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Tapiinissamut piumasaciaatit: 	 Kriterier for at få tilskud: 

Kulturimut sunngiffimmilu samrnisassagartitsi-
nermut Inatsisartut Peqqussutaat nr. 10 21. maj 
2002-meersoq naapertorlugu, Kommunegarfik 
Sermersuumi tapeeriaatsit imaattut atuupput. 

Kommunegarfik Sermersuup tapiisarnermut 
Malittarisassai peqatigiiffinnut inuinnarnullu 
Kommunimi angerlarsimaffeqartunut atuupput. 

Tapiissutinik tigusisuusoq, suliniutip pinegartup 
ingerlanerani tamatigut ataqqinnippaluttumik 
pissuserissaartumillu, innuttaasunut aaqqissuus-
samilu peqataasunut kiinnertassaaq. 

Tunngaviusumik peqatigiiffiit tamarmik assigiim-
mik pinegassapput. 

Kommunip qinnutegarnermi immersugassaataa, 
qinnutegarnerni tamani atornegassaaq. 

Tapiisarnermi tunngaviit 

§ 1. Qinnuteqaatit tamarmik, atornegarnissaat 
qaarnmammit ataatsimik sioqqullugu kommunimit 
tigunegarsimassapput. 
Immikkuullarissogartillugu killissarititaq sivikin-
nerusinnaavoq. 

1.2 Qinnutegartoq peqatigiiffiuguni Kommunimi 
peqatigiiffittut nalunaarsorsimassaaq. 
Peqatigiiffrop inatsisai naatsorsuutaalu, ataatsi-
meersuarnermi suliarinegarsimasut, ataatsimeer-
suarnerup imagarniliornera, ilaasortat allattorsi-
maffiat, siulersuisullu kikkuuneri nalunaarutigi-
sirnassallutik. 

1.3 Peqatigiiffiit pioreersut tapernegarsinnaapput, 
naatsorsuutit kukkunersiukkat, ataatsimeersuar-
nermi suliarinegarsimasut, ataatsimeersuarnerup 
imagarniliornera, ilaasortanut allattorsimaffik, 
kiisalu siulersuisullu aqqi ukiut tamaasa 1. maj 
nallersinnagu Kornmunimut nassiunnegarsimasas-

sapput. 

1.4 Qinnutegartut tamarmik tamatiout, isertitas-
sat aningaasartuutissallu missingersuusiorneri 
qinnuteqaammut ilannguttassavaat.

I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 21. 
Maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed gælder 
følgende tilskudsordning for Kommunegarfik 
Sermersooq. 

Komrnunegarfik Sermersooq's tilskudsregler 
gælder for foreninger og enkeltpersoner der har 
hjemsted i Kommunen. 

Tilskudsmodtageren skal til enhver tid, mens givet 
arrangement pågår, udvise respekt og passende 
etik, såvel over for borgerne som blandt de 
indbyrdes medvirkende. 

Principielt behandles alle foreninger ens. 

Kommunens ansøgningsskema bruges ved alle 
ansøgninger om tilskud. 

Principper for tilskud 

§1. Ansøgninger skal være modtaget i Kommunen 
senest 1 måned før de skal bruges. 
Ved ekstraordinær og ved særlige tilfælde kan 
fristen afviges. 

1.2 Hvis ansøgeren er en forening, skal den i 
Kommunen være registreret som forening. 
Foreningen har udleveret vedtægter, - behandlet 
på generalforsamling, referat fra generalforsam-
ling, medlemsliste samt sammensætning af 
bestyrelse. 

1.3 Etablerede foreninger kan modtage tilskud, 
såfremt de har tilsendt Kommunen: 
revideret årsregnskab, behandlet på generalfor-
samling, referat fra generalforsamling, samt kopi 
af ajourført medlemsliste og sammensætning af 
bestyrelse, hvert år senest 1. maj. 

1.4 Alle ansøgere skal altid have udfærdiget 
budget, hvor fuldstændige forventede indtægter 
og udgifter er anført i ansøgningsskemaet.



