Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i
nærmiljøet i Rana kommune
Fastsatt av Rana kommune [dato] med hjemmel i kommunestyrevedtak av XX/XX og i lov av 22. juni 2018 nr. 83
lov kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-3

§ 1 Definisjoner
Med idrettsanlegg menes anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.
Med nærmiljøanlegg menes et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som
ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg.
Med tilskuddsordning menes de tilskudd som er nevnt i forskriften her.
§ 2 Formål og virkeområde
Rana kommune skal ved tilskuddsordningene legge til rette for en aktiv og attraktiv by til
glede og nytte for kommunens innbyggere.
Tilskudd kan gis til tiltak som bidrar til å fremme fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk
tilrettelegging i nærmiljøet.
Videre er formålet med tilskuddsordningene å tilrettelegge for barn og ungdom på en slik
måte at de opplever stimulering, mestring, vennskap og idrettsglede.
Kommunen kan yte tilskudd både til selve aktiviteten og til nødvendig utvikling av anlegg,
samt drift som er nødvendig for at aktiviteten skal kunne finne sted.
Forskriften har sitt virkeområde i Rana kommune.
§ 3 Hva det kan søkes om tilskudd til
Innenfor den enhver tid gjeldende budsjettramme kan følgende tilskudd gis til
a) Driftstilskudd
Organisasjoner som eier private aktivitetsanlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om
driftstilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å opprettholde en god standard på
eksisterende anlegg og bidra til å redusere anleggseiernes driftskostnader. Organisasjonene
kan også søke om støtte til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader til anlegg.

Anleggets størrelse og driftsomfang (driftskostnader) er tildelingskriteriet. Det skal også
legges vekt på om anlegget er åpnet for uorganisert bruk innenfor området idrett og fysisk
aktivitet.
Søknadsfrist er 15. mars.
Kommunen kan yte inntil 30 % tilskudd av den totale driften til anlegget.
Idrettsrådet er høringsinstans.
b) Aktivitetstilskudd
Det kan søkes om tilskudd til organisasjonens aktiviteter. Tilskuddsordningen skal stimulere
til aktivitet i de frivillige organisasjonene i Rana som har aktivitet innenfor områdene idrett
og fysisk aktivitet.
Organisasjonens medlemsstørrelse er tildelingskriteriet, jf. § 4 sjette ledd. Størrelsen på
tildeling av aktivitetstilskuddet skal baseres på antall barn og unge under 20 år som er
medlemmer i organisasjonen.
Søknadsfrist er 15. mars.
Idrettsrådet er høringsinstans.
c) Lederutdanning/arrangementstilskudd
Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til å videreutvikle frivillige aktører til å ta
på seg verv eller å være ansvarlige for aktiviteter i de respektive organisasjonene.
Tilskuddsordningen skal også stimulere organisasjonene til å påta seg større lokale
arrangement.
Organisasjonene kan søke om støtte som omfatter en gruppe eller enkeltpersoner i
organisasjonen og til lokale arrangement. Organisasjonene kan søke om tilskudd til
lederkurs, aktivitetskurs, interne og eksterne kurs og arrangement.
Løpende søknadsfrist gjennom hele året.
Kommunen kan yte inntil 50 % tilskudd basert på regnskap ved opplæring og ved budsjett
for lokale arrangement.

d) Kommunale nærmiljømidler
Tilskuddsordningen skal stimulere til initiativ som fremmer aktivitet og tilbud i nærmiljøet.
Tiltaket skal primært være rettet mot oppvekstmiljø og være åpen for alle. Midlene skal i
hovedsak være rettet mot barn og ungdom.
Kommunen skal legge vekt på om barn og ungdom aktivt får medvirke ved
utformingen/igangsettingen av tiltaket.
Søker er ansvarlig for fremtidig drift og vedlikehold.
Søknadsfrist er 15. mars.
Kommunen gir bare tilskudd til investeringer. Tilskuddet kan ikke overstige 50 % av de totale
kostnadene.
e) Tilskuddsmidler til lekeplasser
Tilskuddsordningen skal være en støtte for velforeninger mv. for å kunne gi et trygt
leketilbud i nærområdene. Midlene skal i hovedsak være rettet mot førskolebarn og brukes
for å gi et trygt leke- og oppveksttilbud nært hjemmet.
Boområder som ligger langt fra skoleplasser og barnehageplasser skal prioriteres.
Kommunen gir tilskudd både til bygging av nye lekeplasser og til opprustning av eldre
lekeplasser.
Søknadsfrist er 15. mars.
Tilskuddet kan ikke overstige 50 % av de totale kostnadene.
f) Investeringstilskudd
Det kan utover den enhver tid gjeldende budsjettramme i tillegg søkes om
investeringstilskudd til idrettsanlegg.
Hvis et anlegg blir rimeligere enn forutsatt og det er utbetalt tilskudd som ikke benyttes, skal
overskytende beløp snarest og uoppfordret tilbakebetales.
Løpende søknadsfrist gjennom hele året.
Idrettsrådet er høringsinstans.

