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1. Generelle retningslinjer gjeldende for alle søknader
1.1. Behandling av søknadene og fordeling av tilskudd:
Bystyret fastsetter hvert år tilskuddsordningens ramme som en del av budsjettvedtaket.
Administrasjonen fastsetter søknadsfrister og fremmer forslag til fordeling. Fordeling av
tilskuddet skal gjøres av bystyret når annet ikke er bestemt, jf. retningslinjene for den enkelte
tilskuddsordning.

1.2. Tilskudd kan gis til
•
•

Alle lag og organisasjoner innenfor kultursektoren med virksomhet i Narvik kommune.
Lag og organisasjoner innenfor kultursektoren som bygger på større geografiske områder,
forutsatt at deres virksomhet er av betydning for kulturlivet/kulturtilbudet i Narvik kommune.

I tilfeller hvor en forening/organisasjon har selvstendige under-/særgrupper, gis bare tilskudd
etter søknad fra eller via hovedlag. Alle søknader som gjelder undergrupper må koordineres i én
søknad.
Lag og organisasjoner må være basert på individuelt medlemskap og i prinsippet være åpne for
alle interesserte.
Formål som det søkes tilskudd til skal ha kommunens innbyggere som målgruppe.

1.3. Søknadsskjema og vedlegg som skal følge søknadene:
Det skal benyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Narvik kommune.
Alle lag og organisasjoner som søker om tilskudd a må legge ved årsmelding
og revidert regnskap for foregående år.
Det vises til pkt 2 vedrørende gjeldende vilkår for å få tilskudd til dekning av strømutgifter.

2. Retningslinjer for tilskudd til dekning av strømutgifter for
private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler
For tilskuddsordningen gjelder følgende retningslinjer:
Det vises til retningslinjenes pkt. 1.som gjelder for alle søknader.
Søknad om tilskudd til dekking av strømutgifter for private idrettsanlegg kan fremmes av lag,
foreninger, grupper og sammenslutninger innen kommunen som driver idrettslig aktivitet og som
ikke har kommersielle formål.
Tilskudd til dekking av strømutgifter for private idrettsanlegg kan ytes til private idrettsanlegg
som tilfredsstiller kulturdepartementets krav for å innvilge stønad av spillemidlene.
Tilskudd til dekking av strømutgifter i kulturbygg og kulturlokaler kan i tillegg søkes av andelslag
og stiftelser.
Kulturbygg og kulturlokaler som søker om kommunal støtte skal være åpne for andre
brukere/leietakere innenfor all lovlig kultur - og organisasjonsvirksomhet så langt det er ledig
kapasitet.
Private idrettsanlegg som er åpne for almen bruk og som kan brukes vederlagsfritt prioriteres
ved fordeling av tilskudd til strøm.
Private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler som er mye og regelmessig benyttet av barn og
unge prioriteres ved fordeling av tilskudd til strøm.

Fordeling av tilskuddsrammen:

1. Anleggene innvilges tilskudd i kategori 1, 2 eller 3, se pkt 4.
2. Avregnede strømkostnader som gjelder forbruk av kraft (kWh), nettleie og forbruksavgift
siste regnskapsår skal legges til grunn for beregninga av tilskuddssatsene.
3. Tilskuddssatsen til anlegg i kategori 1 skal være 30 % høyere enn tilskuddssatsen til
anlegg i kategori 2. Anleggene i kategori 3 skal ha 60 % av tilskuddssatsen som anlegg
i kategori 1 får.
4. Bystyret beslutter hvilke anlegg som hører til hvilken kategori:
o Private idrettsanlegg som er åpne for allment bruk og som kan benyttes
vederlagsfritt mottar tilskudd i kategori 1.
o Private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler som er mye og regelmessig brukt
av barn/ungdom mottar tilskudd i kategori 2.
o Andre kulturbygg/kulturlokaler og private idrettsanlegg som oppfyller vilkårene
mottar tilskudd i kategori 3.
5. For Ankenes Alpinklubbs anlegg Nedre fjellheis/ snøkanonanlegg gjelder i tillegg at
det er fastsatt et tak slik at %-vis andel av total bevilgning ikke overskrider nivået i 2001.
Dette innebærer at anlegget maksimalt skal innvilges 14,5 % av total årlig
tilskuddsramme.

Vilkår for tilskudd til dekning av strømutgifter:
•

Tilskudd innvilges ikke til eiere av idrettsanlegg, kulturbygg eller kulturlokaler når
strømkostnaden betales av andre, som f.eks ved utleie av anlegget til næringsvirksomhet.

•

Kopi av måneds- eller kvartalsvise avregninger som gjelder forbruket siste regnskapsår fra
og med januar til og med desember skal ligge ved søknaden som dokumentasjon.

•

En forutsetning for å få tilskudd til dekning av strømutgiftene er at sparetiltak kan
dokumenteres.

•

Anlegg i kategori 1 skal være tilrettelagt for et allment, fritt bruk av anlegget.

Ved søknad om dekking av strømkostnader skal anleggseier årlig redegjøre for
tilretteleggingen og for hvilke arealmessige og tidsmessige begrensninger for allment, fritt
bruk av anlegget som gjelder.
Informasjonen skal gi grunnlag for en årlig vurdering mht at retningslinjenes krav om
tilrettelegging for allment og fritt bruk er oppfylt. Vurderinga skal fremgå av det
administrative vedtaket.
•

Anlegg, kulturbygg og kulturlokaler i kategori 2 skal ved søknad om dekking av
strømkostnader årlig rapportere om bruk og utleie, og dokumentere at
anlegget/bygget/lokalet benyttes fast og regelmessig til aktiviteter for barn og ungdom i
lokalsamfunnet.
Informasjonen skal gi grunnlag for en årlig vurdering mht at retningslinjeneskrav er oppfylt.
Vurderinga skal fremgå av det administrative vedtaket.

•

Kulturbygg/-lokaler i kategori 3 skal ved søknad om dekking av strømkostnader rapportere
om siste års bruk og utleie av lokalet, og dokumentere byggets/lokalets funksjon som
flerbrukslokale/utleiebygg for lokalsamfunnet. Informasjonen skal gi grunnlag for en årlig
vurdering mht at retningslinjenes krav er oppfylt. Vurderinga skal fremgå av det
administrative vedtaket.
Regler for utleie/bruk skal være vedtatt og skal ligge ved søknaden.

•

Narvik Bystyre har i vedtak av 22. mars 2002 sak 27/02 delegert myndigheten til å fordele
dette tilskuddet til administrasjonen.

•

Dersom et anlegg vurderes å ikke oppfylle retningslinjenes krav og derfor plasseres i en
ny kategori, skal det administrative vedtaket gjelde for tildelingsåret.
Anleggseier tilskrives deretter om at endring av kategori vil bli behandlet politisk, og må
forventes å bli permanent gjeldende såfremt eier ikke legger fram ny dokumentasjon som
igjen tilsier ny endring tilbake til opprinnelig tilskuddskategori.

•

Narvik bystyre gir formannskapet delegert fullmakt til å behandle saker som gjelder
endring av tilskuddskategori for anlegg, bygg og lokaler som mottar tilskudd til dekking av
strømutgifter.

Søknadsfrist: 15. april.

Dokumentet er sist oppdatert: 14. januar 2017/tbs