1.5 Peqatigiiffiup siulittaasua aningaasalerisualu, 
allaluunniit tamatumunnga pisussaatinnegartoq, 
qinnuteqaammut akisussaasutut atsiortuussapput. 

1.6 Inunnik ataasiakkaanik peqatigiiffinnilluunniit 
akissarsisitsisogartillugu, pinegartut pisussaati-
taapput akileraaruseriffimmut nalunaassallutik, 
akileraartarnermut inatsisit atuuttut naapertorlugit. 

1.7 Qinnuteqaatit tapiisarnermi maleruagassani 
eqqaaneganngitsut kommunalbestyrelsimut 
saqqurnmiunnegassapput. 

1.8 Qulaani tunngaviusut avaqquttaarnegartillugit, 
Kommune pisinnaavoq tapiissutiginegartut uter-
tinnissaannut piumasagarsinnaalluni. 

Makkununnga tapiisociarsinnaavoq 

§2 
- angalanernut (§ 3) 
- pikkorissarnernut atatillugu angalanernut (§ 4) 
- nunani allani oqaatsinik pikkorissarnernut (§ 5) 
- Kalaallit Nunaanni højskolernernut (§ 6) 

peqatigiiffiit illuutaannut tapiissutit (§ 7) 
- pequtisinernut, atortussarsinernut (§ 8) 
- kulturimut suliniutilinnut allanut (§ 9) 
- erinarsoqatigiinnut attuumassutillit (§ 10) 
- timersornermut attuumassutilinnut (§ 11) 
- peqatigiiffiit ulluat (§ 12)

Angalanerit 

§3. Meeqqat atuarfianni atuaqatigiit angalaneran-
nut, peqataasumut ataatsimut, atuartuunerup 
ingerlanerani ataasiarluni 3.000,00 kr.-nik 
tapiisogarsinnaavoq. 

3.2a § 11 naapertorlugu timersortartut angalane-
rinut kiisalu § 10 naapertorlugu erinarsoqatigiit 
angalanerinut tapiisoqassatillugu periuseq; 
Billitsinut amelanerpaamik inunnut 20-nut siumut 
ulimullu tapiisogarsinnaavoq. Timersuutini 
giikkaarfiusuni, soorlu assammik arsarneq, vol-
leyball	 unammeqataasut amerlassusaa sani-
atigut angalaqataasut 2 — 3, kiisalu taartissamaatit 
arfinillit.

1.5 Foreningens formand og kasserer, eller anden 
der har mandat til det, er underskrivere og er 
ansvarlige for ansøgningen. 

1.6 I tilfælde af honorering af enkelte personer 
eller foreninger, er disse forpligtiget til at meddele 
skattevæsenet herom i henhold til enhver tid 
gældende skattelovgivning. 

1.7 Ansøgninger der ligger udenfor tilskudsreg-
lerne fremlægges kommunalbestyrelsen. 

1.8 I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte 
principper, kan Kommunen overfor ansøgeren 
kræve tilskuddet tilbagebetalt. 

Der kan gives tilskud til følgende 

§ 2
- rejser (§ 3) 
- kurser/rejser i forbindelse med kursus (§ 4) 
- stipendier i sprog-rej ser (§ 5) 
- højskoleophold i Grønland (§ 6) 
tilskud til udgifter omkring klubhuse (§ 7) 

- anskaffelse inventar, udstyr, materialer (§ 8) 
- tilskud til alternative kulturelle aktiviteter (§ 9) 
- kor relaterede aktiviteter (§ 10) 
- diverse tilskud idrætsrelaterede aktiviteter (§ 11) 
- foreningers informationsdag (§ 12)

Rejser 

§3. Der kan ydes tilskud til folkeskolens 
skolerejser på op til 3.000,00 kr. pr. deltager 1 
gang i hele skoleforløbet. 

3.2a For idrætsstævner iht. § 11 og kor-relaterede 
rejser iht. § 10, gælder følgende tilskudsform; Der 
kan ydes tilskud til billetpris tur/retur for 
maksimalt 20 deltagere. I deltagerbegrænsede 
holdsportsgrene, såsom håndbold, volleyball m.v. 
kan der ydes tilskud til deltagere svarende til antal 
spillere på banen plus 2 — 3 ledsagere og 6 
reserver. 



