
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE 
TILSKUDD 
TIL KULTURVERNFORMÅL – REVIDERING 2013 
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Formål 

• Stimulere og legge til rette for arbeid som fremmer og 
ivaretar kulturminner og kulturhistorie i Bærum 

• Stimulere innbyggerne i Bærum til å delta i frivillige 
organisasjoner som arbeider for å synliggjøre kulturminner og 
videreføre kulturarven 

• Synliggjøre kulturminner i Bærum i media og i 
reiselivssammenheng 

• Gjennom kulturarven skape trivsel, tilhørighet og positiv 
identitet i kommunen og nærmiljøet for beboere og innflyttere 

• Tilrettelegge for kontinuitet i kulturminnevernet 
 
 
Generelle vilkår 
Søker må være et museum, kulturhistorisk samling, frivillig 
organisasjon, historielag, 
velforening, idrettslag eller lignende. Søker må være 
hjemmehørende i Bærum og/eller fokusere på kulturvernformål i 
Bærum. Det kan søkes om tilskudd til drift, prosjekter og 
lokalhistoriske utgivelser med kulturhistorisk formål. 
 

• Privatpersoner og bedrifter er ikke tilskuddsberettiget. 
 
De frivillige organisasjonene og museene som gis tilskudd må ha 
vært i kontinuerlig virksomhet i minst 1 (ett) år. Revidert regnskap 
for fjoråret må foreligge før årets tilskudd kan utbetales. Tilskudd 
fra Bærum kommune skal synliggjøres i publikasjoner og 
markedsføringsmateriell 
 
To tilskuddsordninger til kulturvernformål 

• tilskudd til museers og samlingers drift og prosjekter 
• tilskudd til frivillige organsisasjoners drift, prosjekter og 

lokalhistoriske utgivelser med kulturhistorisk formål. 
•  

Søknadsskjema og frist 
Søknadsskjema 434 gjelder begge ordningene og skal fylles ut 
digitalt. Dokumenter som er lagret på datamaskinen kan vedlegges 
dette. 
 
Vedlegg til søknaden 

• Årsmelding fra fjoråret som er godkjent av årsmøtet 
• Revidert regnskap for fjoråret 
• Plan og budsjett for prosjektet 
 



For publikasjoner kreves dessuten opplysninger om: 
• innhold med kapitteldisposisjon 
• planlagt opplag 
• finansieringsplan 
• markedsføringsplan  
• skriftlig pristilbud fra trykkeri 
 

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 
Søknadene behandles administrativt i kommunen. Tilskudd vil bli 
gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn i 
kulturminnevernet i Bærum. Tilskuddenes størrelse kan variere fra 
år til år, avhengig av kommunale bevilgninger og antall 
støtteberettigede søkere. 
 
Kriterier for fordeling av kulturvernmidlene 
Kulturvernmidlene skal komme flest mulig til gode, og tilgodeses 
foreninger, vel, museer og samlinger i forhold til 

• antall medlemmer 
• åpningsdager/besøkende 
• aktiviteter/tiltak med fokus på kulturminner/kulturminnevern 
• publikasjoner med kultur- og lokalhistorisk innhold 
 

De viktigste endringene i forhold til retningslinjene som gjaldt under 
gyldighetsområde Lokalhistorie og kulturvern i 1995, er at 
medlemskapstall i frivillige organisasjoner og antall besøkende på 
museer og samlinger tillegges større vekt når tilskuddets størrelse 
vurderes. 
 
Svar på søknaden sendes omkring 1. mai 
 
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 Bærum kommune. Dersom 
avgjørelsesorganet ikke finner å omgjøre vedtaket, sendes klagen 
til kommunens klagenemnd. 
 
 
Sandvika, den 7. januar 2013 


