Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Folkehelse, idrett og frivillighet
WING ORIENTERINGSKLUBB
c/o Morten Strand
Wilhelm K. Størens veg 4B
7048 TRONDHEIM
Deres ref.:

Vår ref.:
-

Saksbehandler:
Frank Gjengaar

Dato:
20. jun 2018

Innvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 til
anleggsnr. 60020, Kåsen- O-kart (6.5kvkm 2016) ved Kåsen o-kart- sentrum syd
- Oppdal kommune
Gjelder søknad om tilskudd til Etablering av Orienteringskart, med søknadsnummer
125534.
Ved fordeling av spillemidler ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på
kroner 49 000.
Generelle retningslinjer for utbetaling av tildelt tilskudd:
1. Det kan søkes om delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang.
Søknad om delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport
med kommunal bekreftelse på anleggsprosjektets fremdrift.
2. Tildelt tilskudd skal som hovedregel benyttes i tildelingsåret. Tilskudd som ikke
er utbetalt innan 2 år etter at tilsagn er gitt, det vil si innen to år etter datoen på
dette tilsagnsbrevet, blir inndratt.
3. Sluttutbetaling kan ikke skje før revisorkontrollert regnskap er sendt inn
sammen med kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med
godkjente planer.
4. Når tilskuddet er kr 400 000 eller høyere skal anleggsregnskapet kontrolleres
av kommunens revisor. Regnskap for tilskudd under kr 400 000 kan
kontrolleres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte
revisor.
5. Alle utbetalinger skjer via den kommunen der anlegget er fysisk plassert.
Tilskuddsmottaker har ansvar for at tildelt tilskudd brukes i samsvar med
forutsetningene, kravene og vilkårene i bestemmelsene. Bestemmelsene om tilskudd
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er tilgjengelig via www.anleggsregisteret.no.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Folkehelse, idrett og frivillighet
Klageadgang
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det
vedtak som er truffet av fylkeskommunen, jamfør Forvaltningsloven § 27 tredje ledd,
jamfør §28 annet ledd samt kapitel 6 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet, V-0732 B. Klagefristen er tre uker fra den dagen dette brevet kom
frem. Dersom fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken
oversendes Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Jorunn Lilleslett
seksjonsleder

Frank Gjengaar
rådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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E-post – Sjur Vammervold – Outlook

Utbetalingsanmodning, tilskot orienteringskart Kåsen
Terje Midtbø <terjem@ntnu.no>
to. 30.09.2021 21:06
Til: Sjur Vammervold <sjur.vammervold@oppdal.kommune.no>

Hei,
Vedlagt rekneskap + andre relevante dokument.
Ver snill å seie i frå viss noko manglar.
Mvh
Terje Midtbø
Wing OK
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