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Forslag til modeller og prinsipper for støtte til sivilsamfunn og 
kulturliv i Øvre Eiker kommune 

Bakgrunn og formål 
Rådmannen legger med dette fram et forslag til helhetlig tilskuddspolitikk for sivilsamfunn og 
kulturliv i Øvre Eiker kommune. Målet er å sikre at Øvre Eiker kommune bidrar til et aktivt og levende 
sivilt samfunn, med metoder preget av helhet, forutsigbarhet, rettferdighet, åpenhet og 
likebehandling.  

Mål med tilskuddspolitikken 
Innbyggernes gode liv skapes av folk selv, ikke av kommunen. Men kommunen har en sentral rolle i 
samfunnslivet, og har virkemidler som kan støtte opp under innbyggernes skaperkraft. De kan 
oppsummeres med tre stikkord:  

 Penger: Kommunen forvalter økonomiske ressurser som brukt riktig kan forløse betydelig 
frivillig engasjement.  

 Plass: Kommunen forvalter innendørs og utendørs arealer som brukt riktig kan danne 
rammen om gode møter mellom folk. 

 Personal: Kommunen er en stor organisasjon med mange ansatte, som i sine møter med folk 
kan slippe fram gnist og energi, og som kan bruke sin kompetanse og tid til å løfte 
frivilligheten. 

Samtidig er kommunens ressurser begrensete de også, og kommunen har et bredt spekter av 
oppgaver som må løses. Kommunen må derfor prioritere bruken av sine virkemidler riktig. 
Tilskuddspolitikken skal beskrive hvordan kommunen skal prioritere og forvalte sine virkemidler for å 
sikre at de treffer best mulig.  

Målsetning: 
Kommunen skal på en forutsigbar, fleksibel og sammenhengende måte bruke penger, plass og 
personal som virkemidler for å støtte opp om engasjement og skaperkraft i sivilsamfunnet i Øvre 
Eiker. 

For dette formålet skal kommunen yte støtte på følgende måter: 

 Lovfestet støtte til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn i tråd med statlig regelverk. 
 Tjenester til Den norske kirke med basis i en tjenesteytingsavtale opprettet i medhold av 

statlig regelverk. 
 Pengestøtte, lokaler og arealer og tilrettelegging fra kommunalt ansatte for frivillighet. 
 Pengestøtte, lokaler og arealer og tilrettelegging fra kommunalt ansatte for samskaping på 

tvers av sivilsamfunn, næringsliv og offentlig sektor. 
 Pengestøtte til lokale museer. 

Ren næringsstøtte til virksomhet hvor formålet er å gå med overskudd er ikke omfattet av denne 
tilskuddspolitikken, med unntak av tilfeller hvor næringsaktører inngår i samskapingsprosjekter som 
mottar støtte. I tillegg vil tjenestekjøp/forvaltningsoppgaver i det store og hele holdes utenfor, slik 
som gjennom Den kulturelle skolesekken og gravferdsforvaltning. Imidlertid forekommer det 
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gråsonetilfeller som vil bli berørt. Tilskudd til enkeltpersoner, for eksempel gjennom sosialtjenesten i 
NAV, støttetiltak i barnevernet og bostøtte, er ikke å anse som støtte til sivilsamfunn og kulturliv, og 
holdes utenfor.  
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Forslag til løsninger 
Rådmannen foreslår i det følgende prinsipper for støtte til sivilsamfunnet, samt når de skal innfases. 
Rådmannen vil komme tilbake med konkrete forslag til retningslinjer for de enkelte støtteordningene 
fortløpende etter at disse prinsippene er vedtatt. 

Prinsipper for prioritering 
Rådmannen foreslår at det kun skal opereres med følgende hovedordninger for støtte til 
sivilsamfunnet, med tilhørende overordnet ramme, underordninger og fordelingsnøkler der det er 
passende: 

 Tilskudd til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn – ikke fast ramme (se nedenfor) 
o Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for gravferdsforvaltning 
o Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for arbeid med vernede/fredede 

kirkebygninger 
o Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for øvrig arbeid 
o Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

 Pengestøtte til frivillighet og samskaping – skissert ramme for 2019: 4.000.000 
o Driftsstøtte til lag og foreninger øremerket barn og unge under 19 år – 57,5 % 
o Driftsstøtte til øvrige lag og foreninger – 28,75 % 
o Arrangementsstøtte – 4,5 % 
o Oppstartsstøtte for nye lag og foreninger – 2,5 % 
o Tilskudd til grendeutvalg – 3 % 
o Tilskudd til samskaping og sosialt entreprenørskap – 3,75 % 

 Gratis utlån og subsidiert utleie til visse typer frivillighet – skissert ramme for 2019: 
2.000.000 

o Gratis lokaler til kursvirksomhet under voksenopplæringsloven – 25 % 
o Gratis utlån til visse formål for barn og unge – 65 % 
o Subsidiert utleie til visse frivillige formål – 10 % 

 Pengestøtte til museer og opplevelsessentre – skissert ramme for 2019: 1.800.000 
o Kriteriebasert driftsstøtte 

 Tilrettelegging og samskaping ved hjelp av kommunalt personal – ikke prissatt 
o Prinsipper for tilrettelegging og samskaping som del av driften 
o Søknadsbasert ordning for dugnad fra Øvre Eiker kommunes ansatte 
o Tjenesteyting til Den norske kirke 

Rammene for de ulike ordningene må sees opp mot det omfanget ordningene har i dag, jfr. Tabell 6 i 
kunnskapsgrunnlaget som følger disse prinsippene. Rammene er tentative, og må endelig fastsettes i 
budsjettvedtak for det enkelte år. Gjennom rammestyring skal det sikres en helhet og tydelige 
prioriteringer mellom ulike formål.  

