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KULTURMIDLER  
 
: 
Retningslinjer for tildeling av midler til drift 

1. Lag og foreninger hjemmehørende i Høylandet kommune eller med sterk tilknytning til 
kommunen kan søke om midler til drift av organisasjonen. 

2. Søknad sendes på standard søknadsskjema som ligger på kommunens nettside. 
3. Vedlegg til søknaden skal være: 
- Aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til 
- Regnskap for siste år samt oppgave over kapital/bankinnskudd. Revidert av lagets revisor. 
- Budsjett for inneværende år. Vedtatt av årsmøte. 
- Rapport på bruken av fjorårets tilskudd. 
4. OU vil prioritere midler som skaper aktivitet i bygda. 
5. OU vil prioritere midler som aktiviserer barn og unge og personer med spesielle behov. 
6. OU kan også påskjønne lag og foreninger som i foregående år var aktiv og  skapte aktivitet og 

trivsel i kommunen. 
7. OU kan også gi tilskudd til organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å legge til rette for 

trivselstiltak i kommunen. 
8. OU kan selv bruke av midlene for å skape ønska eller aktiviteter som bygda mangler. Dette kan 

være kulturelle arrangementer av forskjellig slag som konserter, teater og lignende. 
9. Underskuddsgarantier gis ikke. 
10. Konto for tilskudd til lag og foreninger skal også kunne brukes for ev å imøtekomme søknader 

som ikke faller naturlig inn under paraplyen tilskudd til lag og foreninger eller til drift av anlegg.  
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11. Hovedlag tildeles ev tilskudd. Hovedlaget skal fordele tilskuddet til organisasjonen ihht vedtak i 
OU. Dvs midler gitt til aktivitet kan ikke brukes til drift av anlegg. 

12. Midler til iversetting av egne kulturtiltak i OU`s regi skal kunne bevilges fra denne konto. 
13. Søknadsfrist settes til medio mai og fordeling skjer i OU`s junimøte.  

 
 
Retningslinjer for tildeling av midler til drift av anlegg. 
1. Til deling av midler kan kun gis til anlegg som ligger i Høylandet kommune 
2. Søknad sendes på standard søknadsskjema som ligger på kommunens nettside. 
3. Vedlegg til søknaden skal være: 
- Oversikt som viser hva omsøkte midler skal brukes til. Antall brukere av anlegget. 
- Regnskap for siste år samt oppgave over kapital/bankinnskudd. Revidert av lagets revisor. 
- Budsjett for inneværende år. Vedtatt av årsmøte. 
- Rapport på bruken av fjorårets tilskudd. 
4. Underskuddsgarantier gis ikke. 
5. Hovedlag tildeles ev tilskudd. Hovedlaget skal fordele tilskuddet til organisasjonen ihht vedtak i 

OU. Dvs midler gitt til anlegg kan ikke brukes til aktivitet. 
6. Søknadsfrist settes til medio mai og fordeling skjer i OU`s junimøte.  

 
 
 
Oppvekst, kultur og undervisningsutvalgets vedtak: 

1. Overnevnte forslag til retningslinjer er styrende for tildeling av kommunens kulturmidler. 
2. Retningslinjene  bekjentgjøres i  Hærva. 
3. Utvalget bør ca medio sept vurdere sin tilleggsbevilgningspost i forbindelse med 

budsjettregulering, for ev overføring/styrking av kulturmidlene 
 
 
 
Vedtekter for Høylandet kommunes kulturpris:  
1. Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon.  
2. Kulturprisen tildeles for et kulturelt engasjement, bidrag til kommunens kulturliv eller kulturelle tiltak 
/ arrangementer.  
3. Kulturprisen kan også tildeles for en prestasjon eller en innsats som gir positivt omdømme til 
kommunen.  
4. Kulturprisen kan ikke tildeles samme person flere ganger.  
5. Tildeling av kulturpris vedtas av formannskapet.  
6. Tildeling skjer fortrinnsvis etter utlysing med forespørsel om forslag om kandidater i Hærva, nettsider 
eller andre kommunale organ.  
 
 
Vedtekter for Høylandet kommunes ildsjelpris: 

1. Tildelingen skal gå til en person som fylt med iver og begeistring gjør eller har gjort en 
innsats til beste for lokalsamfunnet. 

2. Ildsjelprisen kan også tildeles til noen som har vært drivkraft i en viktig sak for  
lokalsamfunnet. 

3. Ildsjelprisen kan også gå til en organisasjon som fyller kriteriene ovenfor.  
4. Ildsjelprisen kan tildeles en person / organisasjon som har skapt et positivt omdømme for 

Høylandet kommune. 
5. Prisen kan tildeles for innsats både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
6. Ildsjelprisen kan tildeles for å skape eller iverksette aktiviteter/tiltak til beste for en enkelt 

sak, for en forening, for grenda eller for hele kommunen. 
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7. Personen som mottar prisen behøver ikke være tillitsvalgt eller tilknytta et lag eller en 
forening. 

8. Tidligere kulturprisvinnere er ikke utelukket fra å kunne motta ildsjelpris. 
9. Tildeling av ildsjelpris vedtas av formannskapet. 
10. Tildeling skjer fortrinnsvis etter utlysing med forespørsel om forslag om kandidater i 

Hærva, nettsider eller andre kommunale organ 
11. Utdeling skjer etter formannskapets bestemmelse og kan delegeres 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Lonmo Almaas 
Kommunalsjef 


