
Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Formål

• Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.

• Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.

• Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for utøvere og publikum.

• Bedre oppvekstvilkår i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.

• Bidra til kontinuitet og kvalitet i kulturlivet.

Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Generelle vilkår

Arrangementer og prosjekter det søkes støtte til må finne sted i Bærum.

Retningslinjene gjelder

Søkere innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kunsthåndverk og husflid.

Kap.1: Tilskudd til amatørkultur

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som er registrert og har sin 
drift i Bærum

Kap.2: Tilskudd til Kulturaktører/Kunst og kulturformål  

Kulturaktører, kulturformidlere og kulturinstitusjoner som er registrert og har sin drift i Bærum

Kap.3: Kulturprosjekter/arrangementer 

Kulturaktører som kan bidra til kulturopplevelser og utvikling av kulturlivet i Bærum innenfor 
prioriterte og aktuelle områder.

Tilskudd fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriale, også 
på nettsider. 



Utbetaling av tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger. Eventuell ettersendelse av 
nødvendige vedlegg og utfyllende opplysninger er søkers ansvar. 

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom nødvendige vedlegg for vurdering av søknaden ikke er sendt 
Bærum kommune innen utgangen av det kalenderåret tilskuddet er gitt for. 

Søknadsskjema og frister

Søknadsskjema for tilskudd til kulturformål finnes på Bærum kommunes nettsider 
www.baerum.kommune.no/kulturtilskudd. 

Hvilke vedlegg som er nødvendige for de ulike formene for tilskudd, er presisert under hvert kapittel i 
retningslinjene.

Hovedsøknadsfrist for alle tilskudd til kulturformål er 1. oktober hvert år.

Søknad om tilskudd til mindre arrangement og kulturprosjekt kan behandles administrativt 
fortløpende, med en øvre tilskuddsgrense på kr 30 000 og med søknadsfrist senest 4 uker før 
arrangementet/prosjektet finner sted. Søknad mottatt etter at søknadsfristen har gått ut vil ikke bli 
behandlet. Prioritering av søknader og størrelsen på tilskuddet, er avhengig av kommunens 
gjeldende satsninger innenfor kultur, kommunale bevilgninger, antall støtteberettigede søkere og 
det totale antall medlemmer blant de søkende organisasjoner.

Klagerett

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag søker mottar svar på søknaden. I klagen må følgende 
presiseres:

• hvilke vedtak det klages over

• den eller de endringer som ønskes

• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klager på vedtak sendes til Bærum kommune. Dersom avgjørelsesorganet ikke finner å omgjøre 
vedtaket, sendes klagen til kommunens klageutvalg. Klageretten er forankret i Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Se www.lovdata.no

  

1: Tilskudd til amatørkultur
Formålet med tilskuddet er å bidra til det lokale frivillige kulturlivet i Bærum ved å: 

 støtte kulturfritidsaktiviteter og gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av 
kulturlivets virksomhet 

 bidra til gode oppvekstvilkår i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge
 gi det frivillige kulturlivet mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet
 Gi det frivillige kulturlivet mulighet til å satse på mangfold og inkludering

http://www.lovdata.no/


Tilskudd vil bli gitt i henhold til kommunens vedtatte kultursatsinger som ligger til grunn for 
kommunens kulturpolitikk.

 

Hvem kan søke 

Frivillige amatørkulturorganisasjoner som er registrert og har sin drift i Bærum. Søknadsfrist for 
ordinære søknader for kommende år er 1. oktober.

Utenfor hovedsøknadsfristen 1. oktober kan det søkes om arrangementsstøtte på inntil kr. 30.000. 
Søknad må sendes så tidlig som mulig, senest 4 uker før arrangementet finner sted.

Det kan søkes støtte til

 Grunnstøtte (et fastsatt beløp til drift til alle organisasjoner, i tillegg gis det tilskudd etter 
antall medlemmer under 30 år bosatt i Bærum). 

 Driftsstøtte: Støtte til drift utover grunnstøtte ved eventuelle ekstraordinære utgifter.
 Arrangementsstøtte/støtte til fremføringer.
 Etableringsstøtte, støtte til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt 

formål, som har vært i drift i mindre enn 1 år, (et bidrag til oppstart av medlemsaktiviteten).

