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Svar-Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 
post 78) - 2023 - Mosodden ‑ Universell utforming badeplass 
Korgen 
 
Vi viser til søknad om tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde.  
 
VEDTAK ref. HU kultur – sak 7/2023, 15.3.2023. 
Det gis tilsagn på kroner 225 000 til prosjektet «Mosodden - Universell utforming badeplass 
Korgen» over statsbudsjettet kapittel 1420 post 78 for tilskuddsår 2023.  
Det inkluderer 90 000 kroner til tiltak for universell utforming. 
 
SAKSINNSTILLING  
Det fordeles 850 000 kroner til tiltak i statlig sikra friluftsområder, inkludert 90 000 kroner til 
en særskilt søknad om tiltak for universell utforming. 
 
Tilskuddsordningen skal medvirke til å fremme friluftslivsaktivitet i statlig sikrede 
friluftsområder. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett 
tilgjengelige og attraktive for allmennhetens friluftsliv. Det er bare kommuner og friluftsråd 
som kan søke, og områdene må være statlig sikra med godkjent forvaltningsplan.  
I Innlandet er det 80 statlig sikra områder.  
 
Midlene kan brukes til opparbeiding av områdene, tilrettelegging og skjøtsel. Det gis ikke 
midler til ordinær drift, men tiltak som øker tilgjengeligheten for alle brukergrupper skal 
prioriteres. 
 
Fylkeskommunen har mottatt syv søknader og fordelingen er gjort etter en særskilt vurdering 
av hvert enkelt tiltak. Med bakgrunn i begrensende midler er enkelttiltak det kan søkes om 
spillemidler til holdt utenom. Det er innvilget fire tilsagn og en søknad har fått tildeling til tiltak 
for funksjonshemmede etter særskilt tildeling. 
 
Til grunn for tildelingen ligger en godkjent forvaltningsplan over område som er utarbeidet av 
kommunen – og godkjent av fylkeskommunen i forkant. Tiltakene det søkes om midler til er 
med på å heve kvalitet og tilgjengelighet for å utøve friluftsliv i nærområde.  
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For tilsagnet gjelder følgende vilkår:  
1. "Miljødirektoratet forutsetter at fylkeskommunenes tildeling av tilskudd skjer i henhold      
til prinsippene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8 til 12, se § 7." 
2. Prosjektet må realiseres i samsvar med de planer som er lagt fram.  
3. Tilsagnet er gyldig ut tilsagnsåret. Hvis prosjektet/ tiltaket ikke gjennomføres innenfor 

tidsfristene, vil tilsagnet falle bort dersom ikke annet står skrevet i dette tilsagnsbrev.  
4. Eventuelle endringer i prosjektet i forhold til de innsendte opplysninger skal godkjennes 

av fylkeskommunen.  
5. Fylkeskommunen kan iverksette egnede kontrolltiltak vedrørende anvendelsen av 

tilsagnet i henhold til fylkeskommunens økonomihåndbok pkt. 4.2. Riksrevisjonen har 
kontrolladgang i henhold til Lov om Riksrevisjonen § 12.  

 
 
Utbetalingsvilkår:  
Tilsagnet gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres ihht Klima- og 
Miljødepartementet, fylkeskommunens spesifikasjoner og ellers som angitt i søknaden. 
Tilsagnssummen er en maksimalsum. Dersom tiltaket blir rimeligere en antatt, vil 
tilskuddsbeløpet kunne bli prosentvis tilsvarende redusert og overskytende bli krevd 
tilbakebetalt.  
 
Det foretas en delutbetaling på 85 % etter medgåtte dokumenterte kostnader.  
 
Tilskudd over 200 000 kroner, skal være attestert /godkjent av revisor, eventuelt en autorisert 
regnskapsfører hvis mottaker ikke er revisjonspliktig. Organisasjonens regnskapsansvarlige 
kan underskrive og bekrefte at regnskapet er riktig når tilskuddsbeløpet er mindre enn 200 
000 kroner. Regnskapet skal være godkjent og underskrevet. Det er ikke krav til kopi av 
fakturaer, men det må legges ved dokumentasjon på bruk av timer (betalt) og oversikt over 
dugnad (ikke på person-nivå). 
 
Rapportering: 
Mottaker av tilskuddet skal rapportere innen 15. november 2023 ihht gjennomføringen av 
prosjektet. Det rapporteres i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Evt. avvik i 
forhold til søknad skal framgå av rapporten.  
 
Vi ber om at det vises til ovenfor nevnte saksnr./dokumentnr. i framtidig korrespondanse.  
Innlandet fylkeskommune skal i sluttrapport og annen profilering eller orientering om 
prosjektet, synliggjøres som støttespiller.  
 
Klagefrist  
Du har i tråd med forvaltningsloven (§28), mulighet til å klage på vedtak som 
fylkeskommunen har fattet. Innen tre uker etter at du har mottatt dette brevet kan du sende 
en klage til fylkeskommunen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari Nilssen  
Seksjonssjef  
 Tuva Marie Eiklid 
 seniorrådgiver friluftsliv 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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