
Sør-Odal Grenderåd  

KRITERIER FOR TILDELING AV TILTAKSPENGER 

 

1. Formål med tilskuddene 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt 

samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, 

utvikling og tilflytting til kommunen. 

 

2. Forhold som prioriteres 

Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode eller er rettet mot unge, 

nye innbyggere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som 

på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen, vil være forhold som blir prioritert. 

Søknader knyttet til eksempelvis vedlikehold av bygg og innkjøp av møbler vil ikke bli prioritert, da 

midlene er utviklingsrettede. 

Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på framtidig drift og vedlikehold. 

 

3. Utbetaling av «såpenger» 

Grenderådet utbetaler i 2020 25.000 kroner i «såpenger» til hvert av grendeutvalgene/grendelagene.  

Grendeutvalget, alternativt delegert til grendeutvalgets styre, avgjør bruken av midlene. 

For å få utbetalt såpengene kreves følgende: 

 Organisasjonsnummer, vedtekter og egen bankkonto. 

 Gjennomført årsmøte siste 12 måneder og valgt styre for innværende år. 

Ha revisorgodkjent regnskap og utarbeidet budsjett med handlingsplan for kommende periode. 

 

4. Tildeling av «tiltakspenger» 

Til gjennomføring av konkrete tiltak har Sør-Odal Grenderåd, gjennom tilskudd fra Sør-Odal 

kommune, om lag 370.000 kroner i «tiltakspenger» for utbetaling i 2020.  

Følgende må være vedlagt tiltakssøknadene: 

 Utfylte tiltaksbeskrivelser 

 Framdriftsplaner 

 Detaljert kostnads- og finansieringsplan 

 Forklaring på hvordan drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt 

Det skal også opplyses om det er mottatt eller søkt støtte fra andre finansieringskilder. 



Tiltak som støttes kan ikke ha en søknadsandel på over 50 prosent av prosjektets totale 

kostnadsramme.  

Egeninnsats i form av dugnadstimer vurderes til 350 kroner i timen. Dugnadstimene skal 

konkretiseres og tydeliggjøres. 

Grenderådet bestemmer selv hvilke tiltak som skal få støtte, men tiltakene må forsterke eller være i 

tråd med kommuneplanens samfunnsdel og kommunens satsingsområder (folkehelse, vekst i 

befolkning og i næringslivet, og oppvekst barn og unge). Her finner du lenke til kommuneplanens 

samfunnsdel 2018-2030. 

Alle søknader skal sendes Sør-Odal Grenderåd i henhold til utlyste frister gjennom lokale 

grendeutvalg.  

Grendeutvalget prioriterer prosjekter som grenda skal søke grenderådet om støtte til. Det er ingen 

begrensninger på antall søknader som grendeutvalget kan prioritere for sluttbehandling i 

grenderådet, men det oppfordres til å tenke totaløkonomi fra hver grend sett opp mot rammene til 

rådighet av året. 

 

5. Andre forhold av betydning 

75 prosent av det totale tilskuddet vil bli utbetalt ved prosjektstart. Sør-Odal Grenderåd stiller krav 

om at det innhentes pristilbud i søknaden, så langt det lar seg gjøre, og forbeholder seg retten til å be 

om ytterligere dokumentasjon på at estimatene er reelle før første tilskuddsutbetaling. 

De resterende 25 prosentene vil bli holdt tilbake til prosjektets ferdigstillelse og grendelagene 

skriftlig kan dokumentere for hvordan pengene er brukt. Det er ikke krav om at regnskapene skal 

være revisorgodkjent, men regnskapene skal inneholde kvitteringer som viser at pengene er brukt til 

det som er besluttet. 

Tildelte midler kan kun benyttes til det/de tiltak som lå til grunn for tildelingen. Grenderådet og Sør-

Odal kommune kan be om at dette dokumenteres. 

Regjeringens og fylkesmannens vilkår for tildeling og bruk av offentlige midler må overholdes. 

Dersom tildelte midler disponeres i strid med gjeldende kriterier, kan det medføre krav om 

tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet. 

https://www.sor-odal.kommune.no/getfile.php/13453604-1560503561/Bilder/S%C3%B8r-Odal/samfunnsdel.pdf
https://www.sor-odal.kommune.no/getfile.php/13453604-1560503561/Bilder/S%C3%B8r-Odal/samfunnsdel.pdf