Nunatsinni angalanernut meeqqanut 
billetip nalingata annerpaamik 75 %-ia 
tapiissutiginegarsinnaavoq; inersimasunut 
annerpaamik 50 % tapiissutaasinnaalluni. 

Nunanut allanut angalanerni, najugarisa-
miit Københavnimut uterlugulu billetip 
nalingata annerpaamik 50 %-ia 
aningaasaliissutiginegarsinnaavoq. 

3.3b Angallatit imarsiornermi akuerisaasut 
atomegartillugit aatsaat, Kommune immakkut 
angalanernut aningaasaliisinnaavoq. 

3.4 Asiartitsinernut assigisaanullu, tamanut 
ammasunut Kommune 5.000,00 kr. angullugu 
tapiisinnaavoq. 

3.5 Timersuutinut sakkortuunut, soorlu Arctic 
Circle Race, Arctic Team Challenge, Greenland 
Adventure assigisaannullu aallussistinut billetip 
nalingata annerpaamik 50 %-ia, amerlanerpaa-
milli billetsit qulit nalingat, najugarisamit Køben-
havnimut uterlugu akit naatsorsuullugu tapiisogar-
sinnaavoq. 

Pikkorissarnerit / pikkorissariarlunilu
angalanernut 

§ 4. Sungiusaasutut pikkorissarnernut, allatullu 
pikkorissarnernut, ilanngullugit kulturikkut qaam-
marsaanerup iluani pikkorissarnerit, aasaanerani 
timersortitsinernut kiisalu oqalugiartitsinernut nu-
na tamakkerlugu aaqqissuussaanngitsunut Kom-
mune pikkorissarnerrnut ataatsimut ukiumut 
5.000,00 kr.-ninik tapiisinnaavoq, pikkorissartu-
mut ataatsimut, klubbimut ataatsimut billitsinut 
tapiissutitut. Najugarisami pikkorissarnernut 
Kommune tapiisinnaavoq pikkorissartumut 
ataatsimut, klubbimut ataatsimut annerpaamik 
2.000,00 kr. angullugu. 

4.2 Eqqumiitsuliornermi assigisaanilu, soorlu 
aliikkusersuinermi, isiginnaartitsinermi 
qitinnermilu pikkorissartitsinermi, Kommune 
ukiumut 5.000,00 kr. angullugu tapiisinnaavoq. 
Najugarisami pikkorissarnerni, Kommune ani-
ngaasartuutinut tapiisinnaavoq, peqataasumulli 
ataatsimut annerpaamik 2.000,00 kr. angullugu.

4- For indenlandsrejser kan der ydes tilskud 
svarende til maksimalt 75 % af 
billetprisen for børn; for voksne kan der 
ydes maksimalt 50 %. 

i. Til rejser udenlands, kan der ydes tilskud 
der svarer til maksimalt 50 % af 
billetprisen fra hjembyen - København t/r. 

3.3b Kommunen kan kun give tilskud til sejladser, 
hvor befordringsmidlet er godkendt til 
passagersejlads af Søfartsstyrelsen. 

3.4 Til lejrture eller lign., der er åbent arrange-
menter for borgerne, kan Kommunen yde tilskud 
op til 5.000,00 kr. 

3.5 For udøvere af ekstrem sport, såsom Arctic 
Circle Race, Arctic Team Challenge, Greenland 
Adventure og lign., kan Kommunen yde tilskud 
på maksimalt 50 % af billet udgifterne, dog 
maksimalt svarende til 10 billetter fra hjembyen — 
København t/r. 

Kurser og Rejser i forbindelse med kursus 

§ 4. Til instruktørkurser og andre kurser, inkl. 
kurser indenfor kultur- og folkeoplysnings-
virksomhed og sommeridræt, samt foredrag der 
ikke er landsdækkende arrangementer, kan 
Kommunen yde tilskud op til 5.000,00 kr. pr. 
instruktør pr. år. — pr. klub, til billetomkostninger. 
Til kursusarrangementer på hjemstedet kan 
Kommunen dække deltagergebyr, dog maksimalt 
2.000,00 kr. pr. deltager — pr. klub. 

