
Retningslinjer for fordeling av tilskudd til barn og unge og kulturformål i Kragerø kommune 

Kulturmidler, anleggsmidler og midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid fordeles 
etter nedenstående regler:                                    

1. Kulturmidler, anleggsmidler og midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid 
utlyses med søknadsfrist 1. mars og skal være fordelt innen mai.     

2. Av de årlige kulturmidlene avsettes ca. 1/3 til etableringstilskudd, spesielle tiltak 
utover ordinære driftstiltak og prosjekter som ikke dekkes av ordinære driftsstøtte.        

3. Rådmann delegeres fordelingen innenfor de gitte rammer til ulike tilskudds-områder: 

 Naturforvaltning. 
 Museer. 
 Kunstformidling. 
 Idrett. 
 Øvrige kulturformål. 
 Musikkformål. 
 Barn og unge.        

                            
4. Driftsmidler/kulturmidler gis til hovedforeninger og ikke undergrupper. Derimot kan 

anleggsmidler og midler til forebyggende tiltak for barn og unge gis til undergrupper.  

5. Fordelte tilskudd legges frem som referatsaker til Hovedutvalget for samfunn.                                                                     

6. Fordeling av driftstøtte/kulturmidler foretas etter vekttall, basert på medlemstall i 
foreningene/lagene. 

7. Følgende vekttall legges til grunn:                                                            

a. Vekttall 0: Egenaktivitet for voksne.                
b. Vekttall 1: Utadvendt kulturaktivitet for voksne.    
c. Vekttall 2: Aktiviteter for voksne og barn.          
d. Vekttall 3: Aktiviteter bare for barn og ungdom og svake grupper.          

                   
8. Forholdet mellom vekttallgruppene er slik at vekttall 3 gir 100 % tilskudd pr. medlem, 

vekttall 2 gir 75 % og vekttall 1 gir 50 %.                                                 

9. Kronebeløpet som tilsvarer vekttallene regnes ut når man har en samlet oversikt over 
antall søkere og medlemstallet i disse, og plasseringen av disse i grupper.                 

10. De søknader som imøtekommes gis et minimumstilskudd på Kr. 1.000.-. 

11. Oppgitt medlemstall forutsettes kontrollert på en hensiktsmessig måte.  

12. Anleggsmidler fordeles separat i sak til Hovedutvalget, fortrinnsvis etter innstilling fra 
samarbeidsorgan eller annet fellesorgan.      

13. Midler til forebyggende tiltak for barn og unge fordeles i sak til Hovedutvalget. 

14. Ungdomsrådet fordeler avsatte egne midler i budsjettet, samt årlig fond fra 
Skagerrak Sparebank. 

Disse retningslinjer er vedtatt av Hovedutvalg for samfunn i møte…………… 


