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Formål 

Regionale frivillige organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår. Det 

frivillige organisasjonslivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og 

kunne arbeide fritt og selvstendig. 

Hvem er tilskuddsordningen for? 

Tilskuddsordningen gjelder regionale frivillige organisasjoner som arbeider innenfor 

det kulturpolitiske ansvarsområdet. Tilskuddsordningen gjelder ikke organisasjoner 

som er støtteberettiget fra statlige organer på regionalt nivå, for eksempel politiske 

parti, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor 

spesialisthelsetjenesten som er berettiget til støtte fra henholdsvis Helse Vest og 

Fylkesmannen.  

For å få tilskudd, må organisasjonen ha tilstrekkelig regional utbredelse, det vil si 

enten medlemmer i 12 kommuner eller lokallag i minst fire kommuner i Rogaland. 

Et lokallag må ha egne vedtekter, eget årsmøte, eget styre som velges av og blant 

medlemmene og egen årsmelding. Det telles kun ett lokallag per kommune. Har et 

lokallag medlemmer i flere kommuner, blir det regnet som ett lag.  

Organisasjonen må ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland for å få 

tilskudd. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i 

organisasjonen og betalt en kontingent på minimum kr 50. Familiemedlemsskap kan 

godkjennes når alle de innmeldte er registrert som enkeltmedlemmer. 

Organisasjonene må ha et medlemsregister hvor navn, bosted, alder og 

lokallagstilknytning er registrert. For regional- eller fylkesledd av nasjonale 

organisasjoner, er det tilstrekkelig med et nasjonalt medlemsregister så lenge dette 

oppfyller de øvrige kriteriene. Medlemsregisteret må kunne fremvises på forespørsel.  

Generelle krav 

1. Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer i 

Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret for å kunne få tilskudd. Det gjelder også 

for regional- eller fylkesledd av nasjonale organisasjoner.  

2. Organisasjoner som mottar tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, forplikter seg til 

å godta bruk av ledsagerordningen. 

3. Organisasjonen må være åpen for deltakelse fra alle samfunnsgrupper, uavhengig 

av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering for å 

kunne få tilskudd.   



4. Organisasjonen må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle medlemmer 

som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Når det gjelder valg 

av tillitsvalgte i organisasjonen, kan en person ikke diskvalifiseres for et tillitsverv på 

bakgrunn av sine mest personlige og eventuelt medfødte egenskaper, slik som 

kjønn, etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. 

5. Det kan gis unntak fra punkt 3 og 4 for forskjellsbehandling som er nødvendig for å 

oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller 

de som forskjellsbehandles (jf. Likestilling- og diskrimineringsloven §9).  

6. Følgende opplysninger skal bekreftes med særattestasjon fra organisasjonens 

revisor:  

a) Medlemstall, herunder antall medlemmer under 26 år og antall medlemmer 

med bosted i Rogaland for regionale organisasjoner som strekker seg utover 

Rogaland fylke, 

b) antall kommuner med lokallag, 

c) at de formelle krav til et lokallag er oppfylt. 

Ved tilskudd over 200 000, skal attestasjonen utføres av registrert revisor. Med 

"under 26 år" menes at en person ikke har fylt 26 år per 31. desember siste år.  

7. Driftsutgifter dokumenteres med godkjent årsregnskap.  

8. For å få tilskudd, må organisasjonen ha aktivitet i tråd med egne mål og 

handlingsplaner. Dette må dokumenteres med godkjent årsmelding. Ved vesentlige 

avvik vil hele eller deler av tilskuddet kunne kreves tilbakebetalt. 

Utmåling av driftstilskudd 

Ved søknad om tilskudd skal organisasjonen oppgi antall medlemmer under 26 år, 

antall kommuner med lokallag, og driftsutgifter fra årsregnskapet for siste år. 

Fylkestingets årlige bevilgning til tilskuddordningen er utgangspunktet for fordelingen. 

- 40% fordeles etter antall medlemmer under 26 år 

- 30% fordeles etter antall kommuner med lokallag 

- 30% fordeles etter regnskapsførte driftsutgifter 

Utmålingen gjøres 100% objektivt, og er lik for alle søkere.   

Ingen organisasjon kan få mer enn kr 500 000,- i tilskudd. 

Ingen organisasjon kan få mer enn 50% av totale driftsutgifter i tilskudd. 

Dersom terskelverdiene på kr 500 000,- og 50 % blir nådd, skal de overskytende 

midlene fordeles likt på organisasjonene som ikke nådde terskelverdiene.  

Søknadsprosedyre 

Søknader om tilskudd må leveres per nettbasert søknadsskjema som ligger 

tilgjengelig på www.rogfk.no. Skjema for særattestasjon kan lastes ned fra samme 

sted.  



Siste års godkjente årsmelding, revidert regnskap og nødvendig særattestasjon må 

legges ved søknaden. I regnskapet må tilskudd fra fylkeskommunen og andre 

offentlige tilskudd spesifiseres, enten som en egen post eller i en note til en 

samlepost for offentlige tilskudd.  

Dersom organisasjonen mottar annen støtte fra Rogaland fylkeskommune, kan dette 

få innvirkning på fastsettelsen av tilskuddet. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

 

Utbetalingsprosedyre 

Tilskuddet utbetales for ett år om gangen. 

Regnskap og årsmelding fra året før danner grunnlaget for utbetalingen.  

Regnskapene skal revideres av organisasjonens valgte revisorer, eller registrert 

revisor ved tilskudd over kr 200 000, og være underskrevet av to av organisasjonens 

styremedlemmer.  

Mislighold eller avvik kan føre til krav om tilbakebetaling. Rogaland fylkeskommune 

kan be om innsyn i nødvendig dokumentasjon. 

Klageadgang 

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som 

enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra 

melding om vedtak er mottatt. 


