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Orientering 
1. Formål 

Ås kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk og økonomisk 

støtte. Praktisk støtte gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring 

innad i kommunen og praktisk bistand på arrangementer. Økonomisk støtte gis 

som overføring av midler innenfor rammen av årlige bevilgninger. Støtten skal 

stimulere til frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle 

møteplasser, identitet og tilhørighet. Aktivitetene skal også fremme god 

folkehelse, ha fokus på medvirkning, mangfold, toleranse og kreativitet.  

Støtten gis til lokale kulturorganisasjoner etter nedenstående retningslinjer. 

Organisasjonene skal ha en åpen og demokratisk oppbygging. 

 

 

2. Hvem kan få kulturstøtte? 

Organisasjoner og lag som hører inn under ansvarsområdet til Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur, og som har sin hovedvirksomhet i Ås kommune.  

 

 Barne- og ungdomsorganisasjoner 

 Sang- og musikkorganisasjoner 

 Idrettsorganisasjoner 

 Andre lokale kulturorganisasjoner 

 

 

3. Hvem kan ikke få kulturstøtte? 

 Organisasjoner som primært har som formål å ivareta 

enkeltmedlemmenes yrkes-, økonomiske-, eller andre egeninteresser. 

 Nasjonale og regionale organisasjoner 

 Rent kommersielle tiltak 

 Politiske partier, inkl. politiske partiers ungdomsorganisasjoner 

 Trossamfunn og livssynsgrupper som har adgang til å søke statlige 

tilskuddsmidler gjennom Ås kommune 

 

 

4. Behandling av søknadene 

Søknader om kulturstøtte blir behandlet av det organet i kommunen som til 

enhver tid har fått myndighet etter kommunens gjeldende delegeringsreglement. 

Det vises for øvrig til den enkelte tilskuddordning. 

 

 

5. Utbetaling av midler 

Den som blir tildelt kulturstøtte må sende faktura til Ås kommune pålydende 

beløpet som er fastsatt i vedtak om tildeling av kulturstøtte.  
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Ås kommune har som mål at fakturaer skal behandles raskt og effektivt slik at 

leverandører mottar betaling innen forfall. Faktura skal være i henhold til 

bokføringsloven og i tillegg inneholde fakturaadresse:  

Ås kommune, c/o økonomiavdelingen, PB 195, 1431 Ås.  

 

Fakturaen merkes: ressursnummer 54645 v/enhet for kultur. Kommunens 

organisasjonsnummer og elektroniske fakturaadresse er 964 948 798. Ås 

kommune ønsker i hovedsak å motta EHF regning. Hvis dette ikke er mulig, kan 

en sende fakturaen i pdf til regnskap@as.kommune.no.  

 

Kommunens kredittid er 30 dager om ikke annet er skriftlig avtalt.  

 

 

6. Ledsagerbevisordning 

Den som mottar kulturtilskudd fra Ås kommune må akseptere kommunens 

ledsagerbevisordning. Ledsagere med ledsagerbevis får fri tilgang til offentlige 

kultur- og fritidsarrangementer.  

 

 

7. Klage på vedtak 

Vedtak om tildeling eller avslag på kulturstøtte er å anses som et enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven. Vedtak kan påklages til den særskilte klagenemda 

(formannskapet) i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd. Klagefristen er tre 

uker fra mottagelse av vedtaket. Klagen skal sendes Ås kommune ved enhet for 

kultur.  

 

 

8. Kontroll 

Ås kommune forbeholder seg retten til å foreta kontroll for å se til at bevilgede 

midler benyttes i samsvar med forutsetningene. Misbruk av tilskuddsordningene 

kan føre til at organisasjonen mister rettigheter for ett eller flere år. 

 

 

 

  

mailto:regnskap@as.kommune.no
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Tilskuddsordningene 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur fastsetter hvert år budsjettets størrelse for 

de enkelte tiltak. Alle søknader om kulturstøtte skal søkes elektronisk her.  

 

1. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ønsker at barn og unge skal prioriteres, 

derfor må organisasjonen ha mer enn 50 % av sine medlemmer under 25 år, for 

å kunne motta tilskudd etter punkt a. Grunntilskudd. Organisasjoner som har 

mindre andel enn 50 % av sine medlemmer under 25 år, mottar kun tilskudd 

etter punkt b. Medlemstilskudd. Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av 

året og minst 70 % av medlemmene må ha bostedsadresse i Ås kommune.  

 

Hvis en regional organisasjon gir et tilbud som ikke dekkes gjennom en 

tilsvarende kommunal organisasjon, kan punkt b. Medlemstilskudd gis. 

 

I tillegg må organisasjonen 

 Være åpen for alle. 

 Ha demokratisk oppbygging med eget styre. 

 Bygge på individuelt medlemskap. 

 Ha som primæroppgave å drive friluftsliv, kultur-, idretts- eller 

nærmiljøarbeid. 

 Hatt full drift i minst ett år i forkant av det året det søkes driftstilskudd til. 

Se egne retningslinjer for etableringstilskudd. 