4.2 Kommunen kan yde tilskud til kurser indenfor 
kunsthåndværk og lign, samt underholdning, 
skuespil og dans, med op til 5.000,00 kr. pr. år. 
Til kursusarrangernenter på hjemstedet kan 
Kommune yde tilskud til deltagergebyr, dog 
maksimalt 2.000,00 kr. pr. deltager.



Oqaatsinik pikkorissarluni nunani 	 Tilskud i forbindelse med sprogrejser 
allanniinnermut 

§ 5. Komrnuni oqaatsinik pikkorissarluni 
angalanermut ataasiakkanik tapiisinnaavoq 
5.000,00 kr. angullugu, qinnutegartup 
uppernarsarpagu pikkorissarnermut aaqqis-
suussisumut akiligassat akilersimallugit. 

5.2 Oqaatsinik pikkorissarluni angalaneq rninner-
paamik sivisussuseqassaaq qaammatit arfinillit. 

Nunatsinni Højskolernianut tapiisarneq 

§6. Inatsisartut Peqqussutaat nr. 9, 21. maj 2002- 
meersoq naapertorlugu, nunatsinni højskolertunut 
kommuunip akiligassaraa atuartup atuarnerminut 
akiligassaata 75%-ia. 

Peqatigiiffiit illuutaannut tapiisarneq 

§ 7. Namminersornerullutik Oqartussat meeqqat 
inuusuttullu suliniaqatigiivinut init silamilu inger-
latsiviit pillugit Nalunaarutaanni nr. 20, 27. sep-
tember 1988-meersumi § 7-imi allassimavoq; 
Illup namrnineq pigisap nalinginnaasumik aserfal-
latsaaliorneranut, kiassarneranut, qaammaqqutaa-
nut, eqqiarneranut, imermut eqqagassanut allanul-
lu akiligassanut tapiisinnaasoq. Kommunegarfik 
Sermersooq tapiisinnaavoq akilersimasat upper-
narsaataat malillugit 75 %-iat angullugu. 

7.2 Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaa-
rutaat nr. 20 27. Sept 1988-meersoq naapertorlu-
gu § 7.2, meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiivisa 
ininut silamilu ingerlatsivinnik pilersitsinernut 
atugaasa erniaannut tapiisogarsinnaavoq, akiligas-
sanulli taarsersuutitut tapiisogarsinnaanngitsoq. 

Pequtisinernut, atortussanillu pisinernut 

§ 8. Peqatigiiffinnut aallartisartunut Kommune 
1.000,00 kr. angullugu tapiisinnaavoq, 
taamaattorli § 1, kiisalu § 13 takukkit. 

8.2 Immikkut ittogartillugu pequtinik, atortus-
sanik assigisaanillu pisinermi aningaasaliif-
figitinnissamut qinnutegartogarsinaavoq.

§ 5. Kommunen kan yde tilskud til sprogrejser 
som engangstilskud på op til 5.000,00 kr. såfremt 
ansøger dokumenterer, at økonomiske 
forpligtelser er betalt til sprogrejsearrangør. 

5.2 Sprogrejsen skal have en varighed på mindst 6 
mdr. 

Tilskud i forbindelse med højskoleophold i 
Grønland 

§ 6. I henhold til Landstingsforordning nr. 9 af 21. 
Maj 2002 (§ 12) om højskoleophold i Grønland, 
andrager Kommunens andel 75 % af elevbetaling. 

Tilskud til udgifter omkring klubhuse 

§ 7. I henhold til § 7 i Hjemmestyrets Bekendt-
gørelse nr. 20 af 27. sept. 1988 om lokaler og 
udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisati-
oner, kan der til eget hus ydes tilskud til alminde-
lig vedligeholdelse af huset, opvarmning, belys-
ning, rengøring, vand, renovation og andre udgif-
ter vedr. Huset. Kommunegarfik Sermersooq kan 
give op til 75 % af dokumenterede udgifter. 

