
INNSPILL

Regner med de korpsene som ikke benytter seg av kulturskolen (for instruktører/dirigenter) 

kan få utbetalt "sin andel", slik at korpsene støttes på likefot. Ikke sikkert "Askermodellen" vil 

passe for alle korps...

Hode- og basistilskudd skal ha søknadsfrist, aktivitets- og prosjekttilskudd er løpende søknader

Blir alle korpsene tvunget inn i "Askermodellen", eller blir det en mer fleksibel løsning som 

hensyntar korpsenes forskjellige behov?  (kan i mange henseende være fordelaktig at korpsene 

selv ordner instruktrører etc)

Kan man søke/få bidrag på flere nivåer samtidig, eller er søknader/bevilgninger gjensidig 

ekskluderende?

Felles betingelser bør kunne skilles ut - deflatorjustering er felles eller ikke registrering i 

frivillighetsregisteret er felles for alle.. som eksempler

Hva eksakt menes med særskilte  samarbeidsavtaler og vedtatte ordninger? Det hadde vært 

kjekt med en lenke til dette slik at man kan finne ut av hva som trenges av søker, slik at det ikke 

blir en slags elitesøking.   Ellers synes jeg pyramiden virker bra (så får man håpe 

søknadsskjemaene er klare og lettforståelige - det er jo fremst søkeren som må forstå, slik at 

det ikke blir misforståelser og påfølgende unødvendig tap av tid.

Ser bra ut

Redusert leie av kulturhuset og evt. andre lokaler - er dette med?

Hei. I prinsippet en grei pyramide. vi i Sætre IF Graabein har jo en utfordring med at vi ikke har 

fått driftstilskudd siden vi kom inn i Asker. Det må løses.

Vil aktiviteter som kommer ut av aktive lokalsamfunn være noe som kan søkes om her?

Hva skjer med støtten korpsene hittil har fått fra kulturskolen?

Viktig at det blir èn søknadsportal, ikke flere steder.

Fint om det legges opp til at når man først er registrert en gang i søknadssystemet med org. 

nummer osv., så popper det opp neste gang man søker.

De enkelte tilskuddstypene må spesifiseres før politisk behandling, vi må altså få se omfanget 

av modellen før den blir vedtatt.

Fint med forenkling! :-)

Hvorfor ikke bruke idrettsregistreringen til Nif der vi må oppgi antal medlemmer fordelt på 

alder?

Kan nok være en fordel om dette planlegges inn i HP - i alle fall slik at man sikrer en viss 

forutsigbarhet

For prosesser med faglig vurdering og økende dokumentasjon vil det være definerte frister 

eller kan det søkes ved behov/ønske?

Liker oppbygging og at det skal være enkelt å søke:)

Flott pyramide med likhetsprinsipp. Spent på om  tilskuddene opprettholdes. Håper det blir 

enkle søknadsskjemaer.

Veldig fin pyramide

jeg liker godt oppbyggingen

Kan gjerne være faste søknadsfrister for "grunnmuren", men fint om det er mer 

"løpende"søknader for de øverste delene. Ikke alltid man har oversikt over 

prosjekter/arrangementer tidlig på året.



Det er veldig mange søknadwsfrister for mange ulike søknadsordninger. Det er fint å få færre 

datoer for ulike frister.

Kan man tenke seg eget fond til vedlikehold av bygninger og inventar?

Viktig at tilskudd blir ganske likt hvert år. Mange må planlegge aktiviteter flere år fremover og 

er avhngig av forutsigbarhet.

Antar/forventer at rammene/systemene blir "låst"/forutsigbare for flere år og ikke skal 

forhandles om på nytt hvert år?

Hvor kunne en organisasjon søk om tilskudd for offentlig transport til og fra trening for 

deltager som må reise lange distanser for eks 5km siden kommunen ønsker å ha fokus på miljø

frivillighetspakken: er det fast beløp per klubb?

Synes hovedprinsippet er bra!

Hodstøtte fra 0-19 År? eller fra hvilken alder?

Vi har diskutert eldrebølgen Hvorfor er ikke hodetilskudd ordne endret slik at det er for barn 

opptil 19 og pensjonister ( medlemmer over for eks 62).

hvor er tilskudd til studenter til 25 år, og til de over 25 år inkl pensjonister? klubber bør 

stimulere til aktivitetstilbud til alle - ikke bare helsebringende aktivitet til barn + unge

Vil Grunntilskuddet gå til særidrettene i et fleridretslag eller til klubben som helhet.

Liker hodetilskudd og enkelt system

Burde alderen økes?

frivillighetsregister: er det idrettsregistrering?

Vil det være et søknadstidspunkt og tildeling per år, eller flere gjennom året? Viktig at vi har 

har et årshjul så alle frister og rammer er kjent når vi skal planlegge fremover.

Tillit baser systemer fungere ikke åpne for juks idrettsklubb må registere medlemmer med NIF 

da burde det også kunne stille krav til dokumentasjon

Tilskudd for lokaler må være forutsigbar for flere år dersom klubber skal investere/utvikler 

lokaler ikke alle vedlikeholdskostnader er dekket av spillemidler

Frivillighetspakken: hvordan vil satsene etter "kunnskap om kostnadsnivå" fastsettes?

Hva med de over aldersgrensen som settes her, de må også få søke om tilskudd.

storste del of ramme skal være neders på pyramiden ie utvider alder burde utvide total beløp.  

Da redusere søknads mengde.

asker ønsker å være idrettskommune, og vise seg frem som arrangør av NM. Etableres støtte 

for Mesterskap, da lokale sponsorer som regel ikke bidrar nok - for mange idretter og kultur å 

velge i......

Kan alle frivillige organisasjoner søke Frivillighetspakken?

Støtte forslag om støtte til NM

hvordan sikrer dere at 'tverrfaglige'prosjekter idrett/kultur faktisk kvalifiserer seg for tilskudd - 

tidligere løsninger favoriserte kultur fremfor idrett
godt job -  ba



SVAR

Det legges frem et forslag til ny modell for kulturskolens samarbeid med 

skolekorps og barne- og ungdomsorkester som behandles politisk i november. Det 

vil bli utarbeidet en felles samarbeidsavtale som vi gjelde for alle korps på 

bakgrunn av ny modell. 

Innspill tas med videre

Det legges frem et forslag til ny modell for kulturskolens samarbeid med 

skolekorps og barne- og ungdomsorkester som behandles politisk i november. Det 

vil bli utarbeidet en felles samarbeidsavtale som vi gjelde for alle korps på 

bakgrunn av ny modell. 

Ja om man er tilskuddsberettiget

Innspill tas med videre

Dette gjelder andre type samarbeidsavtaler og ordninger ingått mellom kommune 

og aktør som ikke er avhengig av årlige søknader. Finnes ikke lenke.

Takk

Nei, dette vedtas i forbindelse med kommunes årlige budsjettbehandling HP. Egen 

liste som følger HP.

Dette jobbes med i en egen sak

Ja om man er tilskuddsberettiget. Aktiv lokalsamfunn er en satsning innenfor 

sektor oppvekst

Vil inngå i ny felles modell

Innspill tas med videre

Innspill tas med videre i utforming av nytt digitalt søknadssystem

Retningslinjene for de nye ordningene skal vedtas politisk

Takk for tilbakemelding

Idrettsregistreringen vil bli brukt

De midlene som ligger i HP 2021, ligger i HP 2022.

Vurderes videre i prosessen

Takk for tilbakemelding

Tas med videre i prosessen

Takk for tilbakemelding

Takk for tilbakemelding

Tas med videre i prosessen



Tas med videre i prosessen

Tas med videre i prosessen

Tas med videre i prosessen

Den økonomiske rammen er bundet for ett år og retningsgivende for 4-

årsperioden i kommunens HP Budsjett

Det er ingen tilskuddsordnigner for dette i dag, innspill tas med videre

Diskuteres videre. Tenkt fast beløp for hver forening, men kan diferensieres med 

tanke på ulike typer foreninger 

Takk for tilbakemelding

Innspill tas med videre 

Innspill tas med videre. Aldersbegrensning er kun på hodestøtte.

Innspill tas med videre. Aldersbegrensning er kun på hodestøtte.

Vurderes videre i prosessen

Takk for tilbakemelding

Vurderes videre i prosessen

Frivillighetesregisteret er i brønnøysund registeret, alle idretttslag under NIF er 

automatisk registrert der

Vurderes videre i prosessen

Innspill tas med videre

Innspill tas med videre

Vurderes videre i prosessen

De kan søke om andre tilskudd enn hodetilskudd

Innpill tas med videre

Innspill tas med videre

Ja det er tanken

Innspill tas med videre

Gjennom godt tverrfaglig samarbeid
Takk for tilbakemelding


