
Retningslinjer for tildeling tilskudd til lokale 
idrettslag/idrettsforeninger og tilskudd kultur 
og liknende til lag og organisasjoner 
 

§ 1. Formål 

Formål med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av tilskudd.  

Tilskuddene skal fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et allsidig spekter av 

aktivitetstilbud for innbyggere i Lyngen kommune.  

Tilskuddsordningen skal bidra til økt aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som 

driver idrett/fysisk og kulturaktiviteter særlig for barn/ungdom. Det er videre et mål at 

ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen. Likestillingsaspektet, samt hensynet til 

utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  

 

§ 2. Fellesbestemmelser 

§ 2.1 Tildeling/søknadsfrist 

Tilskudd tildeles en gang pr. år. Søknadsfristen er 30. april årlig og søknad må være levert 

kommunen eller være poststemplet senest nevnte dato. Dersom dato for søknad faller på en 

helligdag, er fristen første ordinære virkedag.  

 

§ 2.2 Formelle krav 

Søknad om tilskudd må være fremmet i overensstemmelse med retningslinjene og 

søknadsfrist. For sent innkomne søknader skal ikke behandles. 

Søknaden skal være fremmet på eget søknadsskjema med de vedlegg som er angitt. Skjemaet 

må være tilfredsstillende utfylt og signert. Medlemstallet må bekreftes av lagets revisor eller 2 

styremedlemmer, eller legges ved søknad. 

 

§ 2.3 Søknadskategorier 

Gruppe I: Tilskudd kultur og andre formål til lag og organisasjoner 

Gruppe II: Tilskudd til festivaler kr. 20.000,- Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punkt ved 

behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser. 

 



Gruppe III: Frie midler 

§ 2.4 Krav til søker 

Lokale lag og organisasjoner som driver med idrett, kultur eller liknende aktiviteter for 

innbyggere i Lyngen kommune, kan søke tilskudd. 

Kun lag/organisasjon registrert med adresse i Lyngen, er berettiget tilskudd. Dersom søker 

ikke er adresseregistrert i Lyngen, kan det kun gis tilskudd til arrangement dersom det gis et 

transporttilbud for innbyggerne i Lyngen. Andre søknader må ha lokal forankring/tilhørighet. 

Som idrettslag regnes lag/foreninger registrert som medlem av Norges idrettsforbund (NIF). 

 
§ 2.5 Saksbehandling 

Tilskudds kategoriene utlyses så tidlig som mulig 1.halvår. 

Lyngen idrettsråd gir innstilling på fordeling av aktivitetstilskudd og anleggstilskudd på 

søknader fra sine medlemslag.  

Levekårsutvalget fatter vedtak og Lyngen formannskap er klageinstans. 

 

§ 3. Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av Levekårsutvalget i sak 6/17 med ikrafttredelse fra samme dato. 

 

  



I) Retningslinjer tilskudd idrettslag og idrettsforeninger  

«Gruppe I: Tilskudd til idrettslag/foreninger» 

 
1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett/fysisk aktivitet som sitt primære formål og som 

driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom (6-19 år). 

2. Idrettslag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med 

utelukkende personlige medlemmer. 

3. Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav og som er medlemmer i Norges idrettsforbund 

søker i denne kategorien. 

4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom.  

5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes 

til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av Lyngen idrettsråd. 

6. Lyngen idrettsråd gir innstilling på fordeling av kulturmidler på vegne av sine 

medlemmer.   

7. Ved fordelingen skal idrettsrådet følge de generelle retningslinjer og ivareta lokale behov.  

8. Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. 

funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  

9. Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for 

fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

10. Medlemmer som registreres i aktivitet/idrettslaget må ha betalt medlemskontingent, 

dersom medlem skal regnes som del av lagets medlemsmasse.  

11. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 

12. Idrettslaget skal ved innsending av søknad legge ved årsmøtebehandlet regnskap, 

årsmelding, driftsregnskap (gjelder søknad om drifts- og vedlikeholdstilskudd). 

 

Aktivitetstilskudd 

Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett/fysisk aktivitet som sitt primære formål og som 

driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom (6-19 år). For 2016 var 

aktivitetstilskuddet kr 60.000,- Tilskudd skal gis i forhold til lagets faktiske aktivitet. 

Aktivitetstilskuddet vil bli beregnet ut fra hvor mange medlemmer innen målgruppa, som er 

aktivisert gjennom ulike tiltak. For beregning av aktivitetstilskudd, legges til grunn 

idrettslagets aktivitet, omfang, antall medlemmer, alderssammensetning blant medlemmene 

og behovet for tilskudd.  

