
 
   

 
 

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til frivillige lag, foreninger og organisasjoner, og 
kunst- og kulturformål 
 
Formål 
Færder kommune gir tilskudd til frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og til kunst- og kulturformål. Tilskuddet 
skal opprettholde og stimulere til bredde og kvalitet i frivillige organisasjoner, lag og foreninger sitt arbeid, og til å 
styrke og fremme et bredt kunst- og kulturtilbud i kommunen.   
 
Søknadskategorier 
Tilskuddspotten fordeles på fem kategorier: 

1. Tilskudd pr. betalende aktivt1 medlem fra 6 til og med 19 år bosatt i Færder kommune. 
Tilskuddet gjelder for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Medlemstilskuddet disponeres fritt av den 
enkelte mottaker. 
 

2. Refusjon av strømutgifter til anlegg som eies av frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Færder 
kommune. 
Tilskuddet gjelder for frivillige lag, foreninger og organisasjoner, som eier egne lokaler/anlegg og ikke mottar 
annen driftsstøtte fra kommunen. En forutsetning for tilskuddet er en synliggjøring av eventuelle 
strømbesparende tiltak2, eller planer for dette, i søknaden. 
 

Slik søkes det på kategori 1 og/eller 2: 
Søknad om medlemstilskudd og/eller strømrefusjon skal sendes via samme elektroniske søknadsskjema. Dette 
finnes på faerder.kommune.no3. Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet og dette sendes sammen.  
 
Søknaden skal inneholde følgende informasjon: 

• Organisasjonsnummer og kontaktinformasjon. 
• Oversikt over antall betalende medlemmer totalt og antall medlemmer 6-19 år bosatt i Færder 

kommune pr. 31. desember siste driftsår. 
• Bekreftelse på at organisasjonens kontaktinformasjon er oppdatert i foreningsoversikten på kommunens 

hjemmeside, her: Lag- og foreningsmodul 
• Årsberetning med revidert regnskap fra siste driftsår skal legges ved søknaden. 

 
Ikke tilskuddsberettiget under kategori 1 og 2:  

• Organisasjoner uten organisasjonsnummer. 
• Kommersiell virksomhet. 
• Organisasjoner som primært har som formål å ivareta enkeltmedlemmenes yrkes-, økonomiske- eller 

andre egeninteresser. 
• Lokallag av ideelle organisasjoner der formålet er å yte økonomisk støtte til andre 
• Politiske partier. 
• Organisasjoner med ulovlig virksomhet. 
• Religiøse organisasjoner der forkynnende aktivitet er deres primærformål. 
 

3. Driftstilskudd til kulturminneformål 
Driftstilskudd kan brukes fritt til drift av organisasjoner som har som hovedvirke å bevare lokale, materielle 
kulturminner4 og formidling av disse. Det kan søkes driftstilskudd på inntil kr. 100.000 pr. år. Organisasjoner 

 
1 Med aktivt medlem menes her alle medlemmer 6-19 år som regelmessig deltar i organisert aktivitet rettet mot målgruppen i regi av 
laget/foreningen/organisasjonen. Barn og unge med familiemedlemsskap, eller lignende type medlemskap, skal være med i regelmessig 
organisert aktivitet i laget/foreningen/organisasjonen for at disse skal kunne telles. 
2 Strømbesparende tiltak kan for eksempel være tidsinnstilt belysning av anlegg og/eller oppvarming/nedkjøling av anlegg, bruk av LED-lys, 
interne retningslinjer for bruk av strøm på søkers anlegg med mer. 
3 Søknadsskjemaet finnes på siden Kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet og utleie. Klikk videre til siden Tilskudd. 
4 Bygninger, kulturlandskap, båter mv.  

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/frivillighet-og-frivillighetens-ar-2022/frivillige-lag-og-foreninger/


med lav grad av inntjening av egen drift, men med stor grad av bredt formidlingspotensiale og stor 
opplevelsesverdi av de materielle, lokale kulturminnene de bevarer vil bli prioritert.  

Ikke tilskuddsberettiget under kategori 3: 
• Organisasjoner uten organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret.
• Organisasjoner som ikke kan vise til at organisasjonens hovedvirksomhet er å bevare lokale, materielle

kulturminner og formidling av disse.
• Organisasjoner som mottar fast årlig driftstilskudd fra kommunen.
• Organisasjoner med formål om å yte økonomisk støtte til andre.
• Organisasjoner som primært har som formål å ivareta enkeltmedlemmenes yrkes-, økonomiske- eller

andre egeninteresser.
• Politiske partier.
• Organisasjoner med ulovlig virksomhet.

Slik søkes det på kategori 3: 
Søknad om driftstilskudd til kulturminneformål skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette finnes på 
faerder.kommune.no5. Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet og dette sendes inn sammen. 

