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RANA KOMMUNE
For nærmere informasjon kontakt.... Rana kommune

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet,
naturopplevelser og fysisk tilrettelegging
i nærmiljøet

Rana kommune yter i dag tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet for dette har
vært en politisk vilje til å støtte det frivillige arbeidet som foregår i organisasjonene i forhold til fysisk aktivitet,
naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet.
Hjørnesteinene er idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser, der formålet er å tilrettelegge for barn og ungdom på en
slik måte at de opplever stimulering, mestring, kameratskap og idrettsglede. Kommunens tilskuddsordninger forsøker å
støtte opp under dette arbeidet

Generelt
Tilskuddsordningene som behandles i denne saken skal bare benyttes for å stimulere til fysisk aktivitet, lek og
naturopplevelse. Det kan ytes tilskudd både til selve aktiviteten og til nødvendig utvikling av anlegg samt drift som er
nødvendig for at aktiviteten skal kunne finne sted.
Ved vurdering av søknader om tilskudd skal aktiviteter og anlegg som er rettet mot barn og unge prioriteres.
Ved endrede budsjettrammer (årlig bevilgning) må flerårige partnerskapsavtaler, kommunal egenandel til
spillemiddelfinansierte anlegg og driftstilskudd til private anlegg prioriteres. Bakgrunn for en slik prioritering er
forutsigbarhet og ivaretagelse av anleggskapitalen.
Alle åpne organisasjoner som ikke stenger ute grupper eller enkeltpersoner på grunn av religion, etnisitet, sosial
tilhørighet eller politiske syn kan søke. Organisasjonene må ha adresse og drive sin virksomhet i Rana kommune og
bare hovedlaget i en organisasjon kan søke, samtidig som organisasjonen må kunne dokumentere minst 12
medlemmer.
Organisasjonen må være registrert i foretaksregisteret.

Aktivitetstilskudd
Tilskuddsordningen skal stimulere til aktivitet i de frivillige organisasjonene i Rana som har aktivitet innenfor områdene
fysisk aktivitet og friluftsliv. Det kan søkes tilskudd til organisasjonens drift og aktivitet.
Antall medlemmer i organisasjonen er tildelingskriterium. Ved beregning av tilskudd benyttes antall barn og unge
under 20 år.
Søknadsfrist er 15. mars.
Idrettsrådet er høringsinstans ved behandling av søknadene. Vedtak fattes administrativt av Bydriftssjef.
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Driftstilskudd
Tilskuddsordningen skal bidra til å opprettholde en god standard på eksisterende anlegg, samt bidra til å redusere
anleggseiernes driftskostnader. Alle organisasjoner som eier private aktivitetsanlegg for idrett og friluftsliv kan søke om
driftstilskudd. Det kan søkes støtte til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader til anlegg.
Anleggets størrelse og driftsomfang (driftskostnader) er tildelingskriterium. Det skal også vektlegges om anlegget er
åpent for uorganisert bruk innenfor området fysisk aktivitet og friluftsliv.
Søknadsfrist er 15. mars.
Det kan ytes inntil 30 % tilskudd til drift av anlegget.
Idrettsrådet er høringsinstans ved behandling av søknadene. Vedtak fattes administrativt av Bydriftssjef.

Lederutdanning / arrangementstilskudd
Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til å videreutvikle frivillige aktører til å ta på seg verv eller å være
ansvarlig for aktiviteter i de respektive organisasjoner. Tilskuddsordningen skal også stimulere organisasjonene til å
påta seg større arrangement. Organisasjonene kan søke om støtte som omfatter en gruppe eller enkeltpersoner i
organisasjonen og til arrangement. Frittstående enkeltpersoner kan ikke søke om midlene. Det kan søkes tilskudd til
lederkurs, aktivitetskurs, interne og eksterne kurs samt arrangement.
Søknadsfrist løpende hele året.
Det kan ytes inntil 30 % tilskudd basert på regnskap ved opplæring og budsjett ved arrangement.
Vedtak fattes administrativt av Bydriftssjef.

