RETNINGSLINJER FOR RAMMETILSKUDD TIL REGIONALE
PARAPLYORGANISASJONER 2016-2019
(vedtatt av Hovedutvalg for kultur og helse, sak 19/15)
Tilskuddsordningen er fylkeskommunens og Strategisk kultur- og idrettsplans
(SKP) virkemiddel for å bidra til å skape utvikling og forutsigbarhet for frivillig
virksomhet i Vestfold. Frivillige organisasjoner er viktige aktører i arbeidet med
å skape gode oppvekst-vilkår for barn og unge, organisasjonene skaper sosiale
møteplasser, og gir et aktivitetstilbud hvor deltakere opplever mestring, får økt
kompetanse og bygger sosiale nettverk. En viktig oppgave for frivillige
organisasjoner er å nå ut flest mulig og inkludere nye deltakere. Dette vil være et
viktig bidrag i realiseringen av SKPs målsetting om at kultur skal nå flere
mennesker, prege by- og stedsutvikling og skape stolthet og tilhørighet.

1. Formål
Tilskuddsordningen skal bidra til:
 Forutsigbarhet og utvikling innen frivillig sektor
 Styrking av paraplyorganisasjonenes rolle som utviklingsaktører
 Partnerskap med relevante paraplyorganisasjoner for realisering av
Strategisk kultur- og idrettsplan (SKP) 2015-2018
2. Hvem kan søke om rammetilskudd
Regionale paraplyorganisasjoner og regionale frivillige organisasjoner kan søke
om rammetilskudd. En paraplyorganisasjon/regional frivillig organisasjon
defineres som en organisasjon hvor flere andre organisasjoner/aktører med felles
interesser er medlemmer. Medlemsorganisasjonene må ha en grunnfinansiering
eks. medlemskontingent. Søkerorganisasjonen må ha et regionalt nedslagsfelt, i
minimum halvparten av Vestfolds kommuner. Organisasjonen må ha en reel
forankring i nasjonalt organisasjonsledd, og forholder seg til nasjonale planer og
strategier. Det stilles krav til at søker:
- må ha et regionalt styre, valgt av medlemsorganisasjonene
- må ha aktiv samhandling med medlemsorganisasjonene
- må ha et formål og virksomhetsområde som er vedtatt i årsmøte

3. Hva det kan søkes støtte til
Rammetilskudd
Regionale paraplyorganisasjoner kan søke rammetilskudd for SKPs planperiode.
Rammetilskudd kan innvilges for inntil 4 år, knyttet til planperioden for SKP.
Planen er gjeldende fra 01.01.2015 og rammetilskuddet gis for perioden 20162019. Et rammetilskudd omfatter;
- Drift og strategiarbeid for paraplyorganisasjonens kjernevirksomhet
- Kompetanseutvikling
Kjernevirksomhet
Organisasjonens kjernevirksomhet må kunne forankres i SKPs målsettinger.
Med kjernevirksomhet menes organisasjonens primære aktivitet.
Et rammetilskudd skal sikre en forutsigbar basisfinansiering og kontinuitet i
paraplyorganisasjonen, som et grunnlag for å kunne ivareta sin rolle som
utviklingsaktør, kompetanse- og serviceorgan for medlemsorganisasjonene.
Dette forutsetter tett dialog mellom paraplyorganisasjonen og
medlemsorganisasjonene.
Strategiplan
Organisasjonen må i søknaden vise til en strategiplan, og en plan for
kompetanseutvikling for tildelingsperioden. Strategiplanen skal vise hvordan
organisasjonen skal møte fremtidige utfordringer, og hvordan organisasjonen
kan være en aktør for realisering av målsettinger og tiltak i SKP i kommende
planperiode.
Kompetanseutvikling
Med kompetanseutvikling menes hvilke kompetansebehov organisasjonen har
for å kunne realisere målsettinger innen egen organisasjon, og være en aktiv
aktør i SKPs satsinger. Det må redegjøres for hvordan paraplyorganisasjonen
samarbeider med medlemmene i arbeidet med kompetanseutvikling.
Kompetansetiltak må være tiltak som kommer i tillegg til/går utover
organisasjonens kjernevirksomhet, og som er av regional betydning.
4. Samarbeidsavtale
Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom den enkelte
paraplyorganisasjon og fylkeskommunen knyttet til rammetilskuddet.
- Avtalen skal tydeliggjøre roller og ansvar mellom partene.
- Avtalen skal vise hvilke målsettinger og tiltak i SKP som
organisasjonen skal bidra til å realisere i avtaleperioden, og hvilke
utviklingsområder som paraplyorganisasjonene og fylkeskommunen
skal samarbeide om.

- Paraplyorganisasjonene er delegert myndighet til å forvalte og evt
fordele fylkeskommunale midler til sine medlemsorganisasjoner, i tråd
med vedtatte planer i organisasjonen og momenter i samarbeidsavtalen.
- Avtalen skal forankres i organisasjonens styre.
- Avtalen skal følges opp systematisk og i tett dialog mellom partene,
gjennom 2 – 4 samarbeidsmøter pr. år. Organisasjonen har ansvar for å
skrive referat fra møtene.
- En inngått avtale om rammetilskudd gir ikke automatisk tildeling ved
neste planperiode. Nye aktører/tilskuddsmottakere kan kun vurderes i
forbindelse med oppstart av ny planperiode.
- Deltakelse i Kulturdirektørens kompetanseprogram –
kompetansesamlinger, kulturdag og kulturdøgn - er inkludert som en del
av samarbeidsavtalen.
5. Krav til søknaden
Søknad om rammetilskudd skal inneholde:
- Beskrivelse av organisasjonen, målgruppe, medlemmer,
samarbeidspartnere
- strategiplan for organisasjonens kjernevirksomhet, med budsjett og
søknadssum
- plan for kompetanseutvikling med budsjett og søknadssum
6. Søknadsbehandling og prioritering
Den totale tilskudds-fordelingen skal gjenspeile god geografisk og
sjangermessig spredning. Ved prioritering av søknadene vil det bli lagt vekt på
at organisasjonen;
- skaper aktivitet som er relevant i SKPs målsettinger og tiltak
- synliggjør organisasjonens betydning i fylkets kulturtilbud
- har et tilfredsstillende system for planlegging, administrasjon og styring,
herunder økonomistyring
- gir tilbud til et bredt publikum, og om mulig gir rom for å inkludere nye
målgrupper
7. Søknadsfrist – 15. september 2015.
Søknadene legges frem for behandling i Hovedutvalget.
8. Rapportering
Rammetilskuddet og samarbeidsavtalen følges opp jevnlig i samarbeidsmøter.
Paraplyorganisasjoner som mottar flerårig rammetilskudd skal rapportere
gjennom årsregnskap og årsmelding. Flerårig tilskudd gis med forbehold om
Fylkestingets årlige budsjettbehandling. Kommunerevisjonen har innsynsrett i
regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

9. Avtalebrudd
- Dersom avtalen ikke følges opp etter intensjonen, plikter avtaleparten å
orientere Vestfold fylkeskommune.
- Rettslige disposisjoner som deling, sammenslåing/-føyning mv., og
faktiske disposisjoner som nedlegging av organisasjonen, skal ikke skje
uten skriftlig samtykke fra Vestfold fylkeskommune.
- Ved brudd på en eller flere av ovenstående punkter, kan tilskuddet
opphøre.

