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Trivselstiltak i grendene - avslag på søknad fra Brøggholmen
velforening
Det gis avslag på søknad om midler fra fondet Trivselstiltak i grendene. Dette med bakgrunn i
K-sak 25/19 og sak 25/21 hvor det er vedtatt at midlene ikke skal gå til ordinær drift.
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Dokumentet er elektronisk godkjent

Marit Aune
kommuneplanlegger

Saken er behandlet administrativt etter fullmakt i h t delegert myndighet. Vedtaket kan påklages i
henhold til forvaltningsloven §29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage
stiles til Hitra kommune.

Postadresse:
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139
Skattekonto: 6345.06.16178

Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Saksopplysninger
Saken omhandler søknad til fondet «Trivselstiltak i grendene». Brøggholmen velforening søker om
tilskudd til bygging av lekeplass på Brøggholmen. Søknadsbeløpet er kr 70 000.
Bakgrunn for saken
I innkommet søknad skriver Brøggholmen velforening følgende:
Vi har sett at det kan søkes om midler via «Trivselstiltak i grendene», og gjør herved dette. Vi har ikke
tenkt noe reelt beløp, men 50% vil utgjøre ca 70.000 kroner.
Det er avsatt et område på 10x10 meter sentralt på Brøggholmen, og vi har eksperthjelp fra leder i
Fillan Barnehage til planarbeidet.
Budsjettet vårt ser slik ut:

Opparbeidelse av området og fjerning av plen
Legging av godkjent fallunderlag

Innkjøp av godkjent fallunderlag

Innkjøp av Smia Lekeapparat (vedlegg)

Innkjøp av fugleredehuske (vedlegg)

Støyping av fundament

Verdisetting av dugnadsarbeide

7.000,15.000,53.000,12.000,5.000,30.000,-

SUM

122.000,-

Det ble gjennomført samtale pr telefon med søker 05.10. Søker utdyper at det mangler lekeplass i
boligområdet på Brøggholmen. Det er et ønske å opparbeide dette og man søker dermed kommunen
om tilskuddsmidler for gjennomføring.
Generelt om fondsmidlene:
Hitra kommune har etablert et eget fond på 1,5 mill. kr. knyttet til «Trivselstiltak i grendene».
Midlene kommer fra Havbruksfondet, der kommunen ble tildelt vel 60 mill. kr. høsten 2018.
Det er vedtatt retningslinjer for bruk av fondet i K-sak 25/19 den 14.03.2019.
Alle ideelle formål, som f. eks. lokale lag og foreninger kan søke på midlene med følgende unntak.
Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske
interesse.
Organisasjoner som primært driver med pengeinnsamling til veldedige formål.
Aktivitet som ikke primært er rettes mot Hitra befolkning.
Det er definert i K-sak 25/19 at:

Midlene skal primært tildeles trivselstiltak i grendene. Dette kan omfatte utstyr og
tilrettelegging for kulturtiltak, idretts-, leik- og friluftsformål, sosiale møteplasser,
formidling av lokalhistorie eller andre tiltak.

Midlene skal primært tildeles til utvikling av lokalsamfunnstiltak som gir varige
verdier.

Midlene kan ikke brukes til ordinær drift.
Prioriteringskriterier er vedtatt i følgende rekkefølge:

Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge.

Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av kommunens befolkning.

Oppstart av nye tiltak/aktiviteter.
I tillegg vedtok Hitra formannskap følgende tillegg til retningslinjene i sak 25/21 den 09.02.2021:
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Kommunalt tilskudd kan være maks 50%, og skal ikke overstige kr 70 000. For tiltak i form av
vedlikehold/fornyelse av eksisterende tilbud, så begrenses tilskudd til 35% og maks 50.000,- kr
Søknadens innhold skal være:
Tiltaket beskrives kort i brevs form. Nødvendige tegninger, kart og formelle tillatelser, f. eks.
byggetillatelse, grunneieravtaler, framdriftsplan ol. skal legges ved søknaden.
Utover tiltaksbeskrivelsen må det følge budsjett med følgende punkter:
Dugnad/egeninnsats (beregnes med fastpris 150 kr. pr. persontime og 300 kr. pr. maskintime).
Søknadsprosess
Søknadene behandles fortløpende, og prioriteres av Hitra formannskap.
Søknader om tilskudd på mindre enn kr. 30.000 behandles av administrasjonen, med melding til
formannskapet.
Utbetaling av tilskudd og rapport
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter dokumentert ferdigstillelse.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis
etter nærmere skjønnsmessig vurdering.
Vurderinger
Innkommet søknad er vurdert ut fra vedtatte retningslinjer listet opp over. Brøggholmen Velforening
vurderes å være søknadsberettiget.
Søknaden omhandler tilskudd for bygging av lekeplass på Brøggholmen i etablert boligområde.
Midlene regnes å gå til utvikling av lokalsamfunnstiltak rettet i hovedsak mot yngre, men også mot
befolkning i alle aldre. Tiltaket vurderes å gi varige verdier.
Søknaden handler om opparbeidelse/ oppgradering av lekeareal i et privat boligfelt. Dette er en type
tilrettelegging som oppfattes som en del av ordinær drift av dette boligfeltet. Området er omfattet
av reguleringsplan for Brøggholmen. Det er et krav i reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 at områder
for uteopphold/ lekeplass skal ferdigstilles samtidig med ferdigstillelsen av de første boenhetene i
området. Dette er utbygger sitt ansvar.
På bakgrunn av bestemmelsen om at midlene ikke kan gå til ordinær drift jf. K-sak 25/19, og krav stilt
i reguleringsplanen for området, gis det avslag på søknad om tilskudd.
Det vurderes å gi uheldig presedens for senere saker, hvis midlene fra fondet skal gå til å dekke
opparbeiding av lekeplasser som private utbyggere i utgangspunktet har opparbeidelsesansvar for.
Søknaden gis dermed ikke tilskudd gjennom fondet Trivselstiltak i grendene.

Side 3 av 3

