
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD 
TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER OG FRIVILLIGE 
TILTAK FOR BARN OG UNGE (Gjelder fra 01.01.15) 
 
§ 1.  Generelle vilkår 
Organisasjonene må fylle følgende vilkår: 
• frivillige organisasjoner hjemmehørende i Bærum kommune 
• ha hatt kontinuerlig drift i 1 år 
• ha en demokratisk oppbygging med valgt styre 
• individuelt betalende medlemmer med bostedsadresse i Bærum kommune 
• ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer 
• medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med 

organisasjonens egenart 
• regelmessige aktiviteter for medlemmer og andre 
• all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri 
 
Driftstilskudd gis på bakgrunn av antall medlemmer fra 6 til og med 25 år. 
 
Driftstilskuddets formål er å gi et bidrag til driften av organisasjonen eller tiltaket.  
 
Tilskuddet kan ikke overstige mer enn 80 % av det totale budsjettet. 
 
Tilskudd kan gis til  
a) private klubber/foreninger og nærmiljøtiltak  
b) lokallag av organisasjoner tilsluttet en riksorganisasjon 
c) kretsledd av organisasjoner tilsluttet en riksorganisasjon 
 
Søknad sendes direkte til kommunen. Søknadsfristen for tildeling støtte er 1. mars. 
Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.  
 
Følgende organisasjoner er ikke berettiget til driftstilskudd: menigheter, tros-, 
livssynssamfunn og andre, som får tilskudd til sin drift via andre kommunale ordninger. 
 
 
§ 2.  Beregning og fordeling av tilskudd 
Alle organisasjoner som søker innen fristen mottar driftsstøtte i form av: 
i) grunnstøtte (fast sum for alle lokallag) 
ii) medlemsstøtte (beregnet ut fra antall medlemmer) 
 
Det kan også søkes om driftstilskudd til 
iii) private klubber 
 
Alle som er støtteberettiget kan også ut fra dokumenterte behov søke om støtte til  
v) aktivitetstilskudd  
 
 



Tilskuddene beregnes slik: 
 
a) 55 % av det totale kommunale bidraget skal gå til grunnstøtte og medlemsstøtte: 20 % 
fordeles likt mellom alle støtteberettigede lokallag som en grunnstøtte. 35 % går til 
medlemsstøtte. Medlemsstøtten gis på bakgrunn av medlemslister, og er en hodestøtte. 
 
b) 10 % av det totale kommunale bidraget går til støtte av private klubber og nærmiljøtiltak 
som nærmere definert under § 3. Dersom det ikke mottas søknader, eller disse er så få at 
støtten totalt sett blir urimelig stor, kan midler fra denne sektoren overføres til "særskilte 
tiltak". 
 
c) 35 % av det totale kommunale bidraget går til aktivitetstilskudd, som for eksempel 
arrangementstilskudd, spesielle prosjekter, opplæringstiltak og jubileumsgaver. 
 
 
§ 3.  Private klubber 
Det kan gis driftstilskudd til private klubber og nærmiljøtiltak som driver åpne klubblignende 
tilbud for barn og unge. 
 
Kriterier for tilskudd er: 
• Dokumenterte behov. 
• At tilbudet er åpent for alle i en gitt aldersgruppe. 
 
I tillegg vil det være relevant å vurdere det totale barne- og ungdomstilbudet i det aktuelle 
området. 
 
Tilskuddet kan gis enten som et årlig driftsbidrag, eller som en driftsavtale hvor en 
organisasjon eller sammenslutning i nærmiljøet går inn og driver tiltaket på vegne av 
kommunen. 
 
 
§ 4.  Aktivitetstilskudd 
Aktivitetstilskudd ytes til spesielle tiltak overfor barn og unge, jfr. de generelle vilkår i § 1. 
Formålet er å stimulere til økt aktivitet, utvikling og utadrettet virksomhet. 
 
Aktivitetstilskudd innvilges ikke til tiltak som anses som organisasjonens ordinære drift. 
Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter. 
 
A.  Arrangementstilskudd 
Arrangementstilskudd gis til publikumsrettede tiltak som er åpne også for andre, enn 
organisasjonens medlemmer. Arrangementsstøtte vil bli tildelt etter prioriteringer gitt i 
henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk, i 
Handlingsplanen og Kulturmeldingen. 
 
Det finnes to former for arrangementsstøtte: 
• Direkte støtte til arrangement 
• Underskuddsgaranti 
 



Støtteformen avgjøres på bakgrunn av de gitte opplysninger og arrangementets karakter. Det 
stilles krav til egenfinansiering ved arrangement. Det gis ikke tilskudd til reiser eller til 
honorar. 
 
Ved underskuddsgaranti må arrangør ettersende regnskap godkjent av styret eller tilsvarende 
organ. Kopi av bilagene som vedrører arrangementet skal vedlegges regnskapet. 
Underskuddsgarantien vil ikke bli utbetalt før alle bilag foreligger. 
 
Søknader til mindre arrangementer behandles fortløpende, men da med en øvre 
tilskuddsgrense på kr. 15.000,-. 
 
 
B. Spesielle prosjekter 
Målsettingen med dette tilskuddet er å støtte utviklingsarbeid. Tilskudd vil bli tildelt etter 
prioriteringer gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens politikk 
og Handlingsplan. 
 
Støtteverdige tiltak er: 
• Utvikling av nye tiltak 
• Utvikling av ny metodikk 
• Utvikling av fellesprosjekter som gjelder flere organisasjoner 
 
C. Tilskudd til opplæringstiltak 
Målsettingen med dette tilskuddet er å heve kvaliteten og kompetansen på kultur- og 
fritidsområdet. 
 
Tilskuddet kan gis til deltagelse på kurs, konferanser og til egne opplærings- og 
utviklingsprogrammer. Tilskuddet gjelder medlemmer, ledere, tillitsvalgte og instruktører i en 
tilskuddsberettiget frivillig organisasjon. 
 
Søknaden må inneholde alle relevante opplysninger om opplæringstiltaket og den må sendes 
gjennom egen organisasjon med anbefaling og begrunnelse. 
 
Søknad om tilskudd til opplæringstiltak leveres sammen med søknad om driftsstøtte. 
 
 
D.  Jubileumsgaver 
Kommunen kan gi jubileumsgave til frivillige organisasjoner. 
 
Gaven kan gis som et pengebeløp ved markering av 25 års-jubileum, 50 års-jubileum,   
75 års-jubileum, 100 års- jubileum, 125 års-jubileum osv. 
 
Organisasjonen må selv gjøre kommunen oppmerksom på jubileet. 
 
 
 

Bærum kommune, juni 2014 