 

a. Grunntilskudd 

Tilskuddet skal gå til å dekke deler av organisasjonens administrasjon- og 

driftsutgifter. Tilskuddets størrelse er avhengig av type organisasjon. 

 

Krav: 

 Medlemslister med fullstendig navn og fødselsdato på alle betalende 

medlemmer det siste året, skal legges ved søknaden.  

 Mer enn 10 medlemmer under 25 år.  

 Mer enn 50 % av medlemmene må være under 25 år. 

 Organisasjonene må ha sitt virke i kommunen, og ha som primæroppgave 

å drive kulturarbeid. 

 

b. Medlemstilskudd 

Tilskuddet er ment å dekke deler av utgifter til turer, turnéer, konserter, 

møtevirksomhet og andre medlemsaktiviteter. Tilskuddet fordeles etter 

organisasjonens medlemstall og alderssammensetning. Medlemmer under 25 år 

telles med og gis medlemstilskudd. 

 

https://www.as.kommune.no/tilskudd-til-kulturformaal.457829.no.html
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Det ytes differensiert tilskudd etter følgende poengfordeling :

Medlemmer opp til 5 år: 1 poeng
Medlemmer fra 6 til 12 år: 2 poeng
Medlemmer fra 13 til 19 år: 3 poeng
Medlemmer fra 20 til 25 år: 1 poeng
Medlemmer over 26 år: 0 poeng

c. Tils kudd til leie av lokaler
Det kan ytes tilskudd til leie av lokaler til organisasjonens primæraktiviteter.
Tilskuddets er 2/3 av betalt husleie, med en øvre beløpsgrense på kr. 3 500. -

d. Tilskudd til drif t av egne lokaler/hytter
Det kan ytes tilskudd til drift av organisasjonens egne lokaler. Tilskuddet skal
dekke deler av utgi fter til strøm, fyring, kommunale avgifter, forsikringer og
vanlig vedlikehold. Tilskuddet er 2/3 av dokumenterte utgifter, med en øvre
beløpsgrense på kr. 3.500, - .

Fremgangsmåte for søkere
Søknader om driftstilskudd skal inneholde følgende dokumentasjo n:

1. Årsmelding fra siste driftsår
2. Revidert regnskap fra siste driftsår
3. Årsbudsjett for søknadsåret
4. Medlemsoversikt pr. 31.12. - (navn og fødselsdato)
5. Eventuelle andre bila g (kvittering for husleie , strøm, kommunale avgifter og

lignende )

D e fire første punk tene for dokumentasjon må ligge ved søknaden for å få
inn vilget grunntilskudd punkt a, og medlemstilskudd punkt b . Søkes det i tillegg
om dekning av leieutgifter for lokaler punkt c, ell er d rift av egne lokaler punkt d ,
må i tillegg punkt 5 for dokumentasj on ligge ved søknaden.

Organisasjonene plikter å gi riktige opplysninger, og skal ved endringer av
forhold som ligger til grunn for søknaden, straks melde dette til Ås kommune.

Søknadsfrist: 15. mars hvert år.
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2. Etablerings tilskudd

a. Formål
Det kan ytes tilskudd til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger, eller
reorganisering av organisasjoner, lag eller foreninger som har ligget n ede i
minimum 3 år. Tilskuddet begrenses oppad til kroner 2.500, - . Det ytes ikke
driftstilskudd samme år s om starttilskuddet mottas. Organisasjonen må bestå av
flere enn 10 medlemmer.

b. Søknadens innhold
Søknaden sendes elektronisk via Ås kommunes hjemmeside. Følgende skal med i
søknaden:

Dokumentasjon om konstituering, vedtekter og program
Årsbudsjett
Oversikt over medlemmer bosatt i Ås kommune og alder

c. Rapportering/søkerens forpliktelser
Disponeringen av tilskuddet skal fremkomme i neste årsmelding/neste års
søknad eller rapporteres i egen rapport innen 30.desember samme år tilskuddet
er gitt. Rapport skal se ndes til post@as.kommune.no

Søknadsfrist: Hele året.

mailto:post@as.kommune.no
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3. Tilskudd til kulturarrangementer

a. Formål
Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangement som er åpent for alle, og som er
offentliggjort gjennom presse eller andre informasjonskanaler. Støtten kan gis
som tilskudd eller underskuddsgaranti.

b. Hvem kan søke?
Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd.

c. Søknadens innhold
Søknaden sendes i god tid før avvikling av arrangementet , elektronisk via Ås
kommunes hjemmeside . Følgende skal med i søknaden:

En kortfattet beskrivelse av tiltaket
Budsjett for tiltaket
Markedsføringsplan

d. Utbetaling av tilskudd og rapport
Det skal legges fram regnskap og kort rapport, før tilsku dd eller
underskuddsgaranti utbetales. Det kan ikke søkes om tilskudd etter at
arrangementet er gjennomført. Rapport skal sendes til kontaktpersonen i
kommunen eller post@as.kommune.no

Søknadsfris t: Hele året.

mailto:post@as.kommune.no
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4. Kulturpris

1. Formål
Formålet med kulturprisen er å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, grupper
og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder innenfor det utvidete
kulturbegrep.

