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Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune 
 

De kommunale tilskuddene er et viktig virkemiddel for økt innsats i det frivillige 

organisasjonsarbeidet.  

Tilskuddene skal stimulere til og opprettholde mangfoldet i kultur- og idrettstilbudene, samt bidra 

til vekst og utvikling for det enkelte mennesket og lokalsamfunnet. 

 

Grunnlaget for tilskuddsordningen 

 Kulturloven av 29.06.2007 

«§ 4.Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og 

andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 

kulturverksemd regionalt og lokalt.» 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 vedtatt 05.11.2020  

«Stjørdal kommune er en god samarbeidspartner for trossamfunn, frivilligheten, idretten og 

kulturlivet i kommunen.» 

«Kultur, idrett og aktivitet i Stjørdal skal ha gode vilkår for vekst og utvikling» 

Stjørdal kommune «bidrar til at fritidstilbudene for alle innbyggere er rimelige, synlige, 

oversiktlige og samordnet» 

 

 Planer og økonomiske rammer som gjelder i Stjørdal kommune.  

 

Tilskuddsordningen gjelder ikke for 

 Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser 

 Religiøse, humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner 

 Politiske partier, skolelag, bedriftslag og lukkede arrangement 

 Regionale og nasjonale organisasjoner 

 Kommersielle aktører 

 

 

Definisjoner 

 Medlem - skal være aktivt medlem som har betalt kontingent og er oppført i organisasjonens 

medlemsregister.  

 Frivillige organisasjoner - skal være demokratisk oppbygd med minimum 10 aktive 

medlemmer bosatt i Stjørdal. Organisasjonen skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer 

med leder og økonomiansvarlig.   
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Hvem kan søke? 

 Frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle virksomheter og grupper i Stjørdal kommune som 

har kultur eller idrett som hovedaktivitet.  

 Har organisasjonen en eller flere underavdelinger skal søknad om tilskudd sendes gjennom 

hoved-organisasjonen og være signert av leder eller kasserer. 

 

Krav til søkere 

 Organisasjonen skal være i drift hele året og åpen for alle 

 Alle skal være registrert i Brønnøysundregistrene 

 Korps, kor og idrettslag må være tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon 

 For alle ordninger er barn og unge opp til 20 år prioritert.  

 Tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering. 

 Ledsager med ledsagerbevis får gratis adgang til arrangementet  

 Ved annonsering skal det framgå at tiltaket er støttet av Stjørdal kommune 

 Andre krav og vilkår – se «Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal 

kommune» 

 

Behandling av søknadene 

Søknadsprosessen er digital. Informasjon og elektroniske søknadsskjema  

Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel blir det gitt innsyn i både søknadsskjema og vedlegg.  

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av 

søknaden. Se Personvernerklæringer for Stjørdal kommune. 

 

Klageadgang 

Vedtak som er gitt i medhold av denne forskriften kan påklages jf. Forvaltningsloven §§28  

Klagefristen er 3 uker fra den dato melding om vedtaket har kommet fram til søker.  

Klage sendes postmottak@stjordal.kommune.no 

 

Kontroll 

Opplysninger gitt i søknadene kan bli gjenstand for stikkprøvekontroll. Søker må på forespørsel gi 

innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søkere må tilbakebetale urettmessig 

mottatt støtte og/eller miste retten til framtidig støtte.  

 

Søknadsfrister og informasjon 

Se «Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune» 

 

Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 01.01.2021  

http://www.brreg.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd-kultur-og-idrett/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/om-kommunen/personvern-og-informasjonskapsler/personvernerklaringer/

