Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Risør kommune
Vedtatt av bystyret 24/11-2016
Rådmannen er i henhold til delegasjonsreglementet for Risør kommune av 17.10.95 delegert
myndighet til fordeling av kulturmidler innenfor de rammer som er vedtatt i bystyret i forbindelse
med årsbudsjettet.
Delegasjonen omfatter følgende budsjettposter:
14700-062-3853- tilskudd øvrige kulturformål.
Delegasjonen omfatter også tilskuddspost er som opprettes i forbindelse med nye underkapittel,
dersom ikke annet er bestemt.
Til grunn for tildelingen innen 14700-062-3853 legges:
1. Til enhver tid gjeldende retningslinjer
2. Prioriteringer som fremkommer i gjeldende økonomiplan for kultursektoren
3. Faglige vurderinger
Gjeldende retningslinjer for kommunalt tilskudd til kulturarbeid
g.Kommunale tilskudd til kulturarbeid kan gis til organisasjoner som driver kulturarbeid i Risør
kommune. Tilskudd kan også gis til regionale organisasjoner som driver i flere kommuner,
inkludert Risør. Tilskuddene blir gitt innenfor rammen av vedtatt budsjett.
h.Søknader hvor barn og unge er hovedgruppen prioriteres.
i.Risør kommune skal i sin tildeling legge stor vekt på integrering og inkludering slik at
mangfoldet i kulturarbeidet blir ivaretatt. Det er viktig med kultur langs hele livsløpet.
j.Unntatt fra tilskudd er yrkes- og næringsorganisasjoner, organisasjoner som ikke er åpne for alle
og politiske parti med deres underorganisasjoner
k.Rent kommersielle tiltak har til vanlig ikke rett på tilskudd.
l.Regionale organisasjoner /tiltak har vanligvis ikke rett på tilskudd. Disse skal i samsvar med
vedtatte retningslinjer få tilskudd over fylkeskommunens budsjett.
Med søknaden skal følge:
Siste vedtatte regnskap og årsmelding (tilskuddet fra kommunen skal være spesifisert i
regnskapet)
Nøyaktig medlemstall skal være attestert av årsmøtevalg eller registrert revisor
Budsjett for inneværende år skal vedlegges
Alle undergrupper i organisasjonen skal fremme sine søknader gjennom
hovedstyret/hovedorganisasjonen. Kulturmidler tildeles idrettslag som er medlem av Norges
Idrettsforbund (NIF)
Tidsfrist for å søke på kulturmidler er 1. juli og 1. oktober. Fristen 1. juli gjelder årlig driftsstøtte
hovedsak for lag og foreninger, mens fristen 1. oktober skal gjelde festivaler, større arrangement
og eventuelt nye kulturarrangement av en viss størrelse.
Søknader uten nevnte vedlegg eller som kommer inn etter at søknadsfrist, kan ikke regne med å få
støtte. Vedtak om tilskudd skal legges frem som melding til Kulturkomiteens medlemmer
Rådmannens administrative avgjørelse kan av søker ankes innen 3 uker etter at melding omvedtak
er mottatt.
Underskuddsgarantier
Risør har en stor gruppe initiativrike, frivillige kulturarbeidere. En underskuddsgaranti støtter opp
om det initiativet de legger for dagen og gjør det lettere for dem å ta et arrangøransvar.
Det avsattes underskuddsgarantier til kulturtiltak som for eksempel:

- konserter /teater
- foredrag
Dette er tilskudd til arrangement som har som formål å tjene penger eller kan gå i balanse
økonomisk, og hvor den enkelte deltaker/publikummer forventer å betale en egenandel.
Søknad om underskuddsgaranti skal sendes kommunen i forkant av arrangementet.
Det setter av 10% av frie kulturmidler innen tjenesten 14700-062-3853 til underskuddsgaranti.
Det kan søkes om underskuddsgaranti gjennom hele året. Søknaden skal være skriftlig på eget
skjema.
Underskuddsgarantier som ikke blir utløst går tilbake til ordinære kulturmidler.

