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Oppsummering innspill fra workshop 24. august på NaKuHel med frivillige lag og foreninger i Asker 

Hvilke 
samfunnsutfordring
er skal våre 
tilskuddsordninger 
være med på å løse? 

Hvordan kan Asker 
kommune best mulig 
sikre forutsigbarhet 
for lag og foreninger 
via fast støtte? 

Hva er det 
viktigste å satse 
på for å få gode 
tilskuddsordninger 
for både kultur, 
idrett og friluftsliv? 

Hvordan kan 
Asker kommune 
best mulig gi 
basis støtte til 
foreninger som 
er av ulik art? 

Hvordan kan 
Asker kommune 
best mulig gi 
driftstilskudd og 
tilrettelegge for 
lokaler for alle  

Hvordan kan Asker 
kommune stimulere 
prosjekt og 
aktiviteter som 
tilrettelegger for at alle 
innbyggere kan delta 
enda mer? 

Økt deltagelse blant 
innvandrergrupper 

Søknadsfristen må 
være lik 

Frivilligheten er 
med på å finne 
løsningene 

Samme 
driftstilskudd til 
lik aktivitet 

Database med 
oversikt over 
lokaler- booking 
ordning 

Droppe alder, 
eventuelt vektorisere 

Fysisk aktivitet Gi støtte per person 
Gi støtte basert på 
utgifter 
Eventuelt en basis 
støtte per lag 

Aktiviteter som 
fremmer et godt 
lokalsamfunn 

Prosjektbasert 
støtte ut fra 
planlagt aktivitet 

Gratis treningstid 
for barn og unge i 
Asker også i 
ferier 

Viktig å koordinere 
strukturering med 
andre(Viken og 
Staten) 

Handicap adgang Grunnlagsstøtte gis 
for 3 år av gangen 

Forutsigbarhet - 
Langsiktighet - 
Prinsipielt - 
Likeverd 

Basis/hodestøtt
e er best. Basert 
på offentlige 
lister 

Eget tilskudd til 
bidrag for lokal-
leie(basert på 
regnskapstall) 

Prosjektmidler til nye 
aktiviteter som dekker 
kostnader og gir en 
gevinst for 
idrettslagene 

Avfallshåndtering Politikerne må ikke 
kaste om på 
ordningene for ofte 

At kommunen 
skjønner behovet til 
idretten for 
økonomisk tilskudd 
i riktig størrelse. 

Lønning av 
dirigent til korps 
som en 
grunnbase- 
uavhengig av 
medlemmer 

Støtte beregnet 
etter faktisk 
utgifter.  

Kompensere for tiltak 
utover 6-19 år. Alle 
holdt seg friske 

Motløshet Fast hodestøtte/ 
driftstilskudd.  
Fast søknadsfrist 
1.mars 

Forutsigbarhet og 
rolleavklaringer 

Støtte må 
tilpasse type 
aktivitet, men likt 
innen kommune. 
Drift av korps er 
annerledes enn 

Der kommunen er 
eier- bør det være 
lavterksel-leie 

Løpende frist. Alle 
mesterskap må 
kvalifiseres for 
tilskudd. Asker som 
godt forbilde bør gis 
støtte. Svært lite 
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for eksempel 
drift av 
speidergrupper.  

sponsormarked. 
Rapportering=medieo
mtale.  

Aktivisering av unge Idrett: NIKs 
rapportering legges 
til grunn per 31.12. 
foregående år 

Forutsigbarhet  Tiltak/aktivitet 
som går år etter 
år som ikke har 
krav til 
medlemskap, og 
i all hovedsak er 
gratis 

Ikke definere 
idretten etter 
sesong 

Tydelig informasjon 
om ordningene og 
deres innhold 

Forbyggende 
helsearbeid og 
aktiviteter 

Barn: 6-19 år, men 
også voksne 20-99 

Tilskudd til aktivitet 
og anlegg 

Asker 
symfoniorkester 
sliter i dag med 
å overleve med 
kun uforutsett 
konsertstøtte. 
Trenger 
forutsigbarhet 
ved fast støtte. 
Planlegger i 
lang tid 
fremover.  

Støtte etter m2 
anlegg/lokaler 

Fortsette med gode 
prosjektstøtter til 
arrangementer og 
forestillinger 

Kostanden for idrett-
barn og unge 
 

Definerte tilskudd 
låst for x antall år. 
Digitale 
standardiserte 
dokumentasjonskrav 

Gode 
tilskuddsordninger 
slik at idretten kan 
drive på en 
forsvarlig måte og 
at ikke foreldrene 
belastes slik at det 
blir for dyrt å være 
med 

Ønsker Asker 
kommune å ha 
sitt eget 
symfoniorkester
? Det koster 
dessverre 
penger utover 
kun 
konsertarrange
menter.  

Svømming- gjøre 
alle anlegg 
tilgjengelig 

Viktig med 
prosjektstøtte til noen 
store prosjekter. For 
eksempel historisk 
spel. Gjerne som 
vandreteater som 
inkluderer alle aldre, 
inkluderer 
innvandrere. Flere 
steder i kommunen 
slik at vi blir kjent på 
flere steder.  
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Ensomhet Oppdatering/revideri
ng av tidligere 
prosesser framfor å 
begynne på nytt 
hvert år 

Økonomisk støtte 
per medlem for å 
sikre god kvalitet i 
tilbudene vi tilbyr ,  
bla gode 
utdannede trenere 
og ledere for barn 
og unge 

Asker 
symfoniorkester 
(voksen 
kulturinstitusjon) 
er forbilder og 
gir mulighet for 
ungdommen å 
videreføre sine 
opparbeide 
kunnskaper, 
aktivitet i voksen 
alder.  

Sikre støtte til 
enkelordninger 
som inkluderer 
alle 

Plan og tilskudd for 
livsløpsaktiviter 

Identitetsbyggende 
arrangementer/prosje
kter 

Fast støtte for 
medlem basert på 
medlemstall 

Forutsigbarhet i 
støttemidler, ekstra 
tilskudd til 
idrettslag med 
mange personer 
med lav 
sosioøkonomisk 
status, og som 
satser aktivt på 
inkludering av 
svakere grupper. 

Søknadsbasert 
på aktivitet, 
estimerte 
utgifter 
eksempel antall 
deltagere. 
Foregående års 
rapport kan 
tjene som 
grunnlag 
sammen med 
tekst i søknaden 

La orkestre/korps 
få øve og ha 
konsert gratis i 
Asker kulturhus  

Maks kostnad per 
hode, støtte 
lavterskeltilbud.  

Billigere idrett for barn Adressere andelen 
av befolkningen- 
tilskudd for eldre 
medlem tilsvarende 
som for 6-19 år 

Gode ordninger for 
økonomisk 
vanskeligstilte 

Fortsatt 
hodestøtte-krav 
til 
dokumentasjon 

Husholdninger i 
Asker nord har 
historisk høyere 
inntekt. 
Aktivitetsgebyr og 
egenandel kan 
hensyn ta dette.  

Det gode liv- åpen 
møteplass 60% av 
alle innbyggere er 
enslige.  

Seniorsentre Symfoniorkestrene i 
nabokommunene 
har høye fast 
driftstøtter. Asker 

Begrense 
administrative 
kostnader ved 
søknader. 

Fast 
driftstøtte(grunn
beløp) 
uavhengig av 

Anleggstilskudd til 
private må basere 
seg på både 
idrettsklubbens 

Stimulere til prosjekter 
ved å gi -forskudd 
reduserer 
dokumentasjonskrav. 
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symfoniorkester med 
lav uforutsigbar 
støtte har ikke 
samme mulighetene 
og taper 
konkurransen om 
nye, unge 
medlemmer 

alder til 
kulturorganisasj
oner vurdert 
etter kostnad for 
drift 

organiserte 
aktivitet men 
også på 
uorganisert 
aktivitet(som gir 
slitasje og økte 
driftskostnader) 

Dette gjøre via 
revidert årsregnskap i 
etterkant.  basert   

Breddetilbudet for 
barn/unge må dekke 
noe annet enn 
idrett(lavterskel) 

Gi et større 
grunnbeløp og 
mindre som 
avhenger av 
variabler 

Tydelig informasjon 
om hvilke 
ordninger som 
gjelder  

Må være 
medlems basert 
uansett alder 

Anlegget er åpent 
for allmenheten 
eller leies av 
kommunen med 
langsiktig kontrakt 
+ indeksregulert 

Transporttilskudd- for 
eksempel busskort for 
barn til aktivitet 

Korpsaktivitet for unge 
i nærområdet 

Vent med endringer 
av frister og 
ordninger til alt er 
bestemt. Lagene må 
få anledning til å 
budsjettere og 
planlegge.  

Enkle og ryddige 
søknadsprosesser 
og rapportering  

Differensiert 
beløp til unge 
ca. 20-25 år, om 
de er 
hjemmeboende 
eller har flyttet 
ut. Økende 
tilskudd pga. 
utgifter øker 
med alderen og 
motvirke frafall 

Skoler må bygges 
med egnede 
lokaler for kultur 

Større tilskudd som 
minsker kostnaden 
per deltager 

Holde kostnadene 
nede for at folk med 
lav inntekt kan 
benytte tilbudene 

Viktig med 
opprettholdelse av 
hodestøtten. Det bør 
være hoveddelen av 
de økonomiske 
tilskuddene 

Balansering 
mellom de ulike 
aktivitetene 

Tilskudd til drift 
for allment åpne 
anlegg(ski, 
frisbeegolf) 

Definere 
prinsipper rundt 
idrett, anlegg og 
kostnader 

Lik basis støtte, men 
økt budsjett for tiltak 
som øker felleskapet 
uansett alder.  

Utenforskap Det er viktig at 
prinsipper og 
tilskuddsordninger 
avklares og at man 

Støtte til faste 
utgifter og km 
utgifter til frivillig 
kjøring.. 

Kultur er like 
viktig som idrett 
– for mental 

Likt tilskudd per 
m2 til eier slik at 
det er gratis for 
alle 

Best med 2 frister for 
basis støtte. Nummer 
2 for prosjekter og 
aktiviteter 
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bruker tid til å 
formidling av 
ordningene- før 
søknader 

helse og for 
fysisk helse 

Innvandrere og 
innflyttere 

Minst mulig 
prosjektbasert- mest 
mulig drift 

Støtte til kurs og 
foredrag, som 
styrker lagene. 

 Klubber bør få 
forutsigbar fast 
årlig støtte basert 
på anlegget areal 
bruk og egenart 

Gratisarbeid er ingen 
selvfølge 

Likt tilskudd per 
hode i alderen 0-25 
år. Likt tilskudd pr. 
m2 klubbhus som gir 
gratis lokaler 

Ta med på råd for 
dem som vet "hvor 
skoen trykker" 

 Kommunale 
anlegg bør kunne 
brukes 
kostnadsfritt hele 
året.  Eks 
Risenga 
fotballbane hele 
året.  

Øke aktivitetstilbudet 
lokalt for unge og 
eldre i tillegg til 
idretten 

Likt tilskudd 
pr.m»/løpemeter 
idrettsanlegg 

Forutsigbarhet og 
tilrettelegging av 
støtteordninger så 
de treffer ulike 
typer 
organisasjoner og 
drift/aktiviteter 
godt. 

Kulturelt mangfold Idretten har 
etterrettelighet via 
idrettsregistreringen- 
tilsvarende grunnlag 
må etableres for 
andre. Ubyråkratisk 
og enkelt og 
etterprøvbart 

Likhet:  

Lage flere 
møteplasser for eldre 

Litt mindre fokus på 
alder kan 

- Hodestøtte som 
grunnstøtte. 
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vektoriseres. 
Medlem- 1x per år. 

Registrering på 
bakgrunn av kjente 
variabler.  

Redusere bilbruk-økt 
lokal aktivitet 

Forutsigbarhet 
gjennom enkle 
transparente 
støtteordninger som 
reguleres årlig eller 
for eksempel. KPI 
etter regulering av 
grunnbeløpet i 
folketrygden 

Ulike ordninger for 
ulike målgrupper:  

Bevaring av 
grøntområder 

Bruk 
idrettsregistreringen 
og hent medlemstall 
til grunnstøtte per 
medlem 

- Ordninger for 
barn og unge  

Ung deltagelse i alle 
grupper- likhet for alle! 

Alle som betaler 
medlemsavgift bør 
få grunnstøtte 
uansett alder 
Aktiviteter for små 
barn koster mer 
penger 

- Ordninger for 
utsatte grupper  

Lavinntektsbarn Søknadsfrist 
september/okt året 
før midlene skal 
benyttes tilpasset 
budsjettprosess i 
egen forening. 
Kriterier per 
medlem, ikke 
aldersbestemt. 
Dokumentasjon- 
årsrapport(viser 

- Ordninger for 
økende antall eldre  
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aktivitet utover 
medlem) 

Utenforskap og 
ensomhet 

 Enkelhet   

Samarbeid på tvers  - Sikre at det skal 
være lett å være 
frivillig. 

Lokalrevy i Asker  Ordninger som 
tilrettelegger for at 
kostnaden ved å 
drive idrett/aktivitet 
bidrar til at alle som 
vil kan være med. 

Fremme inkludering- 
motvirke utenforskap 

 Enkle 
søknadsrutiner. 
Faste 
kontakpersoner for 
oppfølging. 

Psykisk helse  Utvikle enkle søke 
portaler. 

Internasjonalt 
samfunn-integrering 

 Et tydelig skille 
mellom idrett / 
friluftsliv og kultur 
for å tydeliggjøre 
andel av tilskudd.  

Inkludering-læring-
samhold-sosialisering 

 Løfte smal kultur. 

Lav inngangspris på 
aktiviteter 

 Inkludering 

Opprettholde/øke 
idrettslagenes andel 
av kommunale 
tilskudd 

 God prosess med 
berørte parter. 

Senke økonomiske 
kostnader for 

 Likeverdige 
ordninger, likevel 
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deltagelse for 
personer med økte 
utfordringer 

spesifisert på noen 
særbehov. Enkel 
administrasjon, kun 
nødvendig 
rapportering, minst 
mulig byråkrati og 
lettforståelige 
retningslinjer. 

Skape innhold i 
bygdene- kultur og 
helse 

 Gi tilskudd som gir 
mulighet for 
grunnleggende 
drift.  

Større støtte til 
idrettslag som driver 
med helårsdrift 

 Gi tilskudd som 
kan bidra til at 
tilbudet blir 
tilgjengelig for flere.  

Inaktivitet blant +67 år  Gi tilskudd til 
forespørsler som 
gjør friluftsliv 
tilgjengelig for folk 
med vanskeligheter 
med å bevege seg. 

Gratis lokaler og 
anlegg for 
fritidsaktiviteter 

 Forutsigbarhet i 
hvilke 
tilskuddsordninger 
kommunen velger 
å gi klubbene 
mulighet til å søke 
på, søknadsfrist og 
når tilskuddene 
mottas i klubb.  

Fritidsklubber med 
kulturaktiviteter 

 Viktig med enkle 
søknadsløsninger.  
Viktig at dersom 
rapportering 
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kreves, gjøres 
dette så enkelt som 
mulig.  Viktig at 
frivillige og ansatte 
ikke bruker for mye 
tid på søknader og 
rapportering, men 
viktig at ingen kan 
"jukse". 

Fysisk aktivitet for alle 
aldre 

 Sørge for at 
ordningene styrker 
gamle, såvel som 
nye prosjekt - men 
der etter vårt syn : 
DE ETABLERTES 
OVERLEVELSE 
OG UTVIKLING 
ER NR 1. 

Gode 
tilskuddsordninger til 
også annet enn idrett 

 Forutsigbarhet, og 
tilpasning til ulike 
typer aktiviteter 

  

 