Det fordeles et grunntilskudd kr. 5000,- til hvert av idrettslagene av disse midlene. Deretter 

beregnes tilskuddet ut fra antall registrerte betalende medlemmer og fordeles med en fast sats 

per barn i alder 6-19 år, som bestemmes av Lyngen idrettsråd ut fra de til enhver tid tildelte 

midler til fordeling. Det innebærer at økt aktivitet og flere registrerte medlemmer gir større 

tilskudd. Et medlem kan ikke registreres flere ganger i samme idrettslag, dersom 

medlemsavgift kun er betalt en gang. 



Idrettslaget/foreningen skal gjøres rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 

 Hvor mange er aktivisert 

 Alder på de som aktiviseres eller er aktive medlemmer 

 Hvor ofte aktiviteten drives 

 Kostnader/ressursbruk forbundet med aktivitetene/tiltakene (herunder også utgifter til 

kurs/utdanning) 

 

Drifts- og vedlikeholdstilskudd for hus/anlegg 

Idrettsrådet gir innstilling 2/3 av denne potten. I 2016 er potten på kr 25 000 

Det kan gis tilskudd for vedlikehold og drift av hus og anlegg. Revidert driftsregnskap for 

siste år må følge søknaden. Tilskudd gis skjønnsmessig ut fra idrettslagets/foreningens 

faktiske utgifter og skal fordeles ut fra antall anlegg og antall aktive under 19 år. 

 

Retningslinjer tilskudd kultur og andre formål   

1. Tilskudd skal primært gis til lag/organisasjoner som har som har aktiviteter for barn 

og/eller ungdom (6-19 år) og sekundært til andre typer lag/organisasjoner. Minst 2/3 av de 

årlige midlene tilfaller lag/organisasjoner med aktiviteter for barn/unge og resterende 

midler fordeles andre aktiviteter i lag/organisasjoner. 

2. Lag/organisasjon som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med 

utelukkende personlige medlemmer. 

3. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til laget/organisasjonen. Midlene 

skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av styret i 

laget/organisasjonen. 

4. Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. 

funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.  

5. Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for 

fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

6. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 

7. Laget/organisasjonen skal ved innsending av søknad legge ved årsmøtebehandlet 

regnskap, årsmelding, driftsregnskap (gjelder søknad om drifts- og vedlikeholdstilskudd). 

 

Aktivitetstilskudd 

Tilskudd gis primært til lag/organisasjoner med aktiviteter for barn/unge og sekundært til 

andre lag/organisasjoner med kulturaktiviteter eller andre aktiviteter for innbyggere i Lyngen 



kommune. Tilskudd skal gis i forhold til lagets/organisasjonens aktivitet i forhold til 

målgruppen. Tilskuddspotten er i 2016 på kr. 35 000,- 

Minst 2/3 av midlene tilfaller aktiviteter for barn/unge. Det beregnes en fast sats per 

registrerte medlem i laget/organisasjonen ut fra de gjeldene tilskuddsmidler. Medlemstall må 

dokumenteres. 

Laget/foreningen skal gjøre rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 

 Hvor mange er aktivisert 

 Alder på de som aktiviseres eller er aktive medlemmer 

 Hvor ofte aktiviteten drives 

 Kostnader/ressursbruk forbundet med aktivitetene/tiltakene (herunder også utgifter til 

kurs/utdanning) 

 

Drifts- og vedlikeholdstilskudd for hus/anlegg 

Tilskudd for vedlikehold og drift av hus og anlegg. Revidert driftsregnskap for siste år må 

følge søknaden. Tilskudd gis skjønnsmessig ut fra lagets faktiske utgifter og skal fordeles ut 

fra antall anlegg og antall aktive under 19 år. 

II) Retningslinjer tilskudd festivaler 

«Gruppe II: Tilskudd til festivaler kr. 20.000,- Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punkt ved 

behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser» 

 
1. Tilskudd kan gis til organisasjoner fra Lyngen kommune, som tilbyr et bredt spekter av 

aktiviteter for innbyggerne i kommune. 

2. Tilskudd kan gis festivaler som formidler musikk, kunst, kultur og/eller idrett 

3. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til organisasjonen og skal bidra til 

økt aktivitet for innbyggerne i Lyngen kommunen  

4. Tiltak som går over tid skal prioriteres. 

Organisasjonen må gjøre rede for den aktiviteten som drives: 

 Hvilken type aktivitet 

 Hvem er målgruppen 

 Hvor mange er aktivisert 

 Hvor ofte aktiviteten drives 

 

III) Frie midler 



Søknadsfrist utlyses så tidlig som mulig på året. Ved arrangement utenfor kommunen skal 

skyss fra Lyngen tilbys. Søknader må ha lokal tilknytning/forankring. Rådmannen gis 

fullmakt til å behandle søknader inntil kr 5000,- 

 