Det skal ikke tildeles støtte utenfor disse ordningene til samme formål som ordningene har. Det skal 
særskilte grunner til å fravike dette prinsippet, og unntak skal være midlertidige. Dersom det er 
ønskelig å gjøre unntak varige, skal de innarbeides i en revisjon av det ordinære regelverket. 

Det skal utarbeides spesifikke retningslinjer for hver ordning i tråd med det som er skissert over og 
det som blir beskrevet nedenfor.  
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Støtteordningene innebærer en prioritering av ubunden driftsstøtte til barn og unge, samt at bruk av 
lokaler prissettes. Pengestøtten ut økes, men det totale omfanget reduseres. Enheten som tildeler 
utlån og subsidiert utleie skal dekke kostnaden for dette opp til den ramme som ordningene 
fastsetter for det enkelte forhold. Utover dette skal det tas leiepris etter ordinært reglement.   
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Prinsipper for tildeling og saksbehandling 
Tildeling av tilskudd til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn skal skje i tråd med det til en 
hver tid gjeldende lovverk. Denne ordningen er ikke søknadsbasert, men rettighetsbasert.  

For alle øvrige ordninger skal tilskudd tildeles etter søknad og i tråd med retningslinjer fastsatt av 
kommunestyret. Unntatt er den tilrettelegging for frivilligheten og samskapingen med frivillighet og 
næringsliv som skjer ved hjelp av kommunalt personal som del av den ordinære driften. 

For regelstyrte ordninger med lite rom for skjønn skal tilskuddet tildeles administrativt, og fordeling 
av tilskudd skal legges fram til orientering for politisk nivå. For skjønnsbaserte ordninger skal 
søknadene legges fram samlet til politisk behandling, med en administrativ tilrådning. For ordninger 
med løpende saksbehandling skal søknader innkommet siden forrige politiske behandling legges fram 
samlet til politisk behandling, med en administrativ tilrådning.  

Til grunn for tildeling skal i hovedsak legges rapporteringsdata som søkerne uansett samler inn eller 
må legge til grunn for andre ordninger. 

Det er en forutsetning for å få tildelt støtte på nytt at: 

- Det sendes inn regnskap for anvendelse av mottatt støtte. For alle tilskudd må dette være 
revidert, men det stilles ikke krav om autorisert revisor for tilskudd under 100.000,-. 
Regnskap må oppbevares i tre år. 

- Det sendes inn en kort rapport om anvendelsen av mottatt støtte. Dette kan for eksempel 
være årsmelding. Rapporten skal beskrive hva som ble gjennomført og når.  

Tilskudd skal anvendes til det formål de er tildelt. For mye utbetalt tilskudd eller feil anvendt tilskudd 
skal betales tilbake. Mottaker har et selvstendig ansvar for å kontrollere at tilskuddsbeløpet 
stemmer. Kommunen kan gjennomføre tilsyn med at forutsetningene for tildelingen følges, for 
eksempel ved å delta på arrangementer, gjennomføre kontroller av medlemslister og ved 
bokettersyn.  

Alle som skal motta støtte må være registrert i Frivilligregisteret eller Enhetsregisteret. 
Privatpersoner kan ikke søke støtte under disse ordningene. Kommunen skal være behjelpelig med 
registrering.  

I ordninger med fastsatt søknadsfrist er det kun ved utlysning av restmidler at det er mulig å få tildelt 
midler utenom ordinær søknadsfrist. Frister er absolutte.  

I ordninger med løpende saksbehandling gjelder “førstemann til mølla”-prinsippet for søknader som 
ellers ville stille likt. Søknader som behandles samtidig på politisk nivå anses for å ha kommet inn likt. 
Når det ikke er tilgjengelige midler igjen i ordningen, kan det ikke gis ytterligere tildeling innen 
samme budsjettår. 

For lag og foreninger tilknyttet en paraplyorganisasjon, skal tildeling skje til paraplyorganisasjonen, 
som selv beslutter hvordan midlene skal anvendes innenfor formålet. Midler øremerket barn og unge 
under 19 år skal i sin helhet komme målgruppen til gode, eller anvendes til drift av anlegg som i 
hovedsak kommer målgruppen til gode.  
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Prinsipper for innfasing av endringer 
Nye ordninger innføres fra og med tilskuddsåret 2019, med følgende overgangsordninger og unntak: 

- 2018 vil utgjøre grunnlagsår for driftsstøtteordningene, og de som vil søke støtte fra 2019 må 
derfor innrette sine registre i tråd med de krav som skisseres nedenfor for å være kvalifisert 
for støtte fra 2019 av.  

- For tilskudd til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn innføres endringer fra og med 
tilskuddsåret 2020.  

