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1 Søknad fra 4H-nemnda 2022

Svar på søknad om støtte til rekruttering og transport
Behandlet av: Kultur
Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok 28.03.2022 søknad fra 4H-nemnda i Oppdal om økonomisk støtte til ulike
rekrutteringstiltak og til å dekke transportutgifter til ulike 4H-arrangement. Det søkes om kroner 12 200,-.
Arrangementene det ønskes tilskudd til er Storkurs på Svorkmo, Naturbruksdag på Skjetlein og
fylkesårsmøte på Stjørdal. Fylkesårsmøtet og storkurset er allerede gjennomført.
4H-nemnda i Oppdal ønsker også i år og samarbeide med klubbene i Rennebu, og tilbyr derfor skyss
også for dem. Dette begrunnes i samarbeid på tvers av kommunegrensene og det sosiale aspektet ved
å arrangere felles transport. Felles transport er av nemnda ønskelig både i et trafikksikkerhetsperspektiv
og i et klimaperspektiv. Kostnadene ved reisene opplyses å være som følger:




Storkurs på Svorkmo: kroner 4 000,Naturbruksdag på Skjetlein landbruksskole: kroner 7 000,Fylkesårsmøte Stjørdal: 1 200,-.

Samlet beløp er på kroner 12 200,-. Oppdal kommune har over flere år bidratt til å dekke
transportutgiftene til 4H-nemnda i Oppdal.
Det vises for øvrig til vedlagte søknad.
Vurdering
4H-klubbene tilbyr et viktig fritidstilbud til barn og unge i kommunen. At det legges opp til reiser også til
andre kommuner i regionen anses som positivt – dette kan bidra til samarbeid på tvers av grensene. At
det legges opp til busstransport er både sosialt, miljøvennlig og trafikksikkert. Dette er prinsipper
kommunen ønsker å legge til rette for og bidra til.
Kostnaden på kroner 12 200,- viser at klubbene har høye kostnader til transport. Å gi tilskudd til å dekke
transportutgifter kan bidra til at egenandelene ved å delta på slike arrangement holdes lave, og dermed
ikke hindrer deltagelse grunnet kostnadsnivået.
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Kommunedirektøren ønsker med bakgrunn i tiltakets fokus på barn og unge, miljø og trafikksikkerhet, å
støtte tiltaket også i år.
Administrativt vedtak:
Oppdal kommune bevilger kroner 12 000 til 4H-nemnda i Oppdal for å dekke transportutgifter til
utenbygds arrangement. Vedtaket begrunnes i 4H-nemndas arbeid for barn og unge.
Beløpet belastes konto 14702 484 – støtte til institusjoner, foreninger og lag innen idrett og fritid.
Tilskuddet utbetales etter innsendt regnskap.
Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
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