7.2 I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse 
nr. 20 af 27. Sept. 1988, § 7,2 om lokaler og 
udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisa-
tioner, kan Kommunen yde tilskud til renter af 
gæld, men der kan ikke ydes tilskud til afdrag af 
gæld.

Anskaffelse af inventar, udstyr og 
materialer 

§ 8. Til nyetablerede foreninger kan Kommunen 
yde etableringstilskud op til 1.000,00 kr. dog jfr. 
§ 1, samt § 13. 

8.2 I særlige tilfælde kan der søges om tilskud til 
anskaffelse af inventar, materialer, mv.



Kulturikkut suliniutinut allanut 
aningaasaliissutit 

§ 9. 
Kulturikkut suliniutinut allanut, nalinginnaasu-
mik kulturikkut ingerlatsinernut qaammarsaaner-
nullu suliniutinut tapiisogarsinnaavoq, soorlu; 
atuakkiornianut, filrniliornianut allatigullu kultu-
rikkut suliniutinut, nuuteeqqamik saqqummer-
sitsiniat ilanngullugit. 

Erinarsoqatigiinnut attuumassutillit 

§ 10. Kommunip iniutini erinarsoqatigiinnut 
naleq-quttut akeqanngittumik atukkiussinnaavai. 

10.2 Erinarsoqatigiit siuttui, Namminersornerullu-
tik Ogartussat Kaajallaasitaat 30/80, § 9 naaper-
lugu, sunngiiffimmi atuartitsisut assigisaasalu 
akissarsiaat naapertorlugit aningaasarsiaqartinne-
qassapput. Sunngiffimmi atuartitsinerit allat assi-
galugit takkuttunik nalunaarsuisarnissaq piumasa-
qaataavoq, tiimillu atukkat Erinarsoqatigiit sinnii-
suannit atsiornikkut uppernarsarnegarsimassapput. 

10.3 Erinarsoqatigiit angalanerinut tapiisinnaa-
nerit § 3-mi allassimasut atuupput. 

10.4 Sungiusarnermut tunngatillugu nipilersuu-
tinik pisinermi Kommune 50 % angullugu tapii-
sinnaavoq, annerpaamilli 1.500,00 kr.

Tilskud til alternative kulturelle aktiviteter 

§ 9. 
Der kan ansøges tilskud til alternative almene 
kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, såsom 
udgivelse af bøger, filmudgivelser og andre 
kulturelle virksomheder, inklusive i forbindelse 
med CD udgivelser. 

Kor-relaterede aktiviteter 

§ 10. Kommunen kan stille egnede lokaler til 
rådighed vederlagsfrit til korvirksomhed. 

10.2 Timesatsen for korledere beregnes efter § 9 i 
hjemmestyrets Cirkulære 30/80, der omhandler 
timelønssatser for fritidsundervisning m.m. I 
øvrigt kræves afkrydsningspraksis på lige fod med 
fritidsundervisning samt antal timer der er øvet, 
skal repræsentant fra koret ved underskrift 
bekræfte. 

10.3 Vedr. tilskud til korets rejser, gælder det i § 3 
omtalte tilskudsformer. 

10.4 Kommunen kan give tilskud til indkøb af 
musikinstrumenter til øvelsesbrug op til 50 %, 
dog max 1.500,00 kr.



Timersornermut attumnassutilinnut
aningaasaliissutaasinnaasut 

§ 11. Timersortarfinni atuinernut allanilu sungiu-
sartafinni atuinernut, kommuuni meeqqat 18-it 
inorlugit ukiullit sungiusartarfinni atuinerannut 
100% angullugu tapiisinnaavoq. 

11.2 Timersortarfinni atuinernut allanilu sungiu-
sartafinni atuinernut, kommuuni inersimasut 18-it 
sinnerlugit ukiullit sungiusartarfinni atuinerannut 
75%- angullugu tapiisinnaavoq. 