Søknaden om driftstilskudd skal inneholde følgende dokumentasjon: 
• Organisasjonsnummer og kontaktinformasjon
• Årsberetning med revidert regnskap fra siste driftsår

Rapport på bruk av driftstilskudd til kulturminneformål 
Det skal rapporteres på bruk av driftstilskudd. Rapporten skal inneholde et årsregnskap for organisasjonen og 
årsberetning der utgifter til drift skal fremkomme. Rapportfrist: Etter godkjent avholdt årsmøte påfølgende år etter 
at driftstilskuddet er gitt. Ved manglede rapportering vil driftstilskuddet bli krevd tilbakebetalt. Det rapporteres via 
elektronisk skjema på faerder.kommune.no. Vedlegg lastes opp i rapporteringsskjemaet og dette sendes inn 
sammen. 

4. Støtte til ubetalte kontingenter og avgifter
Se egne retningslinjer og benytt eget søknadsskjema her.

5. Prosjekttilskudd
Det kan søkes om tilskudd til nye prosjekter i følgende kategorier:

a) Enkeltstående eller gjentagende kulturprosjekt6.
b) Etablering av ny organisasjon, eller medlems- og organisasjonsutvikling7.
c) Anleggsutvikling – prosjektering og rehabilitering.
d) Støtte8 til arrangement  i Færder kommune – fortløpende tildeling.

Prosjekter med lokal betydning og bred appell prioriteres. I tillegg prioriteres prosjekter med fokus på inkludering9, 
kulturminner og barn og unge.  

Det gis prosjektmidler til maks to prosjekter årlig pr. søker. 

5 Søknadsskjemaet finnes på siden Kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet og utleie. Klikk videre til siden Tilskuddsordninger. 
6 Dette kan være konserter, forestillinger, festivaler, kunst-, litteratur- og filmprosjekt etc. Disse midlene kan søkes på av frivillige lag, 
foreninger og organisasjoner, og profesjonelle og semi-profesjonelle aktører. Det kan søkes om tilskudd til samme gjentagende kulturprosjekt 
maks tre ganger. Prosjekter under punkt b), c) og d) kan kun søkes på av frivillige lag, foreninger og organisasjoner. 
7 Dette kan for eksempel være til kurs, utdanning, medlemssystem, rekruttering og andre tiltak. 
8 Arrangementet det søkes støtte til må være nytt og kan ikke ha vært gjennomført tidligere. 
9 Eksempler på inkludering kan være tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, sosial utjevning og tilbud til mennesker som fra 
før ikke er aktive på fritiden 

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/stotte-til-fritidsaktiviteter-barn-og-unge/stotteordning-for-lag-og-foreninger/


 
   

 
 

Maks søknadssum under punkt a), b) og c) er kr. 50.000. Maks søknadssum under punkt d) er kr. 10.000. 
 
Prosjekttilskudd under punkt a), b) og c) har søknadsfrist 1. desember hvert år og én tildeling pr. år. 
Arrangementsstøtte under punkt d) har fortløpende søknadsfrist og tildeling gjennom hele året. 
 
Ikke tilskuddsberettiget under kategori 5:  

• Organisasjoner/foretak uten organisasjonsnummer. 
• Prosjekter med formål om å yte økonomisk støtte til andre. 
• Kommunal virksomhet. 
• Organisasjoner som primært har som formål å ivareta enkeltmedlemmenes yrkes-, økonomiske- eller 

andre egeninteresser. 
• Politiske partier. 
• Organisasjoner med ulovlig virksomhet. 
• Religiøse organisasjoner der prosjektet er av forkynnende karakter. 
• Organisasjoner som ikke har levert delvis eller fullstendig prosjektrapport fra tidligere prosjekter innen 

fristen. 
 
Slik søkes det om prosjekttilskudd: 
Søknad om prosjektmidler skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette finnes på faerder.kommune.no10. 
Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet og dette sendes inn sammen. 
 
Søknaden om prosjekttilskudd skal inneholde følgende dokumentasjon: 

• Organisasjonsnummer og kontaktinformasjon 
• Beskrivelse av prosjektet med budsjett 
• Årsberetning med revidert regnskap fra siste driftsår 

 
Rapport på bruk av prosjektmidler  
Det skal rapporteres på bruk av prosjektmidler. Rapporten skal inneholde et enkelt regnskap for prosjektet, 
beskrivelse av prosjektet og bilder av gjennomført prosjekt. Rapportfrist: 1. desember samme år som innvilget 
prosjektstøtte. Det rapporteres via elektronisk skjema på faerder.kommune.no. Vedlegg lastes opp i 
rapporteringsskjemaet og dette sendes inn sammen. 
 
Rapport på bruk av arrangementsmidler  
Mottakere av arrangementsstøtte skal rapportere innen én måned etter gjennomført arrangement. Det rapporteres 
via elektronisk skjema på faerder.kommune.no. Vedlegg lastes opp i rapporteringsskjemaet og dette sendes inn 
sammen. 
 
 
Søknadsfrist for kategori 1, 2, 3 og 5 a), b) og c): 1. desember. 

 
10 Søknadsskjemaet finnes på siden Kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet og utleie. Klikk videre til siden Tilskuddsordninger. 

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/