- For tilskudd til museer og opplevelsessentre innføres ny ordning gradvis, slik at 1/3 av støtten 
gis etter ny ordning i 2019, 2/3 etter ny ordning i 2020 og all støtte etter ny ordning i 2021. 
Der det er løpende avtaler om lån medregnes tilskudd og rentefritak etter disse i den totale 
potten, men trekkes ut før endelig fordeling og tas ikke hensyn til i fordeling av kriteriebasert 
driftsstøtte.  
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Konkrete prinsipper for den enkelte ordning 
Nedenfor følger de konkrete prinsipper som skal ligge til grunn for hver enkelt ordning utover de 
generelle prinsippene skissert over. Disse skal i løpet av 2018 innarbeides i retningslinjer for den 
enkelte støtteordning.  

Tilskudd til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn – ikke fast ramme (se nedenfor) 
Tilskuddene til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn skal til en hver tid utformes i tråd med 
gjeldende lov- og regelverk. Øvre Eiker kirkelig fellesråd skal hvert år oversende et budsjettforslag til 
Øvre Eiker kommune i god tid før kommunebudsjettet skal fastsettes, og bevilgningen til Den norske 
kirke skal fastsettes av kommunestyret i kommunens budsjettvedtak.  

Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for gravferdsforvaltning 
Så lenge Øvre Eiker kirkelig fellesråd står for gravferdsforvaltningen, skal tilskudd til denne delen av 
fellesrådets virksomhet behandles særskilt, og kommunen skal dekke nødvendige, faktiske utgifter.  

Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for arbeid med vernede/fredede kirkebygninger 
Øvre Eiker kirkelig fellesråd forvalter én automatisk fredet kirkebygning i Haug kirke. I tillegg er andre 
kirkebygninger verneverdige, og kan bli vernet i framtida. Arbeid med vernede/fredede 
kirkebygninger skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til andre tros- og 
livssynssamfunn etter gjeldende regelverk. I tillegg er dette en oppgave som også handler om 
kulturminnevern. Kommunen bør derfor dekke nødvendige, faktiske utgifter.  

Tilskudd til Øvre Eiker kirkelig fellesråd for øvrig arbeid 
Øvre Eiker kommune skal tilstrebe å tildele tilskudd i tråd med et nøkternt budsjettforslag fra Øvre 
Eiker kirkelig fellesråd, slik praksis har vært de siste år. Imidlertid er det en risiko for at de totale 
kostnadene til tilskudd til kirke og tros- og livssynssamfunn eskalerer raskt hvis det oppstår en 
situasjon med synkende medlemstall i kirken. Det bør derfor være en sikkerhetsventil i ordningen. På 
denne bakgrunn skal det være slik at Øvre Eiker kirkelig fellesråd fra og med 2020 ikke kan påregne 
en økning av tilskuddet utover det tilskudd per medlem som gjennomsnittlig har blitt ytt i perioden 
2017-2019 under denne tilskuddsordningen, når det tas hensyn til pris- og lønnsvekst i form av 
kommunal deflator. Ser det ut til at tilskuddet kan bli høyere enn dette, skal Øvre Eiker kirkelig 
fellesråd og Øvre Eiker kommune først ha dialog om håndtering av situasjonen før kommunen tar 
stilling til en eventuell begrensning av tilskuddet. 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
Tilskuddet til tros- og livssynssamfunn skal beregnes i tråd med regelverket. Ordningen er sterkt 
regelstyrt, med lite rom for skjønn. Øvre Eiker kirkelig fellesråd overleverer beregningsgrunnlag for 
kvalitetssikring i Øvre Eiker kommune.  
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Pengestøtte til frivillighet og samskaping – 4.000.000 
2/3 av den støtte som bevilges til frivillighet og samskaping skal bevilges som direkte pengestøtte. 
For 2019 anslås den totale rammen til 6.000.000,-, slik at 4.000.000,- skal fordeles i pengestøtte. 
Kommunestyret skal fastsette den totale rammen i sitt budsjettvedtak. Denne vil deretter fordeles i 
tråd med fordelingsnøklene i retningslinjer for tilskudd. 

I alle ordninger kan det stilles som vilkår for støtten at mottaker deltar på obligatoriske opplærings- 
eller erfaringsdelingsarrangementer i kommunal regi. 

Driftsstøtte til lag og foreninger øremerket barn og unge under 19 år 
Lag og foreninger skal motta hoveddelen av sin støtte (57,5 %) øremerket barn og unge under 19 år.  

Støtteordningen skal bidra til et uavhengig og demokratisk styrt foreningsliv, med et mangfoldig 
aktivitetstilbud til barn og unge, og med gode muligheter for egenstyrt barne- og ungdomsaktivitet. 
Ordningen skal være enkel og ubyråkratisk.  

Støtten skal fordeles som en medlemsstøtte, med følgende forutsetninger:  

 Støtteberettigete medlemmer er medlemmer som i grunnlagsåret er under 19 år, og som har 
betalt minimum kr 50,- i individuell kontingent i grunnlagsåret. Grunnlagsåret er året før 
tilskuddsåret. Noen organisasjoner skiller mellom aktive medlemmer og støttemedlemmer. 
Støttemedlemmer skal ikke telle med som støtteberettigete. Medlemmer som er 15 år og 
eldre må ved forespørsel kunne bekrefte at de er medlemmer. For yngre medlemmer må 
foreldrene kunne bekrefte at de er medlemmer. Dokumentasjon på innbetalt 
medlemskontingent må oppbevares av foreningen. 

