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Kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling

Rådmannens
INNSTILLING
Forslaget til retningslinjer for kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling datert 04.02.19
godkjennes.

13.02.2019 Komite for Samfunnsutvikling
Nytt forslag fra Jens Njøsen:
Setningen "Denne typen søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd" tas ut av
retningslinjer.

Votering:
1. Forslaget fra Njøsen (H) falt med 10 (AP 4, KRF 1, SV 1, H 1, FRP 1, PP 1, UAVH 1) mot
1 stemme (H).
2. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Komite for Samfunnsutvikling- 009/19 Vedtak:
Forslaget til retningslinjer for kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling datert 04.02.19
godkjennes.

14.03.2019 Kommunestyret
Nytt forslag fra Alejandro Pèrez:
Forslaget til retningslinjer for kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling datert 04.02.19
godkjennes ikke.
Kommunestyret ber rådmannen om en mer tydelig formulering av retningslinjer og formål
for kommunal tilskudd til tettstedsutvikling.

Den forbedret forslaget legges frem til neste kommunestyremøte til behandling

Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli:
Retningslinjene tas opp til evaluering etter første runde med tildeling av tilskudd.
Nytt forslag fra Jens Njøsen:
Setningen "Denne typen søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd" tas ut av
retningslinjer.
Nytt forslag fra Jens Njøsen:
Under "Hvem kan søke om tilskudd" legges det inn "Personer", i tillegg til "Lag og foreninger,
utviklingsselskap i kommunens tettsteder som er registrert medlem av Tilskuddsportalen".

Votering:
· Utsettelsesforslaget fra Alejandro Perez fikk 2 (SV 1, UAVH 1) stemmer og falt.
Flertallet (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemte for å behandle
saken.
· Forslaget fra Jens Njøsen, H, om å ta bort søknadspriortering fra retningslinjene fikk 14
(SP 1, H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer og falt. Flertallet (AP 14, SP 1, PP 2, SV
1, UAVH 1) stemte for å beholde opprinnelig tekst.
· Tilleggsforslaget fra Jens Njøsen, H, om utvidelse av retningslinjenes punkt "Hvem kan
søke om tilskudd" fikk 13 (H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer og falt. Flertallet
(AP 14, SP 2, PP 2, SV 1, UAVH 1) stemte for å beholde opprinnelig tekst.
· Innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, H 5,
FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 1 (H 1) stemmer.
· Tilleggsforslaget fra Elin Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret- 032/19 Vedtak:
· Forslaget til retningslinjer for kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling datert 04.02.19
godkjennes.
· Retningslinjene tas opp til evaluering etter første runde med tildeling av tilskudd.

Saksopplysninger:
I budsjettet for 2019 er det avsatt kr. 450.000,- til videreutvikling av kommunens tettsteder.
Det samme beløpet er avsatt i økonomiplan 2020-2022.
I forslaget som ble fremmet under budsjettbehandlingen er det ikke gitt noen nærmere
beskrivelse av hvilke tiltak, eller hvem som kan tildeles tilskudd.
For å kunne utlyse tilskuddsmidler og gi en beskrivelse av hvem som kan søke og til hvilke
tiltak har rådmannen utarbeidet et forslag til retningslinjer.
I retningslinjene er det angitt to tilskuddsmuligheter.
· Det innvilges et tilskudd på kr. 10.000 til utviklingsselskap og velforeninger i
tettsteder som er etablert og registrert i Tilskuddsportalen.
· Prosjekter og aktiviteter som styrker identitet, engasjement og tilhørighet til
tettstedet, aktivitetsskapende tiltak, og utviklingsprosjekter i tettstedet som
aktivitetsanlegg, møteplasser o.l.
Tilskuddet kan benyttes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunal

eller statlig tilskudd. Denne typen søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd
Det første kulepunktet angir at utviklingsselskap og velforeninger vil være sikret et
grunntilskudd under forutsetning at de er registrert i Tilskuddsportalen innen de aktuelle
søknadsfristene. Dette er også et insitament for etablering av denne typen organisasjoner i
tettstedene.
Det andre kulepunktet beskriver hva det kan søkes om tilskudd til. Her er det fokus på
utvikling av tettstedene med vekt på identitet, aktivitetsskapende tiltak og
utviklingsprosjekter.
Det legges opp til at en skal få utarbeidet elektroniske søknadsskjema.
Det er satt enkle krav til søknadenes innhold ut over faktainformasjon om søker.
Søknadene skal ha en kortfattet prosjektbeskrivelse, budsjett med finansieringsplan og
beskrivelse av varighet og eventuell videreføring.
Vurdering:
I retningslinjene er det ikke gått inn på hvilke tettsteder som kan få tildelt midler, men
rådmannen har tolket det til at det skal være tettsteder utenfor Kongsvinger by.
I retningslinjene har en klargjort hvem som kan søke, og hva det kan søkes om tilskudd til.
Det er viktig å peke på at dette skal være prosjekter og tiltak som ikke kan få tilskudd
innenfor andre kommunale tilskuddsordninger.
Ut over grunnbeløpet som kan tildeles av registrerte utviklingsselskap og velforeninger er det
ikke gitt noen ramme for hvor stort tilskuddet kan være. Det er i retningslinjene pekt på at de
søknader som også søker om fylkeskommunal, statlig tilskudd eller annen ekstern
finansiering vil bli prioritert.
Det er lagt opp til at en ikke skal ha omfattende prosjektbeskrivelser, men kortfattet
beskrivelse av prosjektet med et budsjett og finansieringsplan. Det er også viktig at en har en
beskrivelse av varigheten av prosjektet, særlig med hensyn til eventell medfinansiering med
fylkeskommunalt eller statlig tilskudd eller annen eksternfinansiering.

Konklusjon og oppsummering:
For å kunne få en god ordning med tildeling av tilskudd til tettstedsutvikling anbefaler
rådmannen at det blir utarbeidet enkle retningslinjer. Retningslinjene sier hvem som kan søke
og til hvilke prosjekter det kan søkes om midler til. Rådmannen ser det som viktig at en kan
benytte dette som en medfinansiering med bruk at fylkeskommunale, statlige og andre
eksterne tilskudd.

