Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra
Jordbæreventyret
1. Jordbæreventyret - Formål
Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og
videreutvikle det lokale engasjementet i Sylling.
Vedtatt utbytte fra arrangementet disponeres og fordeles etter fastlagte vedtekter for
Jordbæreventyret og i henhold til retningslinjer gjengitt nedenfor.
I henhold til vedtektene kan støtte tildeles når formålet som det søkes støtte til;
”virker til fordel for kulturell, idrettslig og annen veldedig eller allmennyttig
virksomhet i Sylling i Lier kommune.”
2. Hvem kan søke om midler?
Støtte kan gis til:
▪
▪
▪

enkeltpersoner,
frittstående grupper eller
lag- og foreninger som er tilknyttet en organisasjon

3. Hva kan det kan søkes midler til
Det kan søkes om midler til:
▪
▪
▪
▪
▪

aktiviteter
definerte prosjekter
enkeltinvesteringer
tiltak
delfinansiering av større prosjekter med flere finanspartnere.

Søknadene skal rette seg mot aktiviteter, prosjekter og tiltak som:
•
•
•
•
•
•

bidra til å støtte opp om og videreutvikle lokalsamfunnet
har allmennyttig interesse i lokalsamfunnet
skaper engasjement i lokalsamfunnet Sylling
fremmer identitet og attraktiv stedsutvikling
bidrar til å utvikle gode konsepter, tjenester og velferdstilbud
prosjekter som er inkluderende og åpne for alle

Søknader med formål knyttet til nyskapning og investeringer prioriteres normalt fremfor støtte til
generell drift.
4. Formelle krav til søkerne
Søker må være bosatt i og/eller ha en naturlig tilknytning til Sylling.
Det må fremmes skriftlig søknad og innen kunngjort søknadsfrist.
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Ved gjennomført prosjekt/tiltak skal det rapporters tilbake til bidragsyter, ref. artikkel 10.
5. Kvalitetskrav til søknadene
Kvalitet er en forutsetning for å få tildelt midler.
Følgende krav stilles til søknaden:
•
•
•
•
•
•

klare mål og forventede resultater
faglig kompetanse i styringen av prosjektet/tiltaket
gjennomførbarhet
tidsplan for gjennomføringen
budsjett og finansieringsplan for de år som prosjektet skal vare
sluttrapportering til fordelingsutvalget

I søknadsskjemaet skal det gis et kort sammendrag av hva søkte midler skal brukes til.
Fordelingsutvalget kan be om mer utfyllende beskrivelse ved behov. Søker er forpliktet til å
besvare dette innen angitt tidsfrist.
6. Utlysning av ledige midler og søknadsfrister
Overskuddet fra Jordbæreventyret som vedtas delt ut, utlyses én gang i året med utlysningsdato
satt av styret i Jordbæreventyret. Ordinær søknadsfrist er fastsatt to måneder etter utlysning hvert
år med mindre annet fremgår av utlysningen. Utlysningen offentliggjøres på hjemmesiden til
Jordbæreventyret, www.jordbaereventyret.no , i andre medier og ved oppslag der styret til en
hver tid finner det riktig.
7. Generelle fordelingskriterier
Ved fordeling innenfor rammene av formålet, jfr vedtektene § 3 og § 18, skal det legges vekt på:
•
•
•

at midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål
at midlene bidrar til å løse uløste engasjement og trivsel i samfunnet
at midlene fordeles slik at de stimulerer til å virke til fordel både for barn, ungdom,
voksne og eldre.

Ved fordeling av midler skal det tilstrebes en balanse mellom små og store prosjekter og en
demografisk fordeling.
Tildeling av midler kan gis til flerårige prosjekter. Et flerårig prosjekt forutsetter progresjon i
hele søknadsperioden. Det bevilges midler for ett år av gangen og det må søkes på nytt om
midler til påfølgende år. Ved manglende framdrift i prosjektet, betydelige avvik eller endret
målsetting kan støtten avkortes eller opphøre. I hovedregelen gis det ikke støtte til samme
prosjekt eller aktivitet utover tre år.
Kvalitet er en forutsetning for tildeling av midler. Såfremt det et år ikke foreligger tilstrekkelig
antall kvalitetsmessig tilfredsstillende søknader reduseres den totale bevilgningsrammen. Styret
kan også ut fra antallet søknader, søknadenes innhold, tidligere utdelinger til angitt
virksomhetsområde eller ut fra en generell betraktning av kapitalsituasjonen i Jordbæreventyret,
beslutte at midler som kan være gjenstand for fordeling, ikke skal utdeles.
Styret kan innstille til ekstrabevilgninger til bistand i spesielle situasjoner der dette er innenfor
rammen av formålet beskrevet i retningslinjene.
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Søknader med formål knyttet til nyskapning og investeringer prioriteres normalt fremfor støtte til
ordinær/generell drift.
8. Utvalg for fordeling av midler
Jordbæreventyret ved sitt styre (i dette dokument omtalt som styret) nedsetter et utvalg som
behandler, innstiller til fordeling og følger opp rapportering fra søker.
Styret fremmer forslag på medlemmer til utvalget. Utvalgets leder, nestleder og medlemmer
utnevnes av styret for en periode på inntil tre år. Utvalgenes medlemmer kan gjenoppnevnes.
Funksjonstiden er maksimum tre sammenhengende perioder. Medlem som oppnevnes som leder
i løpet av funksjonstiden, kan alltid gjenoppnevnes, slik at samlet funksjonstid utgjør fire
perioder.
Utvalgsleder, eller den utvalgsleder bemyndiger, er sekretær for utvalgene.
Det tilstrebes at begge kjønn er representert i utvalgene med minst 40 prosent, og at
sammensetningen representerer formålsgruppene som fremgår av vedtektene.
Utvalget skal bestå av mellom 4-6 medlemmer som til sammen har innsikt i og bakgrunn for til
sammen å ivareta formål og interessegrupper som fremgår av retningslinjene for tildeling.
Utvalgene skal aktivt og i samarbeid med styret promotere for og inspirere nærmiljøet til å søke
på midler. Videre skal utvalget behandle innkommende søknadene og foreta en helhetlig
vurdering ut fra gjeldende kriterier og kvalitetskrav.
Utvalgene skal vurdere framdriftsrapporter fra de flerårige prosjektene før det kan bevilges
ytterligere støtte (år 2 og år 3). I tilfeller der forutsetningene som lå til grunn for tildeling av
midler til flerårige prosjekter ikke er oppfylt, eller andre forhold som kan påvirke videre støtte
kommer til betraktning, kan fordelingsutvalget innstille overfor styret at videre støtte avkortes
eller opphører. Om utvalget skal foreta slik innstilling skal søknaden underlegges særskilt
behandling i styret.
På grunnlag av retningslinjene for fordeling av midler, vedtektene og eventuelle instrukser fra
styret behandler og fremmer utvalget sin innstilling om fordeling av midler overfor styret.
Utvalgene skal kort kommentere innstillingen på alle søknader. Der det er vesentlig forskjell
mellom søkt og innstilt beløp skal dette utdypes spesielt. Innstillingen skal fremmes styret senest
1 måned etter søknadsfristens utløp hvis ikke annet er redegjort fra styret.
Utvalgets leder skal innkalles til det møtet hvor styret behandler utvalgets innstillinger.
Såfremt styret ikke kan slutte seg til innstillingen fra utvalget, sendes innstillingen tilbake til
utvalget for ny behandling, og behandlingsprosedyren gjentas.
Styret fatter endelig vedtak om tildeling.
Offentliggjøring av endelig innstilling foretas av leder for styret og leder for fordelingsutvalget
eller andre personer bemyndiget av disse.
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9. Rutiner for utbetaling
Når det er gitt tilsagn om midler, må søker (organisasjonene) snarest og senest 1 måned etter
tilsagn er offentliggjort og kjent, bekrefte aksept av retningslinjer og øvrige vilkår. Etter denne
dato bortfaller bevilgningen.
Utbetaling gjennomføres innen 2 måneder etter offentliggjøring.
Bevilget beløp utbetales på anvisning fra begunstigede. Første utbetaling settes lik inntil 90 % av
bevilget beløp. Resterende beløp utbetales når prosjektet/tiltaket er gjennomført og sluttrapport
er sendt til fordelingsutvalget i henhold til retningslinjer beskrevet i artikkel 10.
For bevilgninger mindre enn kr 15.000,- betales beløpet ut i sin helhet.
10. Krav til rapportering og regnskap
Søker (organisasjoner) som mottar midler til prosjekter er forpliktet til å rapportere om bruken i
henhold til de til enhver tid gjeldende krav. Søkerorganisasjonen er ansvarlig for kontroll og
rapportering innenfor angitte tidsfrister for sine lag, foreninger og eksterne samarbeidspartnere
eller annet pålagt av styret.
Søker (organisasjonen) plikter at all utadrettet informasjon i tilknytning til prosjekter opplyser
om Jordbæreventyrets medvirkning. Tilsvarende har Jordbæreventyret rett til å informere om
medvirkning (finansiell) i prosjekter og de oppnådde resultater.
Framdriftsrapport
Sluttrapport:
Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet, skal søker (organisasjonen) levere en enkel
sluttrapport med mindre annet er skriftlig avtalt med styret i Jordbæreventyret. Sammen med
sluttrapporten skal det vedlegges en finansiell oversikt som viser hvordan tildelte midler er
anvendt. Ved forespørsel fra fordelingsutvalget plikter søker å levere kopi av kvitteringer som
dokumenterer rettmessig bruk av tildelte midler.
Alle prosjekter/aktiviteter som det er søkt midler for må være påbegynt senest året etter at støtten
er tildelt. Dersom prosjektet/aktiviteten ikke er påbegynt innenfor denne fristen, er hovedregelen
at tildelte midler skal tilbakebetales.
Gjenstår det ubrukte midler når prosjektet/aktiviteten avsluttes, eller ved utgangen av opprinnelig
planlagt prosjektet/aktivitets-periode beskrevet i søknaden eller annet tidspunkt besluttet av
styret hvis aktivitetsperiode ikke er beskrevet i søknaden, skal disse tilbakeføres snarest mulig og
innen fristen gitt av styret med mindre annet er skriftlig avtalt.
En søker (organisasjon) som ikke har sendt rapporter innen angitte frister, kan i hovedregelen
ikke tildeles ny støtte.
11. Sanksjoner ved manglende rapportering eller hvis tildelte midler anvendes til annet
formål
Ved manglende rapportering i henhold til pkt 10, eller hvis tildelte midler anvendes til annet
formål enn hva det er søkt for, kan styret kreve hele eller deler av tildelte midler tilbakebetalt.
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12. Direkte utdeling av midler
Ovennevnte prosedyrer er ikke til hinder for at styret i Jordbæreventyret kan dele ut midler
direkte til organisasjoner i Sylling basert på organisasjonenes dugnadsinnsats på festivalen.

13. Endring av retningslinjer
Retningslinjer for fordeling av midler vedtas av styret. Fordelingsutvalget har rett til å bli hørt
før styret vedtar endringer i disse.
Vedtatt av styret i Jordbæreventyret 2. februar 2015.
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