 For lag og foreninger som er medlem av paraplyorganisasjoner kommunen har 
samarbeidsavtale med, er det paraplyorganisasjonen som mottar tilskuddet. 
Paraplyorganisasjonen beslutter selv hvordan tilskuddet skal anvendes, men midler mottatt 
etter denne ordningen må ikke tilfalle andre enn målgruppen. Drift av anlegg som i hovedsak 
brukes av barn og unge under 19 vil være å anse som bruk i tråd med ordningen. 

 For å få tilskudd må lag og foreninger som ikke er tilknyttet noen paraplyorganisasjon 
kommunen har samarbeidsavtale med enten ha et flertall av sine medlemmer under 15 år, 
eller ha besluttende organer (styre eller årsmøte) hvor flertallet av medlemmer med 
stemmerett er 25 år eller yngre. Antallet støtteberettigete medlemmer under 19 år må minst 
være 10. 

 For å få tilskudd under ordningen må mottaker være demokratisk organisert og registrert i 
Frivilligregisteret. Alle medlemmer må kunne delta med fulle rettigheter på et årsmøte eller 
tilsvarende, og årsmøtet må ha avgjørende innflytelse på sammensetning og oppdrag for 
styre eller tilsvarende. For medlemmer under 15 år er det tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret 
om deltakelse på årsmøtet eller lignende at barn kan være representert ved sine foreldre.  

 Innlevering av årsrapport med medlemstall og regnskap vil være tilstrekkelig som søknad, 
men det må opplyses om dersom foreningen legges ned eller innstiller aktiviteten. 
Rapporteringsfristen vil være 1. mars. Manglende rapportering vil medføre automatisk krav 
om tilbakebetaling av tilskudd etter én purring. 
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Tilskuddet per medlem skal beregnes etter følgende formel: 

Total ramme for ordningen 

Totalt antall innrapporterte støtteberettigete medlemmer i grunnlagsåret for hele kommunen 

Lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd til politiske partier, kirker eller tros- og 
livssynssamfunn kan ikke motta tilskudd under denne ordningen. 

Dersom to eller flere lag/foreninger har mer enn 50% overlapp mellom sine støtteberettigete 
medlemmer, kan bare én av disse motta støtte for medlemmene det er overlapp på. Dersom to eller 
flere lag/foreninger har personidentiske styrer, kan bare én av disse motta støtte under ordningen. 
Foreningene har plikt om å opplyse om dette ved rapportering. 
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Driftsstøtte til øvrige lag og foreninger  

Lag og foreninger skal også kunne motta driftsstøtte som ikke er øremerket barn og unge. Til dette 
formålet skal det avsettes 28,75 % av pengestøtten til frivillighet og samskaping. Lag og foreninger 
kan motta støtte under ordningen for barn og unge og denne ordningen samtidig, men må da kunne 
tilfredsstille kravene i begge ordninger.  

Støtteordningen skal bidra til et uavhengig og demokratisk styrt foreningsliv, med et mangfoldig 
aktivitetstilbud. 

Støtten skal fordeles som en medlemsstøtte, med følgende forutsetninger:  

 Støtteberettigete medlemmer er medlemmer som i grunnlagsåret er 19 år eller eldre, og som 
har betalt minimum kr 200,- i individuell kontingent i grunnlagsåret. Grunnlagsåret er året før 
tilskuddsåret. Noen organisasjoner operer med aktive medlemmer og støttemedlemmer. 
Støttemedlemmer skal ikke være å anse som støtteberettigete under denne ordningen. 
Medlemmene må ved forespørsel kunne bekrefte at de er medlemmer. Dokumentasjon på 
innbetalt medlemskontingent må oppbevares av foreningen.  

 For lag og foreninger som er medlem av paraplyorganisasjoner som kommunen har 
samarbeidsavtale med er det paraplyorganisasjonen som mottar tilskuddet. 
Paraplyorganisasjonen beslutter selv hvordan tilskuddet skal anvendes, og kan også velge å 
benytte tilskuddet til barn og unge.  

 For å motta tilskudd må lag og foreninger som ikke er tilknyttet noen paraplyorganisasjon 
som kommunen har samarbeidsavtale med ha minst 100 støtteberettigete medlemmer som 
er 19 år eller eldre. 

 For å få tilskudd under ordningen må mottaker være demokratisk organisert og registrert i 
Frivilligregisteret. Alle medlemmer må kunne delta med fulle rettigheter på et årsmøte eller 
tilsvarende, og årsmøtet må ha avgjørende innflytelse på sammensetning og oppdrag for 
styre eller tilsvarende. 

 Innlevering av årsrapport med medlemstall og regnskap vil være tilstrekkelig som søknad, 
men det må opplyses om dersom foreningen legges ned eller innstiller aktiviteten. 
Rapporteringsfristen vil være 1. mars. Manglende rapportering vil medføre automatisk krav 
om tilbakebetaling av tilskudd etter én purring. 

