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Reglement og søknadsskjemaer
• Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål

• Vedtatt av Fellesnemnd for kommunesammenslåing 23.09.19. Punkt 3 
er endret midlertidig etter vedtak i sak 86/20 i Kommunestyret 
07.09.20.

• Digitale søknadskjemaer
• Driftsstøtte til lag og foreninger
• Tilskudd til lekeplasser
• Arrangements- og prosjektstøtte
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Reglement og søknadsskjemaer
• To linker på www.ahk.no

• Kultur, idrett og fritid  Tilskudd  Kommunalt tilskudd
• Skjemaer, gebyrer og priser  Kultur

• Innlogging via ID-porten
• Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved 

henvendelse til kommuneadministrasjonen

http://www.ahk.no/
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Søknadsfrister
Spillemidler til kulturarenaer 20. januar
Driftsstøtte til lag og foreninger 1. april 
Tilskudd til lekeplasser 1. april 
Kulturpris, ungdommens kulturpris, kulturstipend og idrettspris 1. juni 
Spillemidler og kommunalt tilskudd til idretts- og 
friluftslivsanlegg

1. oktober 

Frivillighetspris 1. november 
Kurskompensasjon/opplæringsstøtte 1. november 
Kompensasjon av kommunale avgifter 1. november 
Arrangements- og prosjektstøtte Hele året



5

Driftstilskudd
• Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål
• Organisasjoner hvor støtten skal gå til allment kulturarbeid, og 

ikke organisasjoner/institusjoner som ivaretar medlemmers 
yrkes- eller økonomiske interesser

• 67 godkjente søknader i år
• Fordelingen behandles sammen med Kulturrådet og 

Idrettsrådet 
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Driftstilskudd
• Med driftsstøtte menes tilskudd til lag og foreningers generelle 

drift, det vil si den del av virksomheten som gjentar seg fra år til 
år.

• Krav til organisasjoner som kan søke driftsstøtte er:
• medlemskontingent på minst kr 50 pr. år
• eget styre og regnskap
• organisasjonen skal være registrert i frivillighetsregisteret
• organisasjonen skal ha minimum 10 samlinger pr. år
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Driftstilskudd
• Variasjoner i kommunale budsjettrammer og antall søkere kan 

gi variasjon i tilskuddets størrelse fra år til år.
• Søknaden sendes via digitalt søknadsskjema og med 

nødvendig dokumentasjon:
• Revidert årsregnskap
• Årsberetning
• Budsjett
• Aktivitetsplan/årskalender
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Arrangements- og prosjektstøtte
• Tilskudd til arrangementer og prosjekter gis til kulturtiltak som 

går utover organisasjonenes ordinære drift. Organisasjoner som 
mottar betydelig driftsstøtte, kan søke arrangementsstøtte kun 
til ekstraordinære tiltak.

• Organisasjoner/grupper/freelancere m.fl. som gjennomfører 
arrangement og prosjekter som er åpne for publikum, kan søke 
tilskudd til deler av honorar, leie av lokaler og utstyr.
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Arrangements- og prosjektstøtte
• Det kan gis tilskudd med inntil 2/3 av kostnadene. Hver enkelt 

søknad vurderes særskilt, innenfor den tildelte rammen til 
formålet.

• Tilskudd til arrangement og prosjekter utbetales med 80 % av 
tilsagnsbeløp. Resterende 20 % utbetales etter fremlagt 
sluttrapport og regnskap.

• Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.
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Tilskudd til lekeplasser
• Søkeren kan være en velforening og borettslag med eget styre 

og årsmøte. Søkeren må kunne drifte og vedlikeholde 
lekeplassen i fremtiden.

• Det kan søkes på tilskudd til opprettelse av ny lekeplass eller 
rehabilitering av en eksisterende lekeplass.

• Det gis tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad. Tilgjengelige 
midler og antall søkere påvirker tilskuddet. Tilskudd utbetales 
med 80 % av tilsagnsbeløp. Resterende 20 % utbetales etter 
fremlagt sluttrapport og regnskap.
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Tilskudd til lekeplasser
• Vedlegg til søknad:

• Detaljert kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Dokumentasjon som viser eier av området
• Beskrivelse av tiltaket
• Kart over området
• Årsregnskap til søker

• Det skal leveres sluttrapport og regnskap når prosjektet er 
gjennomført.
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Kompensasjon av kommunale avgifter
• Det søkes på bakgrunn av faktiske kostnader og 

dokumentasjon må leveres.
• Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i 

den årlige budsjettbehandlingen, av den totale 
søknadssummen fra lag og foreninger. Ved høyere total 
søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik 
avkortning.

• Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

mailto:postmottak@ahk.no


13

Opplæringsstøtte
• Formålet med opplæringsstøtten er å medvirke til økt 

lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke 
inn under denne posten. 

• Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og 
medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis 
med inntil 50 % av reiseutgifter og deltakeravgift.

• Kursene skal være gjennomført i perioden mellom 1. november 
året før og 1. november i søknadsåret. 
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Opplæringsstøtte
• Vedlegg til søknad:

• Kursprogram
• Deltakerliste
• Kvittering for betalt kursavgift
• Kvittering for reiseutgifter

• Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

mailto:postmottak@ahk.no


Tilskuddsportalen
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Tilskuddsportalen
• Tilskuddsportalen har over 1500 tilskuddsordninger og er et 

verktøy for å finne tilskudd til gode prosjekter og å samhandle 
innad i kommunen.

• Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i 
Aurskog-Høland kommune.

• Her kan lag og foreninger:
• Finne tilskudd å søke på
• Lese siste nyheter om tilskudd
• Dele informasjon og lære av hverandre
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd



17

Tilskuddsportalen
www.tilskuddsportalen.no

http://www.tilskuddsportalen.no/
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Tilskuddsportalen
www.tilskuddsportalen.no

http://www.tilskuddsportalen.no/
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