g) Partnerskapsavtaler
Rana kommune kan også inngå partnerskapsavtaler for å sikre drift av store og
kostnadskrevende private anlegg som bidrar til høy fysisk aktivitet for mange, og særlig for
barn og unge.
Partnerskapsavtaler er samarbeidsavtaler og/eller gjensidige ytelsesavtaler der Rana
kommune yter et økonomisk bidrag mot at laget yter tilbake til kommunens innbygger ut
over egenbruk av anlegget.
Nærmere vilkår og bestemmelser reguleres i den enkelte partnerskapsavtale.
Idrettsrådet er høringsinstans.
§ 4 Hvem kan søke
Idretts- og friluftsorganisasjoner tilhørende i Rana kommune som skal planlegge eller
gjennomføre tiltak innenfor det nevnte formålet kan søke. Det er bare hovedlaget i en
organisasjon som kan søke. Andre søkere som f.eks. aksjeselskap og stiftelser vurderes
særskilt. Organisasjonen må være registrert i Foretaksregisteret.
Søkere på nærmiljømidler kan også være velforeninger, borettslag og kommunen i
samarbeid med lokale organisasjoner. Listen er ikke uttømmende. Andre søkere vurderes
særskilt.
Søkere på tilskuddsmidler til lekeplasser kan være velforeninger og borettslag.
Foreninger som søker om nærmiljømidler og tilskuddsmidler til lekeplasser må være
registrert i foreningsregisteret og ha eget styre.
Søker må ha adresse og drive virksomheten sin i Rana kommune.
Videre må organisasjonen dokumentere at medlemsmassen er minimum på 12 medlemmer.
Det kan gjøres unntak fra minimumskravet for antall medlemmer for velforeninger.
§ 5 Vilkår for tilskudd
Tilskuddene som kommunen gir skal gå til tiltak som primært er rettet mot Rana kommunes
innbyggere. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med de beskrivelsene som er oppgitt i
søknaden.
Det skal gå tydelig frem i annonse eller ved annen kunngjøring (sponsorskilt, plakat e.l.) at
prosjektet, aktiviteten eller driften er støttet av Rana kommune.

Tilskudd til tiltak kan innvilges selv om tiltaket faller inn under andre tilskuddsordninger,
såfremt formålet med tiltaket er i tråd med formålet i denne forskriften.
Søker kan ikke stenge ute grupper eller enkeltpersoner på grunn av religion, etnisitet, sosial
tilhørighet eller politisk syn.
Kravene i forskriften § 11 som rapportering og innlevering av regnskap skal oppfylles.
Rana kommune kan ikke tildele tilskudd i strid med EØS-avtalens forbud mot ulovlig støtte.
Det kan i vedtaket om innvilgelse av tilskudd fravikes eller stilles flere vilkår for tilskuddet
enn det som fremgår av opplistingen ovenfor.
§ 6 Økonomiske rammer og prioriteringer
De økonomiske rammene for tilskuddene fastsettes av Rana kommune hvert år gjennom
budsjettvedtak.
Ved vurdering av søknader om tilskudd skal aktiviteter og anlegg som er rettet mot barn og
unge prioriteres.
Ved endrede budsjettrammer skal flerårige partnerskapsavtaler og driftstilskudd til private
anlegg prioriteres.
§ 7 Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og signert eller sendes inn elektronisk av den som har
myndighet til å forplikte vedkommende søker.
Søknaden skal inneholde disse opplysningene og denne dokumentasjonen:
a) en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, deriblant formålet med det
b) en redegjørelse for behovet for tilskudd, deriblant søknadssummen og hvor stor
andel av finansieringen som består av egenkapital og/eller dugnad
c) opplysninger om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring
av prosjektet
d) en fremdriftsplan, med beregnet start- og avslutningstidspunkt
e) budsjett og finansieringsplan
Kommunen kan stille nærmere krav til hva søknaden skal inneholde av opplysninger og/eller
dokumentasjon. Aktuelle krav til opplysninger og/eller dokumentasjon kan være:
a) en redegjørelse av anleggets eier, organisering og forholdet til den som står som
søker