Kommunalt tilskudd til spillemiddelfinansierte anlegg
Tilskuddsordningen kan gi kommunalt tilskudd til bygging av nye aktivitetsanlegg og tilskudd til rehabilitering av eldre,
eksisterende private anlegg finansiert over spillemiddelordningen.
Alle private anleggsutbyggere kan søke, men en forutsetning er at anlegget er prioritert i kommunedelplanen for Idrett
og friluftsliv. I tillegg skal anlegget ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kommunen.
Tilskudd fra kommunen er 10 % av tildelte spillemidler oppad begrenset til kr. 84 000,‐.
Nærmiljøanlegg tildeles ikke kommunal andel spillemidler.
Summen av offentlige tilskudd (kommunale, fylkeskommunale og statlige midler inkl. spillemidler) kan ikke utgjøre et
høyere beløp enn kontantutgiftene i godkjent kostnadsoverslag. Dersom kontantutgiftene blir mindre enn de offentlige
tilsagnene til sammen, reduseres det kommunale tilsagnet tilsvarende.
Søknadsfrist er 1. september.
Vedtak fattes av Kommunestyret hvert år i forbindelse med rullering av handlingsdelen av Kommunedelplan for idrett
og friluftsliv. Idrettsrådet er høringsinstans før politisk behandling.
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Kommunale nærmiljømidler
Tilskuddsordningen skal stimulere til initiativ som fremmer aktivitet og tilbud i nærmiljøet. Midlene skal i hovedsak
være rettet mot barn og ungdom. Det skal legges vekt på aktiv medvirkning fra barn og ungdom ved
utforming/igangsetting av tiltak. Søkere på nærmiljømidler som ønsker å fremme aktivitet i nærmiljøet kan være:






Foreldrelag
Velforeninger
Borettslag.
Kommunen i samarbeid med lokale organisasjoner.

Søkerne må være registrert i foreningsregisteret og ha eget styre.
Utbygger er ansvarlig for fremtidig drift og vedlikehold.
Tiltakene skal primært være rettet inn mot oppvekstmiljøet og være åpne for alle. Tilskudd kan gis bare til investeringer
og ikke overstige 40 % av kostnadene.
Søknadsfrist 15. mars
Vedtak fattes administrativt av Bydriftssjef.

Tilskuddsmidler til lekeplasser
Tilskuddsordningen er å være en støtte til 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. Boområdene som ligger langt fra skoleplasser og barnehageplasser skal prioriteres. Søkerne må være registrert i
foreningsregisteret og ha eget styre. Søkere kan være velforeninger, foreldrelag, borettslag og lignende. Det gis tilskudd
til bygging av nye lekeplasser og til opprusting av eldre. Det gis maksimalt 40 % tilskudd.
Utbygger er ansvarlig for fremtidig drift og vedlikehold samt sikkerheten i anlegget (j.fr. Forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr)
Søknadsfrist er 15. mars.
Vedtak fattes administrativt av Bydriftssjef.
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Partnerskapsavtaler
Partnerskapsavtaler kan inngås mellom lag / foreninger og Rana kommune for å sikre drift av store og
kostnadskrevende private anlegg som bidrar til stor fysisk aktivitet for mange og spesielt hos barn og unge. Anlegget
skal være viktig for å få store arrangement til Rana.
Partnerskapsavtaler kan inngås for inntil 5 år. Etter søknad og ny behandling / nytt vedtak kan slike avtaler forlenges.
Partnerskapsavtaler er gjensidige ytelsesavtaler der Rana kommune yter et økonomisk bidrag mot at laget yter tilbake
til kommunens innbygger ut over egenbruk av anlegget. Eksempler på slike gjenytelser kan være:







Gratis trening for skoler noen timer pr. år
Gratis bruk ved skoleidrettsdager
Stilles til rådighet mot eventuelt vederlag ved store arrangement i Rana
Anlegget er åpent (vederlagsfritt) for allmenheten når slik bruk ikke er i konflikt med trening eller
arrangement
mv.

Det skal etableres et samarbeidsutvalg mellom Rana kommune og anleggseier for å sikre at avtalens intensjoner
etterleves. Det bør være minst et møte pr. år.
Partnerskapsavtaler skal ha en gjensidig oppsigelsesklausul med oppsigelsestid 6 måneder. Avtalen utløper uten
oppsigelse ved avtaletidens slutt.
Partnerskapsavtaler behandles av kommunestyret etter forutgående behandling av Idrettsrådet. Gjeldende
partnerskapsavtaler gjennomgås 1 gang pr. år og eventuelle endringer behandles av kommunestyret etter forutgående
behandling av Idrettsrådet.

Kontaktperson:
Mo i Rana bydrift v/Pål Homnes
Postboks 173, 8601 Mo i Rana
postmottak@rana.kommune.no
Tlf. 952 54 424/75 14 50 00
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