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Nye retningslinjer - ordinære kulturmidler 

Vedtak sak 2019/241-25 
 
"Livsløpsutvalget ønsker revidering av retningslinjer for tildeling av ordinære kulturmidler. 
Ønsker at dette legges frem som egen sak." 
 
Dette er en orientering om arbeidet som pågår med utarbeidelse av nye retningslinjer.  
 
Gjennom budsjettvedtak er de ordinære kulturmidlene redusert. Det som gjenstår til fordeling 
etter siste budsjettkutt i desember 2019, er:  
 
KATEGORI TIL FORDELING 
Idrett 50 000,-  
Allment kulturarbeid 
og teater, sang, 
musikk 

100 000,- 

Kulturvern 0,- 
SUM 150 000,- 
 
Tilskudd før budsjettkutt:  
 
KATEGORI TIL FORDELING 
Idrett 120 000,-  
Teater, sang, musikk 100 000,- 
Allment kulturarbeid 50 000,- 
Kulturvern 15 000,- 
SUM 285 000,- 
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"IDRETT" 
Administrasjonen har vært i dialog og hatt møte med Lesja idrettsråd der det er bedt om innspill 
til en ny fordelingsnøkkel for de ordinære kulturmidlene innen idrett. Disse midlene er redusert 
fra kr. 120 000,- til 50 000,-. Idrettsrådet er de, som etter vedtak, gir innstillingen til fordeling av 
de ordinære kulturmidlene innen idrett.  
 
Innspill fra idrettsrådet 

 Søknadsprosessen bør forenkles, grunnet lite uttelling av midler 
 Idrettsrådet fordeler årlig LAM – midler til alle idrettslag i Lesja og foreslår at de 

kommunale kulturmidlene kan fordeles etter samme modell 
o Det ytes et grunntilskudd til hvert idrettslag. I tillegg ytes det et tilskudd for hvert 

medlem under 20 år.  
o Grunntilskuddet for medlemmer over 20 år, utgjør 25% av det totale tilskuddet 

som er til fordeling 
o Tilskuddet for medlemmer under 20 år, utgjør 75% av det totale tilskuddet.  
o Idrettslagene må fortsette å legge ved aktivitetsplan, årsmelding, regnskap 
o Kun 2 alderskategorier når medlemstall oppgis – under og over 20 år.  
o Forenkle søknadsskjemaet (jf. Sel kommune)  
o Fordi tilskuddet regnes ut fra antall aktive medlemmer, må det søkes hvert år. 

 Idrettsrådet i Lesja har i tillegg signalisert at de for 2020 ønsker å yte kr. 20 00,- til Lesja 
kommune, slik at tilskuddet innen kategorien idrett økes fra 50 000,- til 70 000,-. Dette 
vil kun gjelde dette ene året.  

   
 

"ALLMENT KULTURARBEID OG SANG, MUSIKK, TEATER" 
Disse to kategoriene ble slått sammen ved forrige tildelingsrunde, da det tilskuddet for allment 
kulturarbeid ble redusert fra 50 000,- til kr. 0,- fra 2019. For at søkere i kategorien allment 
kulturarbeid skulle ha midler å søke på, måtte altså disse to kategoriene slås sammen.  
 
Kommunedirektøren tenker det samme for denne kategorien søkere, som idrettsrådet tenker for 
idrettslagene; søknadene må forenkles – og med det, retningslinjene. Samme mal som 
idrettsrådet har foreslått for idrettslagene, brukes også for disse søkerne med grunntilskudd for 
hvert medlem over 20 år – og et tilskudd for hvert av medlemmene under 20 år.  
 
"KULTURVERN" 
Denne tilskuddsposten ble fjernet forrige budsjettrunde. Søkere her har vært bl.a. husflidlaget, 
historielaget og foreninger som driver med vev. Det må påregnes at disse nå kommer til å søke 
kulturmidler fra potten for allment kulturarbeid og sang, musikk, teater.  
 
 
VIDERE SAKSGANG 
Administrasjonen vil nå utarbeide nye retningslinjer og et nytt forenklet søknadsskjema, som 
legges fram til politisk behandling høsten 2020. Om dette blir vedtatt, vil det bli satt opp en 
søknadsfrist for kulturmidler i oktober dette året. Videre framover vil søknadsfristen bli satt til 
april hvert år. Alle lag og foreninger som søkte på midler i 2019, vil få et brev om dette – i tillegg 
til at det vil legges ut informasjon på kommunens hjemmesider om dette.  
 
 
Sonja Gitte Mathisen 
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