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Frosta kommune - tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2018
1.
Innledning
Kulturdepartementet viser til søknad av 1. september 2018 om tilskudd fra
tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer til å utvikle en sentrumspark i Frosta
kommune som en arena for egenorganisert fysisk aktivitet.
Kulturdepartementet tildeler med dette Frosta kommune inntil kr 3 137 000 fra spillemidlene
til idrettsformål, tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, til gjennomføring av
omsøkte tiltak i samsvar med innsendt søknad.
Tilskuddet vil bli utbetalt i to rater. 85 prosent av tilskuddet utbetales når departementet
mottar melding om at arbeidet har kommet i gang i samsvar med godkjente planer.
Sluttutbetaling vil bli foretatt når revidert sluttregnskap foreligger.
Det bes oversendt kontonummer for utbetaling av midler.
2.
Formål med tilskuddet
Tilskuddet skal benyttes til å utvikle og etablere en sentrumspark som et aktivitetsområde for
egenorganisert fysisk aktivitet i Frosta i tråd med innsendt søknad. Ved eventuelle større
endringer av planene må departementet konsulteres.
Det framgår av utlysningsteksten for tilskuddsordningen at anleggene som får tilskudd også
skal tjene som inspirasjon for den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg andre steder i
landet. Departementet oppfordrer derfor til at dere bidrar til dette ved å legge inn beskrivelser
av prosjektet og det endelige anlegget etter ferdigstilling i nettstedet
www.godeidrettsanlegg.no. Dette nettstedet er ment å være en ressurs for andre

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Andreas Søreng
Høiby
22 24 80 47

anleggsbyggere med eksempler på gode anlegg. Kontaktinformasjon til redaksjonen finnes
på nettsiden.
3.
Forholdet til lover, regler og bestemmelser
Kommunen skal påse at anleggets utforming, bygging og drift er i samsvar med relevante
lover og regler.
I tillegg gjøres det oppmerksom på at følgende vilkår gjelder:
 Anlegget skal være allment tilgjengelig og tilfredsstille krav til universell utforming, jf.
søknadskriteriene
 Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år fra ferdigstillelse og ha
en utforming som har tilsvarende bestandighet, jf. søknadskriteriene
 Når det gjelder disposisjon og drift av anlegget vises det til vedlagte "Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018" kap. 2.3.3 - 2.3.6 (i kap.
2.3.6 andre kulepunkt gjelder 20 år som nedskrivingstid).
4.
Økonomiforvaltning og kontroll
Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i vedlagte
"Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt
spillemidler til idrettsformål fra Kulturdepartementet", fastsatt av Kulturdepartementet 27. april
2018.
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