Tilskuddet per medlem skal beregnes etter følgende formel: 

Total ramme for ordningen 

Totalt antall innrapporterte støtteberettigete medlemmer i grunnlagsåret for hele kommunen 

Lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd til politiske partier, kirker eller tros- og 
livssynssamfunn kan ikke motta tilskudd under denne ordningen. 

Dersom to eller flere lag/foreninger har mer enn 50% overlapp mellom sine støtteberettigete 
medlemmer, kan bare én av disse motta støtte for medlemmene det er overlapp på. Dersom to eller 
flere lag/foreninger har personidentiske styrer, kan bare én av disse motta støtte under ordningen. 
Foreningene har plikt om å opplyse om dette ved rapportering. 
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Arrangementsstøtte 
Aktører som vil skape aktiviteter for innbyggerne i Øvre Eiker kommune skal kunne søke om støtte til 
arrangementer. Lag og foreninger som mottar driftsstøtte etter andre ordninger, herunder tros- og 
livssynssamfunn og politiske partier, kan ikke motta støtte til arrangementer som må anses som i det 
vesentlige å være en ordinær del av organisasjonens aktiviteter. Stiftelser og næringsdrivende kan 
søke, men det kan ikke påregnes tilskudd til arrangementer som budsjetterer med et overskudd. 
Unntatt er arrangementer som gjentas jevnlig, hvor det kan gis anledning til avsetning til en forsvarlig 
egenkapital for å sikre framtidige arrangementer. Kommunale tjenester kan ikke søke til egne 
arrangementer, men kan være medarrangør i støtteberettigete arrangementer. 

Formålet med ordningen er å bidra til et rikt, inkluderende og mangfoldig kulturliv i Øvre Eiker, særlig 
for barn og unge. 

Til ordningen skal det settes av 4,5 % av pengestøtten til frivillighet og samskaping. 

Det skal være én søknadsfrist for ordningen – 1. desember året før arrangementet skal 
gjennomføres. Dersom det etter hovedtildeling er restmidler, kan det foretas løpende tildeling. 

Følgende prioritering skal legges til grunn for tildeling av støtte: 

1. Gratisarrangementer som er åpne for hele befolkningen, og med barn og unge/familier som 
målgruppe. 

2. Arrangementer med barn og unge/familier som målgruppe, som er åpne for hele 
befolkningen og som har lav inngangspris (under 50,- per person, og ikke mer enn 100,- for 2 
barn og én voksen).  

3. Gratisarrangementer som er åpne for hele befolkningen. 
4. Åpne arrangementer for hele befolkningen, og som har lav inngangspris (under 50,- per 

person). 
5. Øvrige åpne arrangementer med barn og unge/familier som målgruppe. 
6. Øvrige åpne arrangementer som er åpne for hele befolkningen. 
7. Øvrige åpne arrangementer med aldersgrense.  

Innenfor hver kategori og totalt skal det legges vekt på et mangfold av aktiviteter.  

Arrangementer som ikke er åpne, men forbeholdt en medlemsgruppe, kan ikke motta støtte. 
Arrangementer hvor det serveres alkohol kan kun motta støtte hvis det ellers er ledige midler i 
ordningen. Det skal være klare skiller mellom områder hvor det serveres alkohol og områder hvor 
barn og unge oppholder seg. 

Det må etter avholdt arrangement leveres en enkel sluttrapport og et enkelt regnskap. Manglende 
rapportering kan medføre at utbetalt tilskudd kreves tilbake, og/eller at mottaker nektes framtidige 
tilskudd. Mottaker som også mottar andre tilskudd, kan trekkes for tilbakekrevet tilskudd i annet 
tilskudd. 
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Oppstartsstøtte for nye lag og foreninger 
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til driftsstøtte, og som enten er nye eller starter opp igjen 
aktivitet etter å ha ligget nede, kan søke om oppstartsstøtte.  

Formålet med ordningen er å bidra til nyetablering av demokratisk styrt, uavhengig frivillighet i Øvre 
Eiker kommune.  

Til ordningen skal det settes av 2,5 % av pengestøtten til frivillighet og samskaping. 

Det skal være løpende søknadsfrist til ordningen.  

Maksimal tildeling fra ordningen til én organisasjon er 10.000,-, og samme organisasjon kan kun 
tildeles støtte én gang samme år. En organisasjon som har mottatt oppstartsstøtte tidligere eller 
ordinær driftsstøtte kan tidligst få oppstartsstøtte når det har gått minst tre år etter utbetalt tilskudd. 
To eller flere lag/foreninger med mer enn 50 % overlapp mellom sine støtteberettigete medlemmer 
eller med personidentiske styrer regnes som samme forening. 

For å bli tildelt oppstartsstøtte må det leveres vedtekter for foreningen, og foreningen må være 
registrert i Frivilligregisteret. Foreningen må ha minst 5 medlemmer under 19 år som har betalt 
kontingent på minst 50,-, eller minst 10 medlemmer over 18 år som har betalt kontingent på minst 
200,-. Støtten per medlem må ikke overstige 2/3 av det som gis i driftsstøtte for tilsvarende gruppe 
medlemmer under driftsstøtteordningene.  

