert på tall og opplysninger fra foregående år. 

 

Årlige tildelinger vil gjøres i henhold til vedtatt budsjett av Askim bystyre 2019 

 

 

3. ARRANGEMENTSSTØTTE OG UNDERSKUDDSGARANTI 

3.1 Til arrangement innenfor områdene kultur og idrett som foregår i Askim kan det søkes 

underskuddsgaranti. Tilskuddet gis fortrinnsvis til arrangement for og med barn og unge. 

3.2 Arrangementet må ha billettsalg/deltakeravgift og være åpent for alle. 

3.3 Underskuddsgaranti/støtte kan gis inntil 40 % av netto regnskapsresultat, inntil kr 10 000. 

Ved arrangement i Askim kulturhus kan støtten økes til kr. 14 000.  

3.4 Arrangementsstøtten gis i hovedsak som underskuddsgaranti. I helt spesielle tilfeller kan 

arrangementsstøtten gis som et direkte tilskudd. 

3.5 Søknader om arrangementsstøtte/underskuddsgaranti må inneholde et realistisk og nøkternt 

budsjett som sendes til Askim kommune senest tre uker før arrangementet. 

3.6 Utbetaling av støtten skjer på bakgrunn av innsendt regnskap som er godkjent og 

underskrevet av to personer.  Dette må foreligge senest tre måneder etter at arrangementet 

er avsluttet. 

3.7 Støtten kan gis til regionale arrangement i eller utenfor Askim.  Forøvrig gjelder de samme 

retningslinjer. 

 

Merknad: Det finnes egne retningslinjer for økonomisk støtte til større arrangementer og festivaler i 

Askim kommune. Se www.askim.kommune.no 
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