 

Vilkår for tilskudd  

Tilskudd tildeles etter søknad og skjønnsmessig saksbehandling i henhold til retningslinjene. Tilskudd 
til drift gis for ett år av gangen.  

Grunnstøtte tildeles etter oppsatt nøkkel (som justeres administrativt). Organisasjonen må ha 
minimum 6 medlemmer for å få støtte. Støtten regnes ut på bakgrunn av dokumenterte opplysninger 
om betalende medlemmer bosatt i Bærum per 1. januar i søknadsåret.  

Driftsstøtte vurderes i hvert enkelt tilfelle, basert på dokumentasjon og skjønn. Kostnadskrevende 
kultursjangere, særlig kostnadskrevende tilrettelegging for enkeltmedlemmer og høyt ambisjonsnivå, 
er eksempler på elementer som vil vurderes. Arrangementene det søkes støtte til må finne sted i 
Bærum og være utadrettet. Det kan søkes tilskudd til en delvis dekning av kostnadene forbundet 
med et åpent kulturarrangement. Saksbehandling av søknader til arrangementer utenfor 
hovedsøknadsfrist skjer fortløpende, og tildeles så lenge det gjenstår midler.   

Ved større arrangementer som krever langtidsplanlegging, kan det søkes foreløpig tilsagn. Dersom 
foreløpig tilsagn er gitt, må søker likevel bekrefte søknaden med oppdatert informasjon senest 4 uker 
før arrangementet finner sted før endelig vedtak gjøres.  I behandlingen av alle søknader vurderes 
blant annet kvalitet, kulturell variasjon, kostnader og hvorvidt virksomhet støtter opp om 
kommunens satsningsområder som barn og unge, stedsutvikling, inkludering og nyskaping mm.  (Se 
kommunens vedtatte planer her: https://www.baerum.kommune.no/om-
barumkommune/organisasjon/styringsdokumenter/).

Nystiftede organisasjoner som har vært i drift i mindre enn ett år er ikke berettiget til grunn- og 
medlemstilskudd eller ekstraordinær driftsstøtte, men kan søke om etableringsstøtte.



Det gis ikke tilskudd til

Arrangementer som foregår utenfor Bærum kommune.

 

Krav til søker

Søker må sende inn nødvendige vedlegg, utfyllende og oppdaterte opplysninger. Utbetaling av 
tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger innen angitte frister. Eventuell 
ettersendelse av nødvendige vedlegg og utfyllende opplysninger er søkers ansvar. Ufullstendige 
søknader og søknad mottatt etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet.  Dersom arrangementet ikke blir 
gjennomført skal søker informere om dette og innvilget støtte kan kreves tilbakebetalt.   

Ved søknad om grunnstøtte og driftsstøtte kreves:  

 Informasjon om medlemskap, alder og antall
 Dokumentasjon på avholdt årsmøte som velger styre og revisor og vedtar plan, budsjett, 

regnskap og årsmelding. 
 Rapportering på tidligere tildelte midler. 
 Vilje til deltakelse i lokalt kulturliv og i fellesarrangementer i kommunen.
 Organisasjonen må være åpen for alle

2: Kulturaktører/Kunst og kulturformål  
Formålet med tilskuddet er å støtte aktører som bidrar til og/eller legger til rette for kulturliv og det 
kunst- og kulturfaglige miljøet i kommunen.   

 

Hvem kan søke

Kulturaktører, kulturformidlere og kulturinstitusjoner som er registrert og har sin drift i Bærum.  

Søknadsfrist for ordinære søknader for kommende år er 1. oktober.

Det kan søkes støtte til

 Drift
 Utadrettet aktivitet, arrangementsstøtte/støtte til fremføringer.

Vilkår for tilskudd

Søknader vurderes og prioriteres på bakgrunn av kommunens vedtatte kultursatsinger. I 
behandlingen av søknader vurderes blant annet kvalitet, kulturell variasjon og kostnader. I tillegg 
vurderes det om søknad faller inn under kommunens satsningsområder som barn og unge, 
stedsutvikling, inkludering og nyskaping mm.  (Se kommunens vedtatte planer her: 
https://www.baerum.kommune.no/om-barumkommune/organisasjon/styringsdokumenter/) 



Tilskuddet gis for ett år. Det er mulig å søke tilsagn for påfølgende år/en lengre periode ved 
aktiviteter som krever langtidsplanlegging. Dersom tilsagn er gitt, må søker likevel fornye søknaden 
med oppdatert informasjon senest 4 uker før arrangementet finner sted.

Det gis ikke tilskudd til

Kommersiell virksomhet og arrangement, kunstneres og andre kulturaktørers egen kunstproduksjon.

 formål som omfattes av andre kommunale støtteordninger
 lukkede arrangementer og utpreget kommersiell drift
 nasjonale kulturfeiringer
 arrangementer som foregår utenfor kommunens grenser
 dekning av reise- og turneutgifter
 dekning av underskudd etter gjennomført tiltak
 honorar til profesjonelle kunstnere eller artister til kommersielle kulturarrangement
 honorar og markedsføring til egen næringsvirksomhet

Krav til søker

Søker må sende inn nødvendige vedlegg, utfyllende og oppdaterte opplysninger. Utbetaling av 
tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger. Eventuell ettersendelse av nødvendige 
vedlegg og utfyllende opplysninger er søkers ansvar. Nødvendige vedlegg:

 Godkjent årsmelding og revidert regnskap for foregående år.
 Plan og budsjett for inneværende år.
 Eventuelt utfyllende forklaringer om organisasjonens virksomhet.
 Rapportering på tidligere tildelte midler.

 

 

3: Kulturprosjekter/arrangementer
Formålet med tilskuddet er å bidra til kulturopplevelser og utvikling av kulturlivet i Bærum. 

Hvem kan søke

Frivillige amatørkulturorganisasjoner, kulturaktører, kulturformidlere og kulturinstitusjoner.

Det gis støtte til

Kulturprosjekter/arrangementer i Bærum: arrangementer, festivaler, spesielle samarbeidsprosjekter 
og andre prosjekter som fremmer og/eller utvikler lokalt kulturliv.  

Søknadsfrist for ordinære søknader for kommende år er 1. oktober.



Utenfor hovedsøknadsfrist 1. oktober kan det søkes om mindre tilskudd til arrangement og 
kulturprosjekter (inntil kr. 30 000). Søknad må sendes inn så tidlig som mulig, senest 4 uker før 
arrangementet finner sted.    

 

Vilkår for tilskudd 

Tilskudd tildeles etter søknad og skjønnsmessig saksbehandling.  Prosjektene skal ha kultur som 
hovedformål og ivareta kommunens prioriterte kultursatsninger. I behandlingen av søknader 
vurderes og prioriteres blant annet kvalitet, kulturell variasjon, mangfold, lokal tilknytning, 
kostnader, og hvorvidt prosjektet støtter opp om kommunens satsningsområder som barn og unge, 
stedsutvikling, inkludering og nyskaping mm.  (Se kommunens vedtatte planer her: 
https://www.baerum.kommune.no/om-barumkommune/organisasjon/styringsdokumenter/). 

Det gis tilskudd til prosjekter som skal gjennomføres i løpet av det kommende kalenderår. For større 
arrangement/prosjekter som krever langtidsplanlegging er det mulig å søke for en lengre 
periode/prosjekt frem i tid. Dersom tilsagn om støtte frem i tid er gitt, må søker likevel fornye 
søknaden med oppdatert informasjon innenfor søknadsfristene.  Tilskuddet er en delvis finansiering, 
det stilles alltid krav til også andre finansieringskilder ved tildeling av støtte til kulturprosjekter.    

 

Det gis ikke tilskudd til 

 prosjekter og arrangementer som ikke har kultur som hovedformål
 prosjekter og arrangementer som har utpreget kommersiell karakter
 tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 lukkede arrangementer
 nasjonale kulturfeiringer
 dekning av reise- og turneutgifter
 ordinære drifts og administrasjonsutgifter for søker og innkjøp av materiell og utstyr til 

ordinær drift
 arrangementer som foregår utenfor Bærum kommune

Krav til søker

Søker må sende inn nødvendige vedlegg og utfyllende, oppdaterte opplysninger. Utbetaling av 
tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger. Eventuell ettersendelse av nødvendige 
vedlegg og utfyllende opplysninger er søkers ansvar. (se detaljer her: 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/natur-kultur-
ogfritid/tilskuddsordninger/krav-til-budsjett-og-regnskap.pdf)  

Se for øvrig arrangementsporten: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-
ogfritid/arrangementsporten/  