For å få tilskudd under ordningen må mottaker være demokratisk organisert og registrert i 
Frivilligregisteret. Alle medlemmer må kunne delta med fulle rettigheter på et årsmøte eller 
tilsvarende, og årsmøtet må ha avgjørende innflytelse på sammensetning og oppdrag for styre eller 
tilsvarende. For medlemmer under 15 år er det tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om deltakelse på 
årsmøtet eller lignende at barn kan være representert ved sine foreldre.  

For å få tilskudd etter satser for barn og unge og regnes som en organisasjon for barn og unge, må 
mottaker enten ha et flertall av sine medlemmer under 15 år, eller ha besluttende organer (styre 
eller årsmøte) hvor flertallet av medlemmer med stemmerett er 25 år eller yngre. 

Dersom ikke alle søkere kan gis midler, skal barn og unges organisasjoner prioriteres.  
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Tilskudd til grendeutvalg 
Til grendeutvalg som har samarbeidsavtale med kommunen skal det ytes et årlig tilskudd som til 
sammen for grendeutvalgene er på 3 % av pengestøtten til frivillighet og samskaping. Tilskuddet skal 
anvendes til kommunikasjon og samarbeid med innbyggerne i grendeutvalgets område. 

Formålet med ordningen er å sikre en levedyktig, frivillig basert nærdemokratiordning i Øvre Eiker 
kommune. 

Tilskuddet skal fordeles likt på alle grendeutvalgene. Det er ikke nødvendig med søknad og 
rapportering. 

Tilskudd til samskaping og sosialt entreprenørskap 
Formålet med ordningen er å stimulere til nytenking og innovasjon i frivillighet, næringsliv og 
offentlig sektor i Øvre Eiker kommune gjennom fellesskap om utvikling og iverksetting av løsninger til 
beste for innbyggerne.  

Til ordningen skal det settes av 3,75 % av pengestøtten til frivillighet og samskaping. 

Tilskuddet skal gå til oppstarts-/prosjektstøtte for tiltak som utvikles og gjennomføres i fellesskap av 
minst 3 partnere, fortrinnsvis fra minst 2 sektorer i samfunnet (sivilsamfunn, privat sektor og 
offentlig sektor). Hvis alle partnerne er fra samme sektor, kan tilskudd likevel vurderes, hvis 
samarbeidet ellers er nyskapende for partnerne og det er midler igjen i ordningen. Tilskuddet tildeles 
ved løpende søknadsfrist. Partnerne må søke sammen, og beskrive en enkel prosjektplan og 
finansieringsplan.  

Støtte tildeles etter følgende kriterier: 

 Grad av forventet nyskaping og innovasjon i prosjektet 
 Grad av felles innsats i prosjektet 
 Grad av felles nytte i prosjektet 
 Planer for deling og grad av nytte utover deltakerne i prosjektet 
 Gjennomførbarhet, levedyktighet og realisme i prosjektet  
 Grad av forankring innad i partnerorganisasjonene 

Maksimal tildeling til ett enkelt prosjekt er 1/3 av rammen for støtteordningen.  

Det må rapporteres på gjennomførte aktiviteter, regnskap og evaluering senest ett år etter mottatt 
støtte. Det er rom for å feile, men støtte som ikke er anvendt i tråd med forutsetningene i søknad 
eller tildelingsbrev kan bli krevd helt eller delvis tilbake.  

Det vil være vilkår for støtten at det tydelig framgår i prosjektets kommunikasjon utad at prosjektet 
er støttet av Øvre Eiker kommune, og prosjektpartnerne må delta på obligatoriske 
erfaringsdelingsaktiviteter i regi av Øvre Eiker kommune.  
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Gratis utlån og subsidiert utleie til visse typer frivillighet 
1/3 av den støtte som bevilges til frivillighet og samskaping skal gå til å finansiere gratis utlån og 
subsidiert utleie til visse frivillige formål.  

Formålet er å bidra til et mangfoldig frivillig liv og aktiviteter for barn og unge.  

Møter i politiske partier og i grendeutvalg anses for å være en sentral del av demokratiet i Øvre Eiker 
kommune, og disse skal ha mulighet til å benytte møtelokaler på rådhuset og lokale kultur- og 
skolebygg gratis utenom disse ordningene. Arrangementer og møter som anses som en integrert del 
av den kommunale virksomheten omfattes ikke av dette regelverket. Dette gjelder også sosiale 
arrangementer for barn i skole og barnehage som holdes på deres skoler/barnehager i regi av skolen 
selv eller foreldreråd/FAU/klassekontakter/SU ved disse. Denne typen arrangementer skal anses som 
en integrert del av skolenes og barnehagenes arbeid med det psykososiale miljøet. Det samme skal 
gjelde arrangementer i regi av andre kommunale tjenester med liknende formål, for eksempel arbeid 
med vanskeligstilte barn og unge, integrering av innvandrere og tilsvarende. 

Bibliotekene skal være en lavterskel, gratis møteplass. Innenfor rammene av bibliotekenes åpningstid 
kan lokalene fritt benyttes av alle, i den grad det er plass og ikke til vesentlig sjenanse for andre 
brukere. Bruk utenfor åpningstid og bruk som forutsetter tilpasninger av lokalet eller renhold vil 
omfattes av kommunens ordinære utleiereglement. 

For lokaler eller aktører som ikke er omfattet av de enkelte ordningene her, skal det betales ordinær 
leie for bruk.  

Organisering av eiendomsområdet i kommunen kan påvirke kommunens muligheter til å fastsette 
leiesatser eller prinsipper for fastsetting av leiesatser. Forutsatt at kommunen kan fastsette disse 
selv, skal det følgende gjelde: 

 Frivillige aktører fra Øvre Eiker og arrangementer hvor kommunen selv er medarrangør skal 
så langt det er mulig betale en leie tilsvarende kommunens faktiske kostnader forbundet 
med utleie, inkludert en nøkternt fastsatt overhead-kostnad til dekning av faste kostnader. 
Den samme leiesatsen skal legges til grunn for dekning av leie gjennom ordningene som 
beskrives nedenfor. 

 Frivillige aktører utenfra kommunen og privatpersoner bosatt i Øvre Eiker skal betale enleie 
tilsvarende kommunens faktiske kostnader forbundet med utleie, inkludert en nøkternt 
fastsatt overhead-kostnad til dekning av faste kostnader, med et tillegg på 10%. 

 For alle andre leietakere skal det betales ordinær markedspris. 

For bruk av lokalene gjelder ellers kommunens til en hver tid gjeldende regelverk for utlån og utleie, 
for eksempel med tanke på booking, renhold, tilsyn, besiktigelse av lokalene og så videre.   
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Gratis lokaler til kursvirksomhet under voksenopplæringsloven 
Inntil 25 % av rammen som er avsatt til utlån og subsidiert utleie kan benyttes til å gi gratis lokaler til 
kursvirksomhet som arrangeres i medhold av voksenopplæringslovens § 7, jfr forskrift til 
voksenopplæringsloven § 10. 

Formålet med ordningen er å ivareta formålet i voksenopplæringslovens § 1, om å fremme livslang 
læring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Ordningen skal bidra til å fremme motivasjon 
og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte 
behovene i samfunns- og arbeidslivet. 

For å få innvilget gratis lokaler etter denne ordningen, må følgende forutsetninger være tilstede:  

 Kurset må være godkjent av studieforbundet ved søknad om bruk av lokaler, og må være 
tilskuddsberettiget. Dokumentasjon fra studieforbund må framlegges ved søknad. 

 Det gis kun gratis lokaler på hverdager i undervisningsåret, og ikke i skoleferier.  
 Det gis ikke gratis lokaler utover kl 21.00. 
 Aktiviteten må ikke fortrenge eller vanskeliggjøre ordinær undervisning.  

Det må søkes på forhånd, senest 1. mai før undervisningsåret tar til. Dersom det ikke er rom innen 
ordningen for alle søkere, skal kurs fra aktører som ikke mottar driftstilskudd fra kommunen 
prioriteres først. Dernest skal kurs med størst antall deltakere prioriteres. Kurs som tar sikte på å øke 
mottakernes sjanser i arbeids- og samfunnsliv skal prioriteres foran andre aktiviteter. Kommunen 
fordeler tid på søkere etter dette ut fra ledig kapasitet i ordningen. 

De som tildeles gratis undervisningslokaler skal prioriteres framfor andre grupper til utleie av lokaler i 
skoler når de avholder kurs som har mottatt tilskudd. Støtte etter denne ordningen kan kombineres 
med støtte etter andre ordninger. 
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Gratis utlån til visse formål for barn og unge 
Formålet med ordningen er å sikre barn og unge tilgang på meningsfylte aktiviteter.  Særlig viktig er 
fysisk aktivitet.  

Inntil 65 % av rammen som er avsatt til utlån og subsidiert utleie kan benyttes til å gi gratis utlån til 
aktivitet for barn og unge.  

Følgende skal prioriteres i denne rekkefølgen:  

1. Treningstid i idrettshaller og –anlegg. 
2. Øvelser for korps, kor og amatørteater 
3. Andre fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som er plasskrevende og må foregå 

innendørs 

Det skal søkes om gratis utlån til faste aktiviteter for påfølgende skoleår innen 1. mai hvert år.  

Eksisterende regelverk for fordeling av treningstider i idrettshaller og –anlegg skal legges til grunn 
inntil videre innenfor denne kategorien, men det kan fordeles treningstider utover det tilgjengelige 
antall timer med gratis utlån. Dette blir i så fall å betrakte som utleie. 

Regelverk for fordeling av tider til korps, kor og amatørteater skal utformes i samarbeid med Øvre 
Eiker Musikkråd og Øvre Eiker Teaterråd.  

Dersom det etter søknadsbehandling er ledig tid innenfor rammen av støtteordningen, fordeles 
denne til andre aktiviteter etter samme prioritering ved løpende søknadsfrist ut kalenderåret. Ved 
ledig ramme kan det også innvilges gratis utlån til overnatting ved større, frivillig drevne idretts- og 
kulturarrangementer for barn og unge som foregår i kommunen. I så fall skal arrangører fra 
kommunen prioriteres først.  

Gratis utlån blir gitt som et visst antall timer i et bestemt lokale. Den enheten som tildeler timene 
dekker husleiekostnadene fra sitt budsjett etter samme sats som frivillige aktører fra Øvre Eiker 
kommune.  

