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VEDTEKTER 

for 

Tynset kommunes kulturfond. 

 

§1 Hjemmel. 

 Tynset kommunestyre vedtok i møte den 30.09.2008, K-sak 72/08 

å opprette Tynset kommunes kultur- og idrettsfond.  I møte 

22.03.11, K-sak 14/11,  vedtok Tynset kommunestyre å endre 

vedtektene, slik at fondet deles i et kulturfond og et idrettsfond 

med separate vedtekter og retningslinjer. Kommunestyret vedtok i 

møte 15.12.16, kommunetyresak xx,  endringer i fondets vedtekter 

og retningslinjer. 

 

§2 Fondets kapital. 

 Det avsettes årlig 3% av kommunens konsesjonskraftinntekter. 

            Ubrukte midler overføres neste år. 

  

§3 Formål.  

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er «Det gode liv» ett 

av hovedmålene. Det heter at «Tynset kommune skal være kjent 

for folkehelse, kultur og idrett.» Videre heter det at kommunen 

skal «legge aktivt til rette for barn og unges skaperkraft og 

virkelyst, og samspille langsiktig med frivillige aktører for å sikre et 

aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv. Det er et mål at flere og flere 

skal søke seg til Tynset-regionen for å slutte seg til eller etablere 

nye kreative miljøer. Kulturfondets formål er i tråd med dette at                                                                                                                                                                             

Tynset kommune skal vekke positiv oppmerksomhet som 

kulturkommune. Kulturfondet skal bidra til å øke innsatsen på 

kulturområdet, og skal ikke brukes til å finansiere tiltak som 

vanligvis blir belastet kommunens budsjett.  

Kulturfondet skal  ikke benyttes til støtte av ordinær drift med 

mindre det gjelder opprettholdelse av tilbud til barn og unge. 
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§4 Målgruppe. 

Aktører innen kulturlivet i Tynset kommune kan søke om midler fra 

fondet. 

 

 

 

§5 Disponering. 

Støtte gis i form av tilskudd.  Tildeling skjer etter søknad og 

kriteriene for tildeling er gitt i fondets retningslinjer. 

   

 

  

§6 Fondsstyret. 

Formannskapet er fondsstyre og avgjør søknader til kulturfondet. 

Det gjøres enkeltvedtak for hver søknad. 

            

§7    Søknad og tildeling. 

  Det er to tildelinger i året, med søknadsfristene 

  15. februar og 15. september. 

   

   

§8 Regnskap og rapportering. 

 Budsjettering og regnskapsføring for fondet foretas i kommunens 

alminnelige budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende 

forskrifter. 

 Det rapporteres til kommunestyret én gang pr. år. 

 

§9 Endringer. 

 Endringer i disse vedtekter med retningslinjer krever vedtak i 

Tynset kommunestyre. 

  

 

§10 Ikrafttreden. 

 Vedtektene og endringer av disse trer i kraft så snart de er vedtatt 

av Tynset kommunestyre. 
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