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Formål og målgruppe 

Mål, bruker- og samfunnseffekter 

Akershus fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale 

samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk. 

Formålet med ordningen er å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være 

aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn 

gjennom frivillig arbeid i tråd med dokumentet Frivillighet i Akershus – perspektiver og utfordringer. 

Hvem har besluttet ordningen 

Fylkestinget vedtok å sette av midler til formålet i verbalvedtak 29 i Økonomiplan for 2018-2021, i 

møte den 18.12.2017. Retningslinjene ble vedtatt av Fylkestinget 22.10.2018. 

https://www.akershus.no/file.php?id=103651
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Hvem kan søke om midler fra tilskuddsordningen 
Frivillige organisasjoner kan søke. 

Kriterier for måloppnåelse 
Akershus fylkeskommune ønsker å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å 

være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål om å opprettholde levende og aktive 

lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. Mange steder i fylket er det imidlertid behov for bedre 

møtearenaer i nærmiljøene.   

Tildelingskriterier 
Følgende formål faller inn under ordningen: 

1. Lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpen 

for allmenn bruk. 

2. Forsamlingshus/anlegg som eies og drives av frivilligheten, eller der hvor søker er en frivillig 

organisasjon og kan vise til en langsiktig leieavtale med eier av forsamlingshus/anlegg. 

3. Eksisterende lokaler. 

4. Restaurering, reparasjoner og ombygging. 

5. Lokaler som normalt ikke er definert som kunst- og kulturrelaterte. 

 

Dette faller ikke inn under ordningen: 

6. Idrettsanlegg og bygg i den tilknytning. 

7. Nybygg. 

8. Prosjekter som er gjennomført på søknadstidspunktet. 

Maksimum tildelingsbeløp pr. søknad/bygg/hus/prosjekt er 500.000 kroner. 

Tilskuddet dekker maksimalt 50 prosent av kostnadene. 

Kunngjøring 
Ordningen lyses ut på Akershus fylkeskommunes hjemmeside under www.akershus.no/tilskudd. I 

tillegg informeres det gjennom kommunene og de ulike nettverkene fylkeskommunen har. 

Krav til søknad 
Krav til søknad går fram av digitalt søknadsskjema som er laget for denne ordningen. I søknadsskjema 

gis en kortfattet beskrivelse av prosjektet. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden: 

a) Vedtekter for organisasjonen som søker 

b) Dokumentasjon for hvem som eier lokalet, og eventuell langsiktig leieavtale dersom søker 

ikke er eier. 

c) Opplysninger om hva lokalet brukes til, og hvem som er brukere. 

d) Utfyllende prosjektbeskrivelse.  

http://www.akershus.no/tilskudd
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a. Opplysninger om prosjekt og behovsgrunnlag. Hva er formålet med prosjektet? Hva 

er det som skal bygges? 

b. Tegninger. Vis hvordan bygget er i dag, og hvordan det skal bli. 

c. Kart med bygget inntegnet. 

e) Beskrivelse av om lokalet er universelt utformet, og hvilke tiltak som planlegges for å gjøre 

det mer tilgjengelig.  

f) Rapport fra akustikkmåling. Det må innhentes romakustisk kompetanse, og gjøres 

akustikkmåling i lokalet.  

g) Detaljert kostnadsoverslag/prosjektbudsjett. 

h) Finansieringsplan.  

i) Kortfattet plan for drift og vedlikehold. Det skal gå fram hvem som har ansvar for å finansiere 

vedlikeholdet. 

Spesielt om akustikkmåling/innhenting av romakustisk kompetanse  

Norsk Standard har to aktuelle standarder som er aktuelle i denne sammenhengen.  Den ene er for 

lydforhold i bygninger generelt, den andre er om akustikk i rom som skal brukes til musikk. De må 

kjøpes fra Norsk Standard.   

• Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.  

• Norsk Standard 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. 

Les mer om akustikk på www.musikklokaler.no/akustikk  

Krav til søknadsbehandling 
Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp, og det gjøres en helhetlig vurdering. 

Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknadene er behandlet. 

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er fullført første gang det sendes inn søknad. 

Når et prosjekt/hus/lokale har mottatt maksimalt tilsagnsbeløp, vil det ikke bli prioritert ved seinere 

års tildeling. 

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens 

kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no eller til Postboks 1200, 

Sentrum, 0107 Oslo.  

Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.  

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.  

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker 
Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for 

rapportering er 2 år etter tildelingen (dato på tilsagnsbrevet). Søker må dokumentere tiltaket med 

bekreftet regnskap. Fylkeskommunen har laget digitalt rapportskjema som skal brukes, som skal 

påføres saksnummer fra vedtaksbrevet. 

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=532803
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=687200
http://www.musikklokaler.no/akustikk/
mailto:post@afk.no
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Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.  

Akershus fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant 

regelverk for sin organisasjon, og sørger for at krav i bl.a. bokføring, årsregnskap og innberetning til 

myndighetene er ivaretatt.  

Synliggjøring  

Tilskuddsmottakere skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt tilskudd fra 

Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet, slik det 

framkommer på www.akershus.no/presse.  

Oppfølging og kontroll 
Akershus fylkeskommune vil følge opp bruk av midlene og kontrollere at midlene er benyttet i 

samsvar med formålet. Akershus fylkeskommune vurderer mottatt rapportering, foretar en 

rimelighetskontroll, og vurderer behovet for om det er behov for ytterligere oppfølging.  

Dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte 

betingelser, kan tilskuddet kreves tilbake – helt eller delvis.  

Akershus fylkeskommune og/eller fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.  

Fylkeskommunen forventer at søker tar hensyn til krav som universell utforming og miljø, etisk og 

sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk. 

Bortfall av tilskudd 
Dersom innvilget tilskudd ikke blir benyttet, rapportering ikke overholdt, eller dokumentasjonen viser 

at ikke alle midler ble benyttet, vil tilskuddet bli redusert (avkortet) og eventuelt krevet tilbakebetalt. 

Økonomiforvaltningsrutiner  

Utbetalingsrutine 

Det kan gis en delutbetaling på inntil 80 % av tilsagnet når arbeidene har kommet godt i gang, og 

utgiftene har begynt å løpe. 20 % holdes igjen til fylkeskommunen har mottatt rapport og anmodning 

og sluttutbetaling, seinest to år etter tildelingen. 

Tilskuddsbeløp utbetales for øvrig i samsvar med retningslinjene for ordning og slik det er beskrevet i 

beslutning om innvilget tilskudd. Alle tilskuddsbeløp skal være attestert og godkjent før utbetaling 

kan skje. 

Intern kontroll hos Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune har gjennom felles rutine for tilskuddsforvaltning etablert systemer, rutiner 

og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd. 

Akershus fylkeskommunes rapportering 
Rapportering fra Fylkesadministrasjonen til politisk nivå i Akershus fylkeskommune 

Rapportering om tilskuddordningen fremgår i Akershus fylkeskommunes årsrapport.  

http://www.akershus.no/presse
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Evaluering 
Tilskuddsordningen vil bli evaluert i forbindelse med arbeidet med årsrapport. 