Det kan ikke kreves inngangspenger eller deltakeravgift utover medlemskontingent for aktivitet som 
får støtte i form av gratis utlån.  

Subsidiert utleie til visse frivillige formål 
Formålet med ordningen er å sikre et mangfold av frivillig aktivitet, særlig til barn og unge. Ordningen 
skal særlig tilgodese aktiviteter som ikke får støtte på annet vis.  

Inntil 10 % av rammen som er avsatt til utlån og subsidiert utleie kan benyttes til å gi subsidiert utleie 
til frivillig aktivitet. Det kan gis støtte på inntil 50% av utleiekostnaden.  

Det søkes for påfølgende skoleår ved søknadsfrist 1. mai. Ledig ramme fordeles deretter fortløpende 
ut kalenderåret. 

  



17 

Pengestøtte til museer og opplevelsessentre 

Det skal årlig gis en kriteriebasert driftsstøtte til museer og kulturhistoriske opplevelsessentre i 
kommunen. Formålet med ordningen er å sikre et mangfoldig og tilgjengelig kulturtilbud i Øvre Eiker, 
og å sikre kvalitet innen forvaltning, forskning, formidling og fornying, i tråd med nasjonale og 
regionale mål for museumssektoren. Ordningen skal ivareta forutsigbarhet for museumssektoren, 
samtidig som den skal stimulere til utvikling.  

Ordningen anslås å ha en ramme i 2019 på 1.800.000,-. Rammen fastsettes av kommunestyret 
gjennom årlig budsjettvedtak. Rentefritak og avtalebundne tilskudd til betjening av låneavdrag til 
henholdsvis Vestfossen Kunstlaboratorium og Buskerudmuseet, avdeling Nøstetangen, regnes med i 
rammen så lenge avtalene løper, men holdes utenfor beregning av kriteriebasert driftsstøtte. 

Rammen skal fordeles på den enkelte mottaker etter et poengsystem. Den enkelte mottaker får en 
årlig poengsum, og tilskuddet skal baseres på et gjennomsnitt av de siste tre års poengsum. Under 
innfasing av ordningen innfases 1/3 av rammen etter ny ordning hvert år. I 2021 skal det tas 
utgangspunkt i poengsum for 2018, 2019 og 2020. 

De konkrete kriterier for ordningen bør fastsettes etter en dialog med de berørte institusjonene. Det 
bør imidlertid være en lik vekting mellom følgende kategorier kriterier: 

 Egeninntjening/billettsalg 
 Kvalitet 
 Formidling mot barn og unge 

Rapportering bør utgjøre søknad for neste år, og bør i størst mulig grad overlappe med rapportering 
til Kulturrådet, og følge deres frist for budsjettsøknad. Kommunen må ved tilsyn kunne kontrollere 
om innrapporterte tall er riktig, og om midlene benyttes i tråd med forutsetningene for ordningen. 
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Tilrettelegging og samskaping ved hjelp av kommunalt ansatte  
Kommunalt ansatte skal i møte med sivilsamfunn og kulturliv fylle en tilrettelegger-rolle og en 
støttespiller-rolle, samt være med på å skape nye og bedre løsninger. 

Prinsipper for tilrettelegging og samskaping som en del av driften 
Øvre Eiker kommune skal i liten grad utføre aktiviteter som frivillighet og andre kan utføre. Øvre 
Eiker kommunes ansatte skal i stedet tilrettelegge og støtte frivillighet og kulturliv på følgende måte: 

 Gi hjelp til selvhjelp. Bistå med kompetanseheving, -deling og –utvikling – gjerne ved å gjøre 
ved siden av første gang.  

 Yte veiledning, stille coachende spørsmål og når det er nødvendig gi rådgivning.  
 Bistå med å finne fram i støtteordninger og offentlig regelverk. 
 Ta initiativ til nettverk og møteplasser som gjør at folk kan kobles sammen på nye måter, 

være ressurser for hverandre og lære av hverandre.  
 Utfordre og inspirere til å finne og dele nye og bedre løsninger, fortrinnsvis sammen.  
 Også når Øvre Eiker kommune arrangerer aktiviteter selv, primært for barn og unge og 

psykisk utviklingshemmede, skal det førende prinsippet være at den enkelte i størst mulig 
grad skal skape, mestre og styre selv.  

Søknadsbasert ordning for dugnadsinnsats fra Øvre Eiker kommune 
Øvre Eiker kommune skal kunne gjennomføre én til to dugnader i året ved hjelp av kommunalt 
ansatte, som gjør dette i arbeidstiden. Frivilligheten søker om slik bistand ved å fremme egen 
prosjektsøknad senest 1. november året før dugnaden ønskes gjennomført. Beslutningen om hva 
som skal gjennomføres tas på politisk grunnlag. 

Ut over dette skal ikke ansatte i Øvre Eiker kommune benytte arbeidstiden til dugnad eller 
gratisarbeid for andre, uten at dette er hjemlet i politisk vedtatte samarbeidsavtaler eller er en del av 
det vedtatte tjenestenivå som skal ytes.  

Tjenesteyting til Den norske kirke 
Den norske kirke og Øvre Eiker kommune har en tjenesteytingsavtale, som erstatter deler av det 
tilskudd kommunen kunne ytt.  


