
Retningslinjer for støtte til lokale nærmiljøtiltak 

(vedtatt av Kvænangen formannskap den 13.02.2019 i sak 05 /19 )  

 

1. Formål  

Spredt bosetting og levende bygder er viktige for bosetning og næringsutvikling i Kvænangen.  

Trivsel og gode opplevelser er forutsetning for levende bygder og nærmiljøer. Friluftsliv, 

naturopplevelser og fysisk aktivitet har direkte effekt på folk trivsel og helse.  

 

Av øremerkede investeringsmidler har kommunestyret i Kvænangen kommune avsatt kr. 

250 000,- til investeringstiltak i bygdene i budsjettet for 2019. Disse investeringsmidlene skal 

brukes på planlagte nærmiljøtiltak i bygdene, i henhold til kommunedelplan for idrett, friluftsliv 

og kultur, vedtatt 18.12.2018.    

 

2. Nærmiljø tiltak  

Nærmiljøtiltak skal motivere og oppmuntre til investeringer og tilrettelegging eller opprustning 

av sosiale møteplasser i nærheten der folk bor, som for eksempel park, bålplasser, uteområder, 

lekeområder, turområder, turstier.  Disse tiltak skal bidra til å ivareta og styrke stedskvaliteter i 

nærmiljøet, nye og/eller eksisterende anlegg, og legge til rette for tilgjengelige rekreasjons- og 

friluftsområder i nærmiljøet. Det stilles krav om at anlegget skal være åpent for allmennheten. 

Støtte til nærmiljøtiltak skal være et bidrag til investeringer og tilrettelegging av planlagte anlegg 

i henhold til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur, handlingsprogram vedtatt 

18.12.2019. Det forutsettes egeninnsats og/egenaktivitet(dugnad) fra søkerens side. Søker er 

ansvarlig for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Søker må innhente nødvendige godkjenninger 

fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. Disse midlene er øremerket til 

investeringer og kan ikke brukes på drift. Formannskapet står fritt til å fastsette størrelsen på 

støtte inntil kr. 75 000,- pr. tiltak/ prosjekt, og kan gjennom det enkelte vedtak knytte særskilte 

vilkår til utbetalinger.  Tiltak må gjennomføres i budsjettåret.   

 

3. Søkeberettigede   

 

Tilskuddet kan søkes av lag/foreninger/organisasjoner/virksomheter som tilrettelegger for 

nærmiljøtiltak i Kvænangen, også knyttet til kommunal eiendom.  Foreningen/virksomheten skal 

være registrert i Kvænangen eller registreres med Kvænangen som forretningsadresse.  

 

 

4. Søknadsbehandling og tildeling av tilskudd 

Støtte deles ut til aktuelle nærmiljøtiltak i kommunen, initiert av lag/foreninger/virksomheter 

eller offentlige etater.  Søknad skal sendes nettbasert på www.regionalforvaltning.no med 



søknadsfrist 01.05.2019. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket med 

kostnadsoverslag og finansieringsplan, og plan for gjennomføring av tiltaket. Det forutsettes en 

kort omtale av tiltaket som kan brukes i avis, andre medier og/eller kommunens hjemmeside. 

Formannskapet står for vurdering av søknadene og tildeling av støtte.  Tildelt støtte utbetales når 

søker bekrefter at tiltaket blir gjennomført.  

 

5. Ikrafttredelse 

Reglene gjelder fra formannskapets vedtak 10.06.2015. Ordningen er vedtatt videreført i sak 

69/16, og i sak   89 /18.  

 


