
 
 

RETNINGSLINJER FOR INFRASTRUKTURFOND FLÅ KOMMUNE (juni 2018) 

 

Formål 

Formålet med infrastrukturfondet er å få opparbeidet stier og løyper og evt annen infrastruktur 

for å fremme trivsel og folkehelse for de som oppholder seg i Flå kommune. 

 

Hvem kan søke ? 

- Frivillige lag og foreninger (idrettslag, velforeninger, grendelag, turlag, løypelag osv) 

med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret. 

- Selskap som driver tomteutvikling kan stå som søker sammen med frivillige lag og 

foreninger jf ovenfor for tiltak som ikke er «interne tiltak som normalt bekostes av 

tomteutvikler». 

 

Hva kan det gis støtte til ? 

- Opparbeidelse av stier og løyper og evt annen infrastruktur for å fremme trivsel og 

folkehelse for de som oppholder seg i Flå kommune. Det forutsettes at tomteutviklere 

opparbeider infrastruktur i tilknytning til de regulerte områdene som i dag.  

- Det gis ikke støtte fra infrastrukturfondet til oppkjøring av skiløyper, men til 

opparbeidelse/tilrettelegging for løypetraseer. 

- Løypemaskin: det kan søkes om støtte i form av rentefritt lån til kjøp av løypemaskin. 

Lånet skal utgjøre maksimalt 25 % av kjøpesum, maksimalt 250.000,- og skal 

tilbakebetales over 8 år. 

 

Krav til søker: 

- Prosjektet må være prosjektert (planlagt) og det må ligge ved et budsjett for prosjektet 

- Egeninnsats i form av dugnad må være kalkulert, evt egne midler som tenkes brukt på 

prosjektet må spesifiseres. 

- Det må legges ved en plan for vedlikehold av prosjektet. 

- Grunneiers tillatelse må ligge ved søknaden. 

 

Prioritering av tiltak: 

- Kommunestyret i Flå står fritt til å prioritere tiltak det gis støtte til og størrelsen på 

støtten. 

- Prosjekt med innslag av egen finansiering eller egeninnsats vil bli prioritert foran ellers 

like prosjekt uten egen finansiering/egeninnsats. 

 

Søknadsfrist:  

Søknader behandles to ganger i året og søknadsfrist er 28. februar og 31. august. 

Kommunestyret behandler søknadene i kommunestyremøte i mars og september. 

 

Utbetaling av tilskudd: Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling 

samt mottatt nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom 

utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder. 

Rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd innenfor ordningen skal være innsendt 

før utbetaling. 



Kontroll med bruk av midler: Flå kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll 

av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av 

tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, 

m.m. Regnskap med kopi av bilag skal sendes Flå kommune så snart prosjektet er fullført.  

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, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er 

utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom 

tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist (der dette kreves), 

eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 

 

 


