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Namsskogan: 01.04.19.        Møtedato: E-post 07.05.19.  

          Saknr: 09/19    

Saksbehandler: Sissel K Grongstad     Arkiv nr: 141.0 

 

SAK 09/19: ALLMENNYTTIGE FORMÅL 2019 

Saksdokumenter: 

 

Søknad fra Kor i Namsskogan 

Søknad fra Namsskogan Frivilligsentral 

Søknad fra Trones IL 

Søknad fra Namsskogan skytterlag 

Søknad fra Nedre Namsskogan Sanitetsforening 

Søknad fra Namsinj 4H 

 

Saksopplysninger:  

I Fjellovens § 11, tredje ledd, heter det «Med samtykke frå departementet kan det og løyvast 

midlar til allmennyttige formål i disse bygdene». Den økonomiske rammen til allmennyttige 

formål i 2019 er på kr 15.000,-. 

 

Departementets myndighet er delegert til Statskog SF. I stedet for å godkjenne hver enkelt sak 

har Statskog gitt et rundskriv i brevs form datert 12.01.12. med retningslinjer på hvor mye 

fjellstyrene kan bevilge til allmennyttige formål. For tiden kan fjellstyret årlig disponere inntil 

5 % av bruttoinntektene til slike formål. 

 

Tilskuddet ble annonsert i Namsin med søknadsfrist 29. mars 2019.  

 

Det har kommet inn 6 søknader innen frist. Namsskogan JFF søkte også med de trakk sin 

søknad da arrangementet søknaden var knyttet opp mot, ble avlyst. 

 

Saksbehandlers vurderinger: 

Hva som er allmennyttige formål er ikke nærmere definert, så det er opp til fjellstyret å 

bestemme. Søkere i år er: 

 
Søker Formål 

Kor i Namsskogan Prosjekt «Astrid Lindgren» 

Namsskogan Frivilligsentral Oppussing av lokaler/drift 

Trones I.L. Ulike aktiviteter i henhold til plan 

Namsskogan skytterlag Oppgradering skytebane + planlagt jaktfeltstevne 

Nedre Namsskogan Sanitetsforening Ulike aktiviteter i henhold til plan 

Namsinj 4H Diverse utstyr til lavvoer 

 

Det har kommet inn mange gode søknader til mange gode formål. Saksbehandler har laget et 

forslag til vedtak der aktiviteter fra lag og foreninger er gitt prioritet. Namsskogan 

frivilligsentral, som i denne sammenheng ikke kan defineres som et lag eller en forening, fikk 

et tilskudd på kr 5.000,- til kjøp av bygg i 2017 og er ikke gitt prioritet denne gangen.  
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Forslag til vedtak:  

Fjellstyret bevilger tilskudd til allmennyttige formål i 2019 som vist i tabellen under: 

 
Søker Formål Tilskudd 

Kor i Namsskogan Prosