
Retningslinjer for midlertidig tilskuddsordning for utlån av tur- og fritidsutstyr  

Vedtatt av Kultur og miljøutvalget 28.05.2020 

 

§ 1 Formål  

Retningslinjene skal sikre en rettferdig fordeling av tilskudd til aktører som driver utlån av tur- 

og fritidsutstyr. 

 

§ 2 Virkeområde  

Retningslinjene gjelder behandling av søknader fra organisasjoner som har tilholdssted og 

virkeområde i Fredrikstad og/eller som ønsker å drive utlån i Fredrikstad. 

 

§ 3 Økonomiske rammer  

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av politisk vedtak i kultur- og 

miljøutvalget. 

 

§ 4 Vilkår for tildeling av tilskudd  

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at utlånsordningen er åpen for alle og at ingen 

brukergrupper faller utenfor.  

Det er en forutsetning at ordningen er tilrettelagt på en måte som gjør den så tilgjengelig som 

mulig, herunder stilles det krav til blant annet universell tilgjengelighet, åpningstider og 

bemanning. 

 

Det stilles som krav at det inngås en partnerskapsavtale med organisasjonene som mottar 

tilskudd og Fredrikstad kommune. 

Det stilles krav om at tiltaket skal gjøres godt kjent gjennom markedsføring av ordningen. 

 

§ 5 Kunngjøring og vilkår for søknad 

Ordningen kunngjøres på Fredrikstad kommunes nettsider og i media.  

 

Søknaden sendes inn elektronisk. Skjemaer er tilgjengelig på kommunens nettside. 

  

Søknaden må inneholde: 

 Realistisk framdriftsplan og budsjett. Igangsettelse av låneordningen skal være 

senest 6. juli 2020. 

 Kortfattet plan for: 

o Hva slags utstyr som skal lånes ut og kjøpes inn 

o Hvilke lokaler som skal brukes til ordningen 

o Hvordan smittevernrutinene skal håndteres 

o Bemanning og åpningstider 

o Plan for markedsføring av ordningen 

 Organisasjonens kompetanse og erfaring på området. 

Søknadsfrist for tilskudd til utlån av fritidsutstyr er 10. juni. Søknader som mottas etter 

søknadsfristen behandles ikke.  

 

§ 6 Vilkår for utbetaling av tilskudd  

Tildelt tilskudd utbetales når vedtak foreligger. 

 



Tiltak som innvilges støtte skal gjennomføres som beskrevet i søknaden og innen angitt 

tidsfrist. Kommunen skal orienteres dersom det inntrer forhold som innebærer vesentlige 

endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden. Eventuelle endringer 

skal godkjennes av kommunen på forhånd. 

 

Ved all omtale av tiltaket skal det fremkomme at tiltaket er støttet av Fredrikstad kommune. 

 

§ 7 Kontroll med bruk av midler  

Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler. Mottaker 

av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant 

dokumentasjon, m.m. 

 

§ 8 Rapportering  

Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes ved prosjektets ferdigstillelse. 

 

Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Det kreves revidert 

regnskap fra offentlig godkjent revisor for tilskudd over 100 000 kroner.  

 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av hvordan, og i hvilken grad, målene for tilskuddet 

er nådd. 

 

§ 9 Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling  

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller 

deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, vil utbetalt tilskudd kunne kreves tilbake. 

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen 

fastsatt frist, eller dersom regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 

 

§ 10 Ikrafttredelse  

Retningslinjene trer i kraft fra vedtak er fattet. 

 