11.3 Nunagarfinni timersoqatigiiffiit, §11.1 aam-
ma 11.2 malillugit tapiisogarsinnaavoq, ininut 
atuinermut piginnittut timersorfissatut akuerisima-
saanni. 

11.4 Unammisaqattaartitsinerni assigiinngitsuni, 
soorlu nunatsinni pissartanngorniuunnerni, nunap 
immikkoortukkaarluni unamminerni, nunat avan-
narliit unammineranni, danmarksmesterskabeni, 
sungiusariarnerni allanullu nunatta iluani avataa-
nilu tapiisogarsinnaavoq, takuulli § 13. 

11.5 Angalanermut aningaasartuutinut § 3-mi 
tapeeriaatsit atuupput. 

11.6 Kommunirni unammisaarnermi inegarnermut 
aningaasartuutit 75 %-it angullugu tapiisogarsin-
naavoq. 

11.7a Aasaanerani timersortitsinernut, nuna ta-
makkerlugu ingerlataanngitsunut Kommune tapii-
sinnaavoq. Halimik attartornernut, atortussarsiner-
nut sungiusaasullu akissarsiaqartinnegarnerannut 
aningaasartuutinut matussutaasinnaasunik. 

11.7b Peqataasup ataatsip atortussaanut pisinermi 
200,00 kr. angullugu aningaasaliissutaasinnaavoq. 

11.7c Suingiusaasut Namminersornerullutik Oqar-
tussat Kaajallaasitaat 30/80 § 9, sunngiffimmi atu-
artitsisut assigisaasalu akissaataat atornegassaaq, 
annerpaamik sungiusaasunut marlunnut sap. ak. 
kunnerit 30-it, timersuummut ataatsimut. 

11.8 Unarnmisaqattaartitsinernut peqataanermut 
nalunaarnermi akiliut, nerisassagarnermut inissa-
qarnermullu aningaasartuutit ilanngunnagit, 
Kommune meeqqanut 75 % angullugu, inersima-
sunullu 50 % angullugu tapiisinnaavoq.

Diverse tilskud til Idrætsrelaterede 
aktiviteter 

§ 11. For leje af haller og andre lokaler til 
træning, kan kommunen give op til 100% for børn 
unge under 18 år, for brugen af lokaler og haller. 

11.2 For leje af haller og andre lokaler til træning, 
kan kommunen give op til 75% for voksne over 
18 år, for brugen af lokaler og haller. 

11.3 Idrætsforeninger i bygder, som lejer lokaler, 
godkendte til formålet af rettelig ejere af bygni-
ngen, med det risici, kan få tilskud henholdsvis 
iht. 11.1 og 11.2. 

11.4 Kommunen kan give tilskud til forskellige 
stævner; eksempelvis: GM, kredsmesterskaber, 
nordiske mesterskaber, danmarksmesterskaber, 
træningslejre m.v. såvel indenlands som uden-
lands, dog jfr. § 13. 

11.5 Vedr. tilskud til rejser, gælder det i § 3 
omtalte tilskudsformer. 

11.6 I forbindelse med stævner afholdt i Kommu-
nen, kan Kommunen give tilskud på op til 75 % af 
indkvarteringsomkostninger. 

11.7a Kommunen kan give tilskud til forskellige 
former for sommeridræt, der ikke er landsdæk-
kende. Tilskuddet kan dække omkostninger i 
forbindelse med halleje, anskaffelse af rekvisitter 
og honorar. 

11.7b Kommunen kan yde tilskud på op til 200,00 
kr. til spiller- og trænerpakker pr. deltager. 

11.7c Timesatsen for instruktører beregnes efter § 
9 i hjemmestyrets eirkulære 30/80, der omhandler 
timelønssatser for fritidsundervisning m.m. max. 
30 timer for hver af 2 instruktører pr. sportsgren. 

11.8 Til stævner kan ydes tilskud alene til 
tilmeldingsgebyr, eksklusive kost- og 
indkvarteringsomkostninger, på op til 75 % til 
børn og juniorer samt op tii 50 % til seniorer.



