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Søknad om støtte til lederutdanning 

  Rakkestad kommune 

 

Støtte til leder-utdanning for deltagere og til arrangør SKAL søkes på forhånd, men det kan søkes hele året. 

Opplysninger om støtteordningen finnes i Rakkestad kommunes:  

« Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver til kulturformål» siste utg. 21.06-17 

 

Lokal hovedforening/-lag: _________________________________________________________________ 

Leder: _________________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Kasserer: ______________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Foreningens/lagets bankkonto: ____________________________________ 

                            postgirokonto:   ________________________________   

 

Lederopplæringen det søkes støtte til:  

1. Arrangør: _______                         2. Deltager: _______ 

______________________________________________________________________________________ 

1. FOR ARRANGØRER: Søknad skal fremmes for forhånd, og det kan søkes hele året. 

Besvares bare i de tilfeller foreningen/laget selv står som arrangør av kurs/opplæring.  

Det gis ikke tilskudd til mat/bevertning. 

Antall timer/ganger: __________________________________________________ 

Tid og sted: ________________________________________________________ 

Utgifter: Lønn/honorarer  Kr. ___________________ 

  Materiell   Kr. ___________________ 

  Husleie_________________ Kr.__________________ _ 

  Sum utgifter  ______Kr.   ____ 

Inntekter:  Deltageravgift   Kr. ___________________ 

  Foreningens egenandel Kr. ___________________ 

  Tilskudd lederopplæring Kr. ___________________ 

  Andre tilskudd   Kr. ___________________ 

  Sum inntekter____________Kr.____________________ 
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2. FOR DELTAGERE: Søknad skal fremmes på forhånd og det kan søkes hele året. 

 

Besvares i de tilfeller foreningen/laget sender deltagere til kurs/opplæring som arrangeres av andre. 

Kurs:   ________________________________________________________ 

Tid og sted:  ________________________________________________________ 

Deltager navn: ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

UTGIFTER: 

   Kursavgift:   Kr. _________________ 

  Reiseutgifter v/bruk av off. 

  transportmiddel eller 

  kr. Utbetalt pr. km ved bruk 

  av bil.    Kr. _________________ 

  Annet    Kr. _________________ 

  Det søkes om tilskudd    Kr. _______________ 

Vedlegg: Skal følge begge søknader: 

Kursplan _____ Innbydelse _____ Budsjett _____ Kvitteringer ______ Annet ______ 

 

Andre opplysninger: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sted: _____________ Dato: _____________ 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

 

Søknaden sendes: 

• Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad. Merkes: «Lederutdanningsstøtte» 

• E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no Merkes: «Lederutdanningsstøtte» 

 

  

mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no?subject=Merk:%20Lederutdanningsstøtte%20
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STØTTE TIL LEDERUTDANNING – INFO 

FOR ARRANGØR: 

Kulturorganisasjoner i Rakkestad som ønsker å arrangere egne lederutdanningskurs, kan få 
økonomisk støtte på inntil 50 % av godkjente utgifter som lokalleie, kursmateriell og 
instruktørutgifter.  

 

Det forutsettes: 

• At utdanningstiltak som er berettiget voksenopplæringsmidler benytter seg av dette 

• At kursene dreier som om typiske lederfunksjoner 

• Deltakerne må være mellom 14 og 25 år. 

FOR DELTAGER: 

Kulturorganisasjoner i Rakkestad kan få støtte til delvis dekning av sine medlemmers deltakelse på 

lederutdanningskurs. 

Refusjon for kurs avviklet i Østfold er maksimalt kr. 1.500,- pr deltager for inntil 3 deltagere fra samme 

forening. 

Refusjon for kurs utenfor Østfold er maksimalt kr. 2000,- pr. deltager for inntil 2 deltagere fra samme 

forening. 

Det gis ikke tilskudd til dekning av utgifter til transport, bespisning og kursmateriell. 

Søknad må være fremmet på forhånd – senest 2 uker før kurset/utdanningen starter. 

Kursplan og kostnadsoverslag vedlegges søknaden. 

Utbetaling skjer på bakgrunn av kvitteringer for utgiftene, evt. regnskap. 

Veiledende kommentarer: 

• Lange reiser og kostbare opphold vil ikke være grunnlag for støtte når det gjelder elementær 

lederutdanning. 

• Årsmøter, generalforsamlinger og konferanser som regelmessig hører med til organisasjoners 

naturlige virksomhet betraktes ikke som lederutdanning, men som en del av driften, og kan således 

ikke få lederutdanningsstøtte. 

• Refusjonens størrelse vil bli vurdert ut fra kursets innhold og varighet. 

• Organisasjonens behov for den aktuelle lederutdanning vil også være et vurderingsgrunnlag. 

• Ved prioritering av søknader vil organisasjoner som sjelden har mottatt støtte til lederutdanning bli 

prioritert framfor organisasjoner som har benyttet refusjonsordningen ofte. 

• Søknad sendes på eget søknadsskjema: ”Lederutdanning –søknad og info.PDF”  
som finnes på våre nettsider: www.rakkestad.kommune.no/skjemaer-a-a 
 

Søknad sendes:  

Postadresse: Rakkestad kommune, postboks 264, 1891 Rakkestad –  

Merkes: Lederutdanning 

E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no   Emne: Lederutdanning 

 

https://www.rakkestad.kommune.no/skjemaer-a-a.414101.no.html
mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no

