
  

Orientering til kontrollutvalget - Bevilgninger til private lag og 
foreninger  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 09.03.2020 08/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/229 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Vedlegg 
Svar på forespørsel om oversikt over tilskudd til lag og foreninger 
 
Saksopplysninger 
Ifm kontrollutvalgets behandling av sak 01/20 Referatsaker i møte den 27/1-2020 gjorde 
kontrollutvalget slikt vedtak: 
 

1. Referatsakene tas til orientering  
2. Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få klarhet i bevilgninger fra kommunen 
og oppfølging av disse 

 
Til punkt 2 ønsker kontrollutvalget en skriftlig orientering fra rådmannen på hvordan 
kommunen følger opp bevilgninger gjort til private lag og foreninger. 

1.          Hva er omfanget av kommunens bevilgninger gitt til private lag og foreninger 
på år 
2.          Kontrollutvalget ønsker også svar på om kommunen: 

a)          stiller betingelser ved bevilgninger gitt til lag og foreninger: 
a.          på hva bevilgningene skal brukes til 
b.          om tilbakerapportering på at bevilgninger er brukt til gitt(e) formål 
c.          med krav om tilbakebetaling dersom bevilgning ikke er brukt til gitt(e) 
formål 

b)          stiller ulike betingelser avhengig av:  
a.          beløpets størrelse  
b.          hvem som mottar bevilgningen 

c)          har sikret seg innsynsrett for å følge opp at bevilgninger er brukt til gitt(e) 
formål 
d)          mottar årsregnskap fra lag og foreninger som mottar tilskudd 

a)          Hva bruker kommunen i så fall årsregnskapene til  
 
Det ble bedt om skriftlig svar på dette innen fredag 28.02.2020. Kommunens svar er vedlagt 
saken. 
 
Kommunens svar viser at det til sammen er gitt tilskudd for litt over 2,2 mill. kroner i 2019. Av 
det totale beløpet er ca. 2 mill. kroner gitt som samlet tilskudd til nærmiljøtiltak, 
frivillighetssentralen og idrettslag/anlegg i kommunen, se liste. Det går også frem at 
kommunen har en form for oppfølging av tilskuddene.  
 
Kommunens tilbakemelding svarer langt på veg ut de spørsmålene som er stilt. Det kunne 
imidlertid gått klarere frem av besvarelsen om kommunen vurderer å stille krav om 
innsynsrett ved bevilgning, og kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom 
kommunen ser at bevilgning ikke er brukt til gitt(e) formål. 
 
Rådmannen ved kommunalsjef næring og samfunnsutvikling vil være til stede i møtet for ev. 



å supplere opplysningene.  
 
Vurdering 
På bakgrunn av kommunens svar og ev. suppleringer i møtet anbefales det at 
kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
 