Peqatigiiffiit Ulluat 

§ 12. Peqatigiiffiit Ulluanni ininik inersuarnillu 
attartornermi aningaasartuutit Kommunip 
rnatussusissavai.

Foreningernes fælles informationsdag 

§ 12. Kommunen dækker lokale- og halleje i 
forbindelse med Foreningernes fælles 
Informationsdag. 

Suliniutit Kommunip tapiiffigissanngisai 

§ 13. Kulturimi sunngiffillu pillugit Namminer-
sornerullutik Oqartussat Peqqussutaat nr. 10, 21. 
maj 2002-meersoq § 30 imrn. 4 naapertorlugu, 
siuner-tat naalakkersuinikkut ingerlatsinermut, 
upperi-sarsiornermut sulisartogarnerrniluunniit 
peqati-giiffeqarnerrnut tunngasut tapiissutegar-
figinegarsinnaanngillat. 

13.2 
Kulturimi sunngiffillu pillugit Namminersor-
nerullutik Nartussat Peqqussutaat nr. 10, 21. maj 
2002-meersoq § 30 imm. 2 naapertorlugu, Nam-
minersornerullutik Ogartussat ilinniarfiutaanni 
ilinniartunut tapiisogarsinnaanngilaq. 

13.3 
Kulturimi sunngiffillu pillugit Namminersorne-
rullutik Oqartussat Peqqussutaat nr. 10, 21. maj 
2002-meersoq kap. 6, § 25 naapertorlugu, timer-
sortartunut Nunarput sinnerlugu unammiat Nam-
minersorlutik Oqartussat pisussaaffigaat aningaa-
saliiffigissallugit. 

13.4 
Meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiivinut init sila-
milu ingerlatsiviit pillugit Namminersornerullutik 
Nartussat Nalunaarutaat nr. 20, 27. sept. 1988- 
meersoq naapertorlugu, unnussivaartitsinernut, 
qititsitsinernut assigisaanullu Kommune ani-
ngaasaliisinnaanngilaq. 

13.5 
Kulturimi sunngiffillu pillugit Namminersor-
nerullutik Oqartussat Peqqussutaat nr. 10, 21. maj 
2002-meersoq § 22, naapertorlugu, Kommune 
peqatigiiffiit kattuffiinut aningaasaliisussaan-
ngilaq, Naalakkersuisut tamanna pisussaaffigim-
massuk. 

13.6 
Suliniutit innuttaasunik immikkoortitsinermik 
kingunegartut tapiiffiginegarsinnaanngilaat.

Projekter mv. som Kommunen ikke giver
tilskud til 

§ 13. I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 
21. Maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed § 
30 stk. 4 kan der ikke gives støtte til politiske, 
religiøse eller fagforeningsmæssige formål. 

13.2 
I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. 
Maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed § 30 
stk. 2 kan der ikke gives tilskud til studierejser 
eller lign, til elever der går i hjernmestyrets 
uddannelsesinstitutioner. 

13.3 
I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 21. 
Maj 2002 om Kultur- og Fritidsvirksomhed kap. 
6, § 25, gives der ikke tilskud til sportsfolk der 
deltager i internationale sammenhæng, da det er 
Hjemmestyreanliggende. 

13.4 
Der kan ikke ydes tilskud til festlige sammen-
komster, dansemik og lign, i henhold til Hjem-
mestyrets bekendtgørelse om lokaler og uden-
dørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer 
nr. 20 af 27. sept. 1988. 

13.5 
I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. 
Maj 2002 om Kultur- og Fritidsvirksomhed § 22 
yder Kommunen ikke tilskud til landsdækkende 
organisationer, da det i henhold til omtalte § er 
landsstyrets opgave. 

13.6 
Der gives ikke tilskud til projekter, hvor 
forskelsbehandling af borgere finder sted.



Malittarisassaagallartut
Piorsaanermut Ataatsimiititamft 

akuersissutiginegarput
23. februar 2009. 

Foreløbige
Tilskudsregler

blev godkendt den 23. februar 2009 

Udviklingsudvalget. 

Ulloq: 	 den: 

Mille Søvndal Pedersen 
formand
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