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for lokale musikk- og kulturråd

TILSKUDDSORDNINGER
FOR LOKALE KULTURAKTØRER

I dette kortinfo presenterer vi noen av de mest aktuelle nasjonale
tilskuddsordningene for lokale musikk- og kulturråd, deres medlemslag og andre
lokale aktører.

STOTTEORDNINGER.NO

KOMP

På https://stotteordninger.no finner du alle
Norsk musikkråds og LNUs tilskuddsordninger. For å levere søknader må du først
lage en bruker. Lokale søkere registrerer seg
som “uformell søkerorganisasjon”. Ta kontakt
på tilskudd@musikk.no hvis du har spørsrmål
og tilskuddsordningene eller får problemer
med portalen.

KOMP er en tilskuddsordning for kortere
kurs, opplæringsprosjekter og andre
kompetanse-hevende tiltak innen rock, jazz,
blues, norsk og samisk folkemusikk,
verdensmusikk, viser, hip hop mm.

Frifond musikk
Formålet med Frifond er å bidra til lokal
kulturaktivitet for og med barn og ungdom.
Ordningen består av Frifond organisasjon,
Frifond musikk, Frifond barn og unge og
Frifond teater. Frifond musikk forvaltes av
Norsk musikkråd.
Gruppen kan søke tilskudd til for eksempel å
lage eller fremføre musikk, leie av
musikkstudio og utstyr, arrangere konsert
eller musikkfestival.
Frifond musikk er for frittstående grupper
som ikke er med i en nasjonal organisasjon,
og er en lavterskelordning. Det er enkelt å
søke og enkelt å rapportere.
For å få støtte må:
• dere være en gruppe på minst tre
deltagere
• minst 1/3 av de som arrangerer og
deltar i aktiviteten være under 26 år
• aktiviteten skje i din hjemkommune
Lokale lag som er tilsluttet en nasjonal
musikkorganisasjon søker Frifond gjennom
egen organisasjon.
Les mer og søk her: www.frifond.no

Organisasjoner, lag, frittstående grupper,
bandsammenslutninger, kulturskoler og
offentlige aktører kan søke.
Les mer her:
www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp

Frifond kompetanse og aktivitet
Frifond kompetanse og aktivitet er en
tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond
musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag
for og med barn og unge under 26 år mulighet
til å sette inn kompetansehevende tiltak i
lokallaget, realisere ekstraordinære
aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre
samarbeidsprosjekter. Søknader til
inkludering, integrering, tilrettelegging og
etnisk mangfold vil bli prioritert.
Frist for å søke er 25. februar.

LNU
LNU (Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner) har flere
tilskuddsordninger som kan være aktuelle for
lokale kulturaktiviteter for ungdom. Du finner
dem på https://stotteordninger.no

VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE
Musikken studieforbund administrerer
voksenopplæring innen musikk. Både lokale
musikk- og kulturråd og lag kan benytte seg
av ordningen. Kursstøtte gis til organisert
opplæring etter godkjent studieplan.
Les mer her:
www.musikkensstudieforbund.no

ANDRE ORDNINGER
Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet legger årlig ut
informasjon om og søknadsskjemaer for årets
momskompensasjonsordning. Lokale musikkog kulturråd søker gjennom Norsk musikkråd.
Fristen er 1. juli.
Ny forskrift ble vedtatt av
Kulturdepartementet i 2018, gjeldende fra og
med 2019. Det er gjort flere justeringer for å
gjøre ordningen enklere for organisasjonene,
samtidig som endringene skal sikre at
midlene går til lag og foreninger med frivillig
aktivitet. Endringen skal bl a bidra til at små
organisasjoner samlet sett vil få noe mer
momskompensasjon gjennom ordningen.
Den viktigste endringen, som berører Norsk
musikkråd, fylkesmusikkrådene og de lokale
rådene, er kravet om å være registrert i
Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen.
Dere søker om momskompensasjon med
bakgrunn i det foregående årets regnskap.
Utbetaling skjer i desember, etter at Norsk
musikkråd mottar tildelingsbrev fra Lotteriog stiftelsestilsynet.
Vi har i 2019 gjennomført forenklingsgrep,
som innebærer at det holder at det lokale
musikk- og kulturrådet sender inn
årsregnskapet påført organisasjonsnummer
og kontonummer for utbetaling av
momskompensasjon. Vi har gått bort fra
søknadsskjema.
For mer informasjon:
https://lottstift.no/tilskotsordningar/ommomskompensasjon-generell-ordning/omforenkla-modell

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en ordning som gjør det
mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi sju
prosent av egen spillerinnsats direkte til et
lag, en organisasjon eller en forening. Dette
uten at det går ut over din innsats, premie
eller vinnersjanser. Grasrotandelen gjelder for
alle spillene til Norsk Tipping, unntatt fysiske
Flax-lodd og Belago.
Spiller du Lotto for 100 kroner, går sju kroner
til din grasrotmottaker. Ved spill på Multix,
Instaspill og Oddsen er Grasrotandelen 14
prosent av innsatsen etter fratrekk for
gevinster.
Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli
grasrotgiver. Du kan tilknytte deg en
grasrotmottaker hos en av Norsk Tippings
kommisjonærer eller ved å logge deg inn på
nettsiden. Du kan søke grasrotmottakere her.
Søk opp ønsket mottaker og velg «tilknytt».
Du kan når som helst bytte grasrotmottaker.
Vi oppfordrer lokale musikk- og kulturråd og
lokale lag til å informere om ordningen til sine
medlemmer og andre som spiller på Norsk
Tippings spill.
Les mer her:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Kulturrom
Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen)
er den nasjonale tilskuddsordningen for
teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Kulturrom
skiller mellom kulturarenaer og arrangør- og
utøverfellesskap.
Les mer her: www.kulturrom.no

Instrumentfondet
Instrumentfondet støtter innkjøp av
instrumenter til skolekorps og barne- og
ungdomsorkestre.
Les mer her:
https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteord
ninger/instrumentfond og her:
http://orkester.no/stotteordning/instrumentf
ondet

HUSK at de aller fleste kommuner har en eller
flere tilskuddsordninger som lokale aktører
kan søke på!

Aktivitetsmidler for kor

HUSK OGSÅ at det finnes et vell av gavefond
i regi av banker, forsikrings-selskaper og
andre! Mange av disse støtter lokale
kulturaktiviteter.

Aktivitetsmidlene er fordelt på to ulike
støtteordninger for kor: Konsertstøtte og
Produksjons- og driftsstøtte.
Les mer her: https://aktivitetsmidler.no

Du finner flere tilskuddsordninger her:
http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordning
er

Legater
I Norge finnes det en mengde legater og
stipender som støtter mange forskjellige
formål. På www.legatsiden.no kan du under
kategorien «Geografisk betinget» få fram en
oversikt over legater i ditt fylke og din
kommune.
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OG HUSK at du også kan kontakte ditt
fylkesmusikkråd for å få oversikt over
regionale støtteordninger, få hjelp med
søknadsskriving mm.