2. Mottakere
Mottakere av kulturprisen i Ås kommune kan være enkeltpersoner, grupper,
foreninger, lag og organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte
aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Mottakere av kulturprisen må ha en
tilknytning til Ås kommune.

3. Utlysning
Hovedutvalg for o ppvekst og kultur skal sørge for å gjøre kulturprisen kjent i god
tid før fristen for innsending av forslag på kandidater går ut 1. mai. Prisen
kunngjøres i lokalavisene og ved skriv til lag, foreninger og organisasjoner
knyttet til kulturlivet i Ås kommun e. I kunngjøringen skal det oppfordres til å
komme med godt begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen.

4. Utnevnelse
Et utvalg med tre medlemmer, oppnevnt for valgperioden av hovedutvalg for
oppvekst og kultur, fremmer innstilling på prisvinner til hovedutvalgets møte i
mai. Utvalgets medlemmer, medlemmer og varamedlemmer av hovedutvalget,
interesserte organisasjoner og enkeltpersoner kan sende skriftlig forslag på
kandidater innen 1. mai hvert år.

Dersom utvalget ikke finner noen verdige prisvinner e, står de fritt til ikke å
foreta noen utnevnelse det året.

5. Kulturprisen
Kulturprisen består av et pengebeløp som fastsettes av hovedutvalg for oppvekst
og kultur og et synlig symbol. Hvis prisen ett år går til flere kandidater , skal
disse ha et like sto rt pengebeløp. Prisvinner rår selv fritt over prisen.

6. Offentliggjøring og utdeling
Utdelingen foretas i løpet av høsten. Det er ordføreren eller hovedutvalgets leder
som forestår kulturprisutdelingen.

Søknadsfrist : 1. mai
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5. Kultur stipend

a. Formål
Formålet med kulturstipendet i Ås kommune er å få frem nye talenter. Stipendet
tildeles yngre, lovende kunstutøvere som en stimulans til videre vekst og
utvikling.

b. Mottakere
Mottakere av kulturstipendet i Ås kommune er enkeltpersoner eller mindre
grupper s om er bosatt eller som har tilknytning til Ås.

c. Størrelse og antall
Stipendstørrelsen avgjøres ved hvert års budsjettbehandling. Størrelsen på
kulturstipendet kan økes som følge av tidligere ubrukte midler. Dersom det er
flere kvalifiserte søkere, kan stip endet deles på forskjellige kulturområder.

d. Kriterier
Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling innen forskjellige
områder av kulturlivet. Søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for
bruket av stipendet. Et tildelt kulturstipen d skal brukes innen ett år fra
tildelingen. Det skal avgis en skriftlig rapport om bruken av stipendet senest ett
år etter mottakelsen.

e. Hovedutvalgets behandling
Ved behandlingen av søknaden skal Hovedutvalg for oppvekst og kultur legge
vekt på at søkeren har en klar plan for bruken av stipendet, og om stipendet vil
bidra til at realiseringen av planen blir vesentlig lettere. Finner hovedutvalget det
nødvendig, kan det innhentes uttalelser fra personer eller organisasjoner i
tilknytning til planen for bruk av kulturstipendet.

f. Kunngjøring av kulturstipendet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur kunngjør og avgjør tildelingen av
kulturstipendet.

Utdelingen skjer i løpet av høsten.

Søknadsfrist: 1. mai
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6. Integreringstilskudd

a. Formål
Hovedmålet med tilskuddsordningen er "å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra
minoritetsgruppene, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom
majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet".

b. Hvem kan søke ?
Alle som driver organisert frivillig virksomhet innen Ås kommune, og har eller
planlegger tiltak jfr. målsettingen, kan søke. Det er ikke satt noen øvre
aldersgrense for hvem ordningen skal nå. Organisasjoner som søker skal ha et
demokratisk valgt styre.
Organisasjonen skal:

Drive et arbeid hvor målgruppen er in nvandrere/asylsøker e .
Drive et generelt organisasjonsarbeid hvor alle som er bosatt i kommunen
inngår i målgruppa.

c. Søknadens innhold
Søknaden sendes via Ås kommunes hjemmeside. Det skal skrives en søknad
med følgende innhold:

En beskrivelse av organisasjo nen
En beskrivelse av søknadens formål og plan for gjennomføring
Siste foreliggende godkjente regnskap og årsmelding

d. Rapportering/søkerens forpliktelser
Disponeringen av tilskuddet skal fremkomme i neste årsmelding/neste års
søknad eller rapporteres i egen rapport innen 30.desember samme år tilskuddet
er gitt. Rapport skal sendes til post@as.kommune.no

Rapporteri ngspunkter:
Har støtten bidratt til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom
personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen?
Har støtten bidratt til at medlemmene har fått informasjon om det norske
samfunnet og minoritetenes rettigheter o g plikter?
Har støtten bidratt til å fremme toleranse og motvirke rasisme?
Har støtten bidratt til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til
organisasjon og frivillig virksomhet?

Svarene skal begrunnes.

Søknadsfrist: 15. mars

mailto:post@as.kommune.no
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