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Deres ref:  Vår ref: TRSE  2020/907 Dato: 25.02.2020 

Svar på forespørsel om oversikt over tilskudd til lag og foreninger 

Det vises til forespørsel til rådmannen i epost av 17. februar angående oversikt over 
kommunale tilskudd til lag og foreninger. 
 
Nedenfor vises et uttrekk av poster i regnskapet for 2019 som omhandler tilskudd til lag og 
foreninger. 
 
1110 Rådmannen                                     28 818  

FFO VERDAL                                     12 000  
LO I VERDAL - 17.mai                                     16 818  

1250 Kulturtjenesten                               1 312 789  
FRIVILLIGHETSSENTRALEN                                   688 000  
HAGERGRYNKOMPANIET                                     30 000  
LEIRÅDAL SPELLAG                                     10 000  
LIONS CLUB VERDAL JUBILEUMSSKRIFT                                     10 000  
MIDTVINTERDANSEN 2019                                     40 000  
SAGAMARSJEN                                     15 000  
STIKLESTAD 4H DELTAKELSE STYREVERVKURS                                       2 800  
Ti på topp Verdal                                     25 000  
VERDAL HELSESPORTSLAG JUB.BERETNING                                     10 000  
Tilskudd idrettslag/anlegg                                   410 989  
VERDAL IDRETTSRÅD jub.skrift                                     15 000  
VERDAL PENSJONISTLAG                                     20 000  
Verdalsleikan                                       2 000  
VINNE SKILAG skiskole                                       4 000  
VUKU PENSJONISTLAG                                                                                                                                                                                         15 000  

     INNHERRED SENIORFORUM 15 000 
1800 Felles utgifter                                   900 000  

HELGÅDAL IL - nærmiljøtiltak                                   260 000  
LEKSDAL IL - nærmiljøtiltak                                   340 000  
NESS IL - nærmiljøtiltak                                   300 000  

Totalsum                               2 241 607  
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Til sammen er det 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. 
 
Nærmiljøtiltak. 
Kommunestyret gjorde i møte 28. oktober 2019, sak 92/19 vedtak om å bevilge til sammen 
900.000 kroner til tre ulike oppgaveutvalg i kommunen. Oppgaveutvalgene fikk i samme sak 
myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn. Pengene ble overført oppgaveutvalgene i 
2019 og vil bli brukt utover året 2020. Kommunestyret forutsatte at ordningen blir evaluert. 
Videre er det bedt fra administrasjonen at alle utvalgene fører et enkelt regnskap over 
hvordan midlene blir brukt og sammen med regnskapet skriver en kort rapport om sitt 
arbeid. 
 
Tilskudd frivillighetssentralen. 
Tilskuddet til frivillighetssentralen har vært egen post i budsjett i en periode på 12-15 år. I 
2019 var det avsatte på 688.000 kroner. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom 
kommunen og Frivillighetssentralen som sier noe om hvilke forventninger kommunen har til 
omfang og innhold. 
Frivillighetssentralen skal hvert år levere regnskap og rapport over hvordan drifta har vært 
og hvilke ulike tiltak som er gjennomført. Dette skal igjen danne grunnlag for eventuelle 
endringer i avtalen mellom kommunen og frivillighetssentralen. 
 
Tilskudd idrettslag/anlegg. 
Det har siden tidlig på 1990-tallet eksistert en tilskuddsordning for idrettsanlegg eid av 
idrettslag. Kommunen har (jfr samarbeidsavtale) delegert til Verdal idrettsråd å administrere 
tilskuddsordningen. Dette gjør de etter tildelingskriterier som er politisk vedtatt. 
Anleggseierne må som grunnlag for fordelingen rapportere inn eventuelle endringer i 
anleggssituasjonen. Idrettsrådet sender til kulturkontoret oversikt over tilskuddsfordelingen. I 
2019 var potten til fordeling på kr 400.000. Kr 10.989 er tilskudd til drift av Verdal 
idrettsråd som er forankret i samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet, og 
grunnlaget er kr 1,50 pr medlem idrettslagene i Verdal. 
 
Samarbeidsavtaler med seniororganisasjoner. 
Kulturtjenesten har inngått samarbeidsavtaler med Hagergrynkompaniet, Verdal 
pensjonistlag, Vuku pensjonistlag og Innherred seniorforum. Til sammen utgjør disse fire 
avtalene tilskudd på 80.000 kroner. Avtalene gjelder for et år av gangen og i forbindelse med 
inngåelse av avtalene har Kulturtjenesten møte med hver enkelt organisasjon hvor de 
orienterer som sin aktivitet og hvor en blir enige om hva samarbeidet skal innebære i 
kommende år. 
 
Andre mindre tilskudd. 
Gjelder resterende tilskudd vist i tabellen foran. Dette gjelder i det vesentligste tilskudd til 
enkelt arrangement og andre mindre prosjekt som jubileumsskrifter mm. Midtvinterdansen 
og Ti på topp oversender rapport etter gjennomført tiltak. For de øvrige er det ikke lagt krav 
fra kommunens side om regnskap eller rapport om bruken av midlene. Det kontrolleres at 
tiltakene gjennomføres og ved utgivelse av jubileumsskrifter o.l. får Kulturtjenesten tilsendt 
eksemplarer av det utgitte produktet. 
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Håper dette gir svar på de spørsmålene dere stilte i epost. Skulle det være behov for 
ytterligere opplysninger er det bar å ta kontakt med undertegnede. 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Selseth 
Kommunalsjef næring og samfunnsutvikling 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 