b) opplysninger om hvem som eier grunnen
c) opplysninger om hvordan kostnadene til driften av anlegget er planlagt finansiert
d) dokumentasjon for anleggets eierforhold
e) vedtektene og siste årsregnskap til søkers organisasjon
f) dersom selve anlegget har eller får en egen organisasjon som ikke er søkeren kan det
være aktuelt å be om vedtekter til denne organisasjonen
g) dokumentasjon på at anlegget er eller vil bli forsikret
h) vedtatt reguleringsplan for området der anlegget skal ligge
i) dokumentasjon på eiendoms-, feste- eller leierett
Kommunen skal gi informasjon på kommunens nettsider nærmere om hvilke krav
kommunen stiller til søknader for de enkelte tilskuddsordningene.
§ 8 Søknadsbehandling
Vedtak fattes av kommunestyret så langt ikke annet følger av delegasjonsvedtak i samsvar
med de til enhver tids gjeldende delegeringsreglementer for Rana kommune.
Rana kommune vurderer om de formelle og faglige kriteriene for støtte er oppfylte. Hvis
kommunen vurderer at søknaden faller utenfor formålet i denne forskriften kan kommunen
avvise søknaden eller gi avslag på den.
Som hovedregel støtter ikke Rana kommune tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er
innsendt.
Søkere informeres skriftlig om vedtak i eget brev. Vedtaket skal være begrunnet. Ved vedtak
om tilskudd vil tilsagnsbrevet for den enkelte tilskuddsordning gi nærmere bestemmelser for
vilkårene for tilskuddet, deriblant:
a) betingelser for utbetaling av tilskuddet
b) forutsetning om at eventuell øvrig finansiering av tiltaket er i orden
c) krav til rapportering og regnskap
d) om utbetaling vil skje i én eller flere rater
e) tilskuddsmottakers aksept av de gitte forutsetningene for tilskuddet
§ 9 Klagerett
Vedtak om tildeling, avslag og avvisning etter denne forskriften skal regnes som
enkeltvedtak. Søker kan klage på vedtaket.
Klagen må være skriftlig og skal settes frem for det organet som har truffet vedtaket senest 3
uker etter at klager er informert om vedtaket.

§ 10 Utbetaling av tilskudd
Utbetaling kan skje når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.
Kommunen fastsetter i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i én eller flere rater. Dette
avhenger av tilskuddets størrelse og art. Dersom utbetalingene gjøres i rater skal siste
utbetaling først skje når kommunen får bekreftelse fra søker om at prosjektet eller anlegget
er fullført i samsvar med godkjente planer.
Overføring av innvilget tilskudd skjer til søkers bankkonto.
§ 11 Rapportering og regnskap
Søker skal snarest mulig, og senest innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller
avsluttet sende inn en rapport om gjennomføringen av og regnskap for tiltaket som viser
hvordan tilskuddet fra Rana kommune er brukt. Rapporten og regnskapet skal være
undertegnet av leder av organisasjonen og en annen representant.
Hvis søker tidligere har mottatt tilskudd, må kravene fra tidligere år for rapport og regnskap
være oppfylte før søker kan innvilges nye tilskudd.
§ 12 Oppfølging og kontroll
Rana kommune kan kontrollere og føre tilsyn med at tilskuddet blir brukt etter
forutsetningene. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til en slik kontroll, deriblant ved å
fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon.
Rana kommune kontrollerer at den økonomiske rapporteringen fra tilskuddsmottakerne er i
tråd med kravene.
§ 13 Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Tilsagn om tilskudd bortfaller hvis tiltaket ikke er startet opp eller søker ikke har bedt om
utbetaling av tilskuddet innen to år etter at tilsagnsbrevet er mottatt.
For lekeplasser faller tilskuddet bort hvis det ikke blir brukt i tilsagnsåret. For nærmiljøanlegg
bortfaller tilskuddet året etter at tilsagn er gitt.
Rana kommune kan gjøre unntak fra dette etter en skriftlig og begrunnet søknad fra
tilskuddsmottaker.
Hvis tilskuddet ikke er blitt brukt etter forutsetningene og/eller i samsvar med føringene i
denne forskriften, vil tilskudd som ikke er utbetalt falle bort. Rana kommune kan også kreve
allerede utbetalte tilskudd tilbakebetalt. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke

har levert rapport og regnskap innen fastsatt frist, eller når kommunen vurderer at
regnskapet ikke er tilfredsstillende.
§ 14 Ikrafttredelsestidspunkt
Denne forskriften erstatter tidligere retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet,
naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet som ble vedtatt av kommunestyret i
sak 2015/3968.
Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.

