
Bergesiden vel, Halvorset

FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017
- TILSAGN OM KULTURBYGGMIDLER TIL ANLEGGSNR 0426005 801
BERGESIDEN GRENDETUN - VÅLER KOMMUNE.

Viser til søknad om tilskudd til ovennevnte anlegg.

Ved fordelingen av spillemidler ble søknaden imøtek ommet med et tilskudd på
kr 238 000.

Generelle retningslinjer for utbetaling av bevilget beløp:

Det kan foretas delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang. Anmodning om
delutbetaling må inneholde et delregnskap og en sta tusrapport med kommunal bekreftelse
på fremdriften av anlegget.
Innvilget beløp skal fortrinnsvis brukes i tildelin gsåret. Tilskudd som ikke blir brukt i løpet av
2 år etter at tilsagn er gitt, det vil si fra datoe n på tilsagnsbrevet, blir inndratt.
Sluttutbetaling foretas ikke før kontrollert regnsk ap er sendt inn sammen med kommunal
bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar me d godkjente planer. Kommunerevisor må
kontrollere regnskap ved tilsagn om tilskudd over k r 100 000,-. For kart skal i tillegg et
eksemplar av kartet legges ved.
Alle utbetalinger skj er via den kommunen hvor anlegget er fysisk plasser t
Eventuell fornying av søknad fremmes på elektronisk skjema vedlagt statusbeskrivelse,
orientering om byggearbeidet og foreløpig regnskaps oversikt, jamfør V-0732. Dersom
anlegget er ferdigstilt skal kontrollert regnskap v edlegges søknaden.

Forøvrig vises til bestemmelser om tilskudd til anl egg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732.

2436 Våler i Solør

Saksbehandler:
Linda Stewart

Søknadsnr: 17/01540

Arkiv nr:

07.06.2017

Deres ref.:

Postadr.: Tlf.: +47 62544000
Faks: +47 62544660

Kultur, bibliotek og kompetanse (KBK)
Postboks 4404, bedriftssenteret, 2325 HAMAR

Besøksadr.: Parkgata 64
E-post: postmottak@hedmark.org



Med hilsen

Randi Langøigjelten

fylkessjef KBK

Kopi: Våler kommune

Klageadgang
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spill emidlene rett til å klage over det vedtak som
er truffet av fylkeskommunen, jamfør Forvaltningslo vens § 27 tredje ledd, jamfør
§ 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 uker fra den d agen dette brevet kom frem. Dersom
fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av kl agen skal saken oversendes
Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Klageskjema finnes på siden http://www.signform.no/dss/

Linda Stewart

seniorrådgiver KBK


