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SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSAMLINGSHUS - SØKNADSFRIST 1. MAI 

 

DRIFTSTILSKUDD  

Navn på søker (lag/organisasjon): 

 

Adresse: 

 

Post nr.:                    

 

Poststed: 

 

E-post:  

 

Tlf./mobil: Org.nr. 

 

Leder: 

 

Kapital pr 31.12. 

 

 

Gjeld pr 31.12. 

 

 

Bankkonto: 

 

 

Vedlegg som MÅ være med: 

 Årsmelding og regnskap for siste år 

 Budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret 

 Dugnadsliste (se side 2) 

 

 

 

PROSJEKTTILSKUDD  

 

Formål:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tidsramme: Fra …………………  Til …………………… 

 

Beskrivelse og budsjett må legges ved.  

 

 

 

Sted og dato:  Søkers signatur: 

 

Søknad med vedlegg sendes: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller 

postmottak@sel.kommune.no  

 
  

mailto:postmottak@sel.kommune.no
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FORSAMLINGSHUS 

 
 Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor 

variere fra år til år. 

 Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene 

 

 

DRIFTSTILSKUDD 
 

Følgende punkter skal holdes utenfor driftsbudsjettet: 

 

1. Byggekostnader som oppussing, utviding og større vedlikeholdstiltak 

2. Utarbeiding av tilstandsrapport for huset 

3. Utgifter ved inntektsbringende arrangement som for eksempel cuper, fester og 

konserter 

4. Internhusleie 

5. Kostnader vedrørende utleiebolig-/leilighet eid av forsamlingshuset 

 

Følgende lønn/godtgjøring godtas som utgifter det beregnes støtte av: 

 

1. Vaktmester - regnes inn med 100 % 

2. Renhold - regnes inn med 100 % 

3. Regnskap - kostnader ved bruk av regnskapsfirma regnes inn med 100%, for 

kasserer på dugnad godtas timeliste for bilagsføring og regnskapsrapporter. 

4. For de forsamlingshusene som ikke har betalt vaktmester og renhold, godtgjøres 

dette etter dugnadslister. Ved beregning av kroneverdi for dugnad legger Sel 

kommune seg på samme nivå som fylkeskommunen. 

 

 
PROSJEKTTILSKUDD  
 

1. Det kan søkes om tilskudd til oppussing / større vedlikeholdstiltak. 

2. Tilskuddet beregnes prosentvis av totalkostnaden. Prosentsatsen kan variere fra år til 

år 

3. Tiltak vedr. el- og brannsikkerhet, vannlekkasjer og energisparing prioriteres. 

4. Søknaden skal inneholde: 

 Formål 

 Tilstandsrapport for den delen av huset som skal rehabiliteres. Denne kan ikke 

være eldre enn 2 år 

 Tidsramme 

 Målgruppe (voksne, barn, ungdom) 

 Kort om innhold 

 Egeninnsats 

5. 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Sluttutbetaling skjer etter mottatt 

rapport og regnskap som viser at prosjektet er gjennomført i samsvar med søknaden. 

 

 

TILSTANDSRAPPORT 

 

Det kan søkes om tilskudd til utarbeidelse av tilstandsrapport. Kravet er at denne er 

utarbeidet av fagkyndig person eller autorisert firma, må oppgis i søknaden.  
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