Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune skal med tilskuddsordningen til kulturarena bidra til at det utvikles gode
møteplasser der kulturelle møter og aktiviteter kan utøves. Tilskuddet er finansiert med spillemidler
gjennom overskuddet til Norsk Tipping.
Hvem kan søke?
Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, institusjoner, aksjeselskap og
organisasjoner som er demokratisk oppbygd og samfunnsnyttige. Alt overskudd skal gå tilbake til
kulturarenaen eller aktivitet ved arenaen.
Dersom aksjeselskap eller andre med private eiere søker om tilskudd må vedtektene godkjennes av
Innlandet fylkeskommune. Dette på bakgrunn av at tilskudd finansiert av spillemidler skal gå til
samfunnsnyttig formål. Av den grunn må følgende krav være oppfylt for å få tilskudd.
• Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne.
• Et eventuelt overskudd skal tilfalle kulturelle formål.
• Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle kulturelle formål.
• Fylkeskommunen kan kreve innsyn i eiernes regnskap.
• Det presiseres at søkers vedtekter må godkjennes av fylkeskommunen for at søknaden skal
behandles.
Hva kan det søkes om tilskudd til?
 Kjøp av lokaler/kulturarena til kulturformål.
 Nybygging av lokaler/kulturarena til kulturformål.
 Ombygging av eksisterende lokaler/kulturarena til øving og formidling innen kulturformål.
I eksisterende kulturarena kan det søkes om tilskudd til:
• Ombygging/tilbygg
• Akustikktiltak/lydisolasjon.
• ENØK-tiltak/varmepumpe el.
• Amfiløsning.
• Scenerigg/Teknikk.
• Teleslynge.
• Fast inventar.
• Garderober/HC-toalett.
• Annen tilrettelegging for kunst og kulturutøvelse.
Det gis ikke tilskudd til:
• Prosjekter som er fullført og tatt i bruk før søknadsåret.
• Vedlikehold og drift.
• Nedbetaling av gjeld.
• Erverv av grunn og utenomhus arbeid som tilførsel av vann, kloakk, strøm, gjerder og
parkeringsplasser.
• Løst utstyr i bygget som møbler og hvitevarer.
• Ting som har kortere forventet levealder enn 20 år.

Funksjoner, bygg og anlegg som ikke kan få tilskudd:
• Forprosjekter og utredninger.
• Kommersielle aktører.
• Lokaler som hovedsakelig brukes til kommersiell virksomhet som verksteder, magasin/lager,
salgslokaler, selskapslokaler og kino lokaler der hovedaktiviteten er økonomisk basert.
• Prosjekter med søknadssum under kr. 100 000.
Krav til tiltaket/prosjektet
 Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
 Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale
eller politiske hensyn.
 Byggeprosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldene bestemmelser i plan- og bygningsloven.
 Kulturarenaen skal ha universell utforming.
 Kulturarenaen må gis en god estetisk utforming.
 Kulturarenaen skal benyttes til samfunnsnyttig kulturformål i minst 20 år, hvis ikke kan hele
eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt etter statlige retningslinjer.
 Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av total godkjente prosjektkostnader. For søkere som har krav
på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddssatsen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene
fratrukket merverdiavgift.
 Det forutsettes at søker har satt seg inn i Innlandet fylkeskommunes retningslinjer og følgende
dokumenter i anleggsregisteret.no:
o Regelverk - kulturarena
o Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

Hvilke krav stilles til søknaden?
• Prosjektet må være planlagt ut fra definerte behov innen kunst og kultur. De må beskrives i eget
vedlegg. Behovsvurderingen skal kommenteres fra egen kommune.
• Søknaden må sendes før tiltaket/prosjektet er fullført, og så tidlig som mulig.
• Kommunen skal ha vedtak om støtte av tiltaket/prosjektet og eventuelt prioritering blant
søknader fra egen kommune der det forekommer.
• Tiltaket/prosjektet bør samsvare med prioriteringer i Kulturstrategien til Innlandet
fylkeskommune.
• Prosjektet skal inneholde plantegninger med tilhørende kommentarer.
• Budsjett. Det skal inneholde avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve.
• Framdriftsplan.
• Det må foreligge er finansieringsplan som viser at prosjektet er fullfinansiert for prosjektet.
• En realistisk driftsplan for 20 år framover.
• Søker må være registrert i Enhetsregisteret og ha eget organisasjonsnummer.
• For større prosjekter forventes det et forberedende dialogmøte og samspill med aktuelle aktører.
Kulturarenaer skal kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet. Det anbefales samhandling med
relevante fagmiljøer i en tidlig planleggingsfase. Aktuelle fagmiljøer kan i tillegg til Innlandet
fylkeskommune være f.eks. Innlandet musikkråd, Musikk i Innlandet, Teater Innlandet, Oppland
kunstsenter/Kunstbanken Hedmark kunstsenter e.l. Det anbefales at NS8178 følges for god akustikk.
Prosjekter som mottar tilskudd fra fylkeskommunen må, ut over krav som stilles i plan- og
bygningsloven, alltid følge lov om offentlige anskaffelser, krav til universell utforming, design og

eventuelt kunstnerisk utsmykking av nybygg i kultursektoren. Ved større byggeprosjekter stilles det
krav om arkitektkonkurranse.
Saksbehandling:
Søknadsfristen til Innlandet fylkeskommune er til 1. mars hvert år.
Kommunene kan med fordel sette egne frister for egen behandling.
Innlandet fylkeskommune går gjennom alle søknadene og kan be om tilleggsopplysninger.
Innlandet fylkeskommune kan foreta besiktigelse dersom det anses som nødvendig for
saksbehandlingen. Det vil skje i samarbeid med kommunen.
Innlandet fylkeskommune får normalt i mai hvert år tildelingen fra Kulturdepartementet.
Innlandet fylkeskommune lager saksutredning med innstilling til politisk vedtak.
Innlandet fylkeskommunes hovedutvalg for kultur gjør vedtak om tildelinger. Vedtak gir enten avslag,
eller en konkret tildeling med sum i antall kroner. Det settes ikke opp venteliste ut over det vedtaket
sier.
For søknader som får avslag, eller lavere tilsagn enn de søkte om, kan normalt ikke søke en gang til.
Dersom det er vesentlige endringer i prosjektet, kan de søke påfølgende år.
Vedtaket er gyldig i tre kalenderår etter vedtak, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Det kan foretas delutbetaling underveis i prosjektperioden på inntil 85% av tilskuddet.
Rapporteringer og utbetalinger skjer gjennom kommunene.
Tilsagn over kr 400 000 skal revisjonsgodkjennes. Lavere tilsagn skal godkjennes gjennom kommunen
når de ber om utbetaling.

