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Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur den 25.03.14. 
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BAKGRUNN: 
Kommunestyret vedtar årlig under budsjettbehandling den økonomiske rammen for 
kulturtiltak og tiltak innen fysisk aktivitet og friluftsliv til lag og foreninger i Karasjok 
kommune. 
 

FORMÅL: 
De frivillige organisasjonene er en av Karasjok kommunes viktigste ressurser for å nå 
kulturpolitiske mål. Kommunens kulturvirksomhet skal bidra til å skape et mangfold 
av aktiviteter og kulturelle møteplasser for alle innbyggerne i kommunen. 
 

MÅLSETTING: 
Kulturmidler skal bidra til:  

 Et aktivt og mangfoldig lokalsamfunn   

 Styrke samisk kultur og tradisjon 

 Fysisk aktivitet og friluftsliv som gir helse og trivsel 

 Et mangfoldig kulturtilbud 

 At tiltak/arrangement skal være for alle 

 At funksjonshemmede skal kunne ta del i aktiviteter 
 

MÅLGRUPPE: 
Aktiviteter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn 
og ungdom og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av 
kulturmidler. Kun lag og foreninger hjemmehørende Karasjok kommune er berettiget 
til kommunale kulturmidler.  
 
Kommunal støtte til frivillige organisasjoner tildeles innen følgende aktiviteter: 

 Allment kulturarbeid (samisk kultur og tradisjon, sang, musikk, dans, teater, 
kunst)  

 Idretts- og friluftsliv  

 Fysisk aktivitet (mosjon, trim, lek) 
 

KULTURMIDLER: 

GRUNNSTØNAD 

Lag og foreninger med formålet ”kultur- og fritidstilbud for alle” kan tildeles  
grunnstønad.   
 
Stønadssatser: 
inntil 50 medlemmer   kr.    500,- 
mellom 50 og 100 medlemmer  kr. 1.000,- 
over 100 medlemmer   kr. 2.000,- 
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AKTIVITETSTILSKUDD 

Aktivitetstilskudd tildeles lag/foreninger som skaper aktiviteter for barn/unge og som 
har kultur som hovedmål, f.eks. idrett/friluftsliv, teater, dans, musikk, bildende kunst, 
duodji og litteratur.   
 
Det tas hensyn til lagets aktivitetsnivå foregående år og planlagte aktiviteter 
inneværende år. 
 

KULTURMIDLER TIL IDRETTSFORMÅL: 

Driftsstøtte og aktivitetstilskudd til idrettslag. Søknadene oversendes Karasjok 
Idrettsråd som kommer med innstilling etter gjennomgang og behandling av alle 
søknader fra lokale idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Administrasjonen 
avsetter en pott til øvrige idrettslag som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 
 

ANLEGGSMIDLER 

Tilskuddet er forutsatt brukt til investering og vedlikehold av fysiske anlegg samt 
etablering av nye anlegg.  Det er en forutsetning at behovet /tiltaket er eller har vært 
registrert og prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet før en eventuell 
fordeling vedtas. Kostnadsoverslag og finansieringsplan. Beløpet utbetales når 
dokumentasjon foreligger. 
 

KULTURSTIPEND: 

 Karasjok kommune utdeler hvert år kulturstipend dersom kvalifiserte søknader 
kommer inn.  

 Stipendet skal nyttes til å gjennomføre særlige arbeidsoppgaver på 
kultursektoren, eller til perfeksjonering for kunstnerisk eller annen aktiv 
kulturinnsats. 

 Stipendet kan nyttes som reisestipend eller arbeidsstipend. I prinsippet gis det 
ikke stipend til kurs / utdanning som fører til forbedret lønnskompetanse. 

 Stipendet tildeles personer som er hjemmehørende eller arbeider i Karasjok 
kommune. 

 Stipendets antall og størrelse fastsettes hvert år etter vurdering av innkomne 
søknader. Rammen for stipend fastsettes etter søknadsfristen, og samtidig 
med fordeling av årlige kulturmidler på de forskjellige satsningsområdene. 

 Tildeling av stipend skjer på grunnlag av søknad. Søknaden må inneholde 
fullstendige opplysninger om plan for bruken av stipendet, og være bilagt 
kostnadsoversikt med oppgave over alle tilskudd fra annet hold.  

 

IDRETTSSTIPEND: 

 Er å motivere idrettsutøvere til innsats og prestasjon innenfor sin idrettsgren. 

 Stipendet kan bare tildeles utøvere som representerer idrettslag tilsluttet 
Finnmark Idrettskrets elle Samisk idrettsforbund og hjemmehørende Karasjok 
kommune. 

 Søker må gjennom resultater ha dokumentert talent og utviklingsmuligheter og 
ha ambisjoner om å nå et regionalt eller nasjonalt nivå. 
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 Søker må følge et planmessig treningsopplegg. 

 Søker må fylle 16 år det kalenderåret stipendet utdeles og kan senest søke på 
stipendet det året utøver fyller 25 år.  

 Lag/idrettsutøvere kan søke på lik linje som utøvere i individuell idrett. 

 Ingen utøver kan få stipendet mer enn en gang. 

 Dekning av merutgifter ved trening og konkurranser for å nå et høyere nivå 
innenfor idrettsgrenen. 

 Tildeling av stipend skjer på grunnlag av skriftlig søknad som må inneholde 
opplysninger om søker, plan for kommende sesongs trening og konkurranser 
og for bruken av stipendet. 

KULTURPRIS: 

Kommunens innbyggere kommer med forslag til kandidater som kan være 
enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger eller organisasjoner og som på frivillig 
basis har ofret seg for kulturarbeid eller på annen måte har gjort seg bemerket. 
Forslaget må begrunnes. 
 

SØKNADSFRISTER: 

Kulturmidler, kulturmidler til idrettsformål og anleggsmidler 1. mai og 1. oktober 
Kultur- og idrettsstipend       1. oktober 
Kulturpris (Hvert 3. år, og neste utdeling blir i 2015)  1. oktober  
 

GENERELLE FORUTSETNINGER FOR AT SØKNADEN VIL BLI 
BEHANDLET:  

Årsmelding, regnskap, budsjett og medlemsoversikt skal følge med søknaden. 
 

DET GIS IKKE STØTTE TIL FØLGENDE TILTAK: 

 Kursvirksomhet utenfor kommunegrensen 

 Aktiviteter/arrangementer utenfor kommunegrensen 

 Tiltak til enkeltpersoner med unntak av funksjonshemmedes deltakelse i ulike 
aktiviteter 

 Deltakelse til arrangementer/klasseturer 

 Politiske organisasjoner 
 

SØKNADEN SENDES TIL: 
Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 
v/kultur- og næringsavdelingen 
Ráđđeviessugeaidnu 4 
9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tlf. 78 46 80 00   
 
Søknadsskjema og egne retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside 
www.karasjok.kommune.no eller fåes ved henvendelse til Servicekontoret. 
 

http://www.karasjok.kommune.no/
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KLAGEFRIST 
Avgjørelsen om tildeling av kulturmidler fra Karasjok kommune kan påklages innen 
3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er mottatt. Klagen sendes til 
Kárášjoga gielda/Karasjok kommune v/kultur- og næringsavdelingen. 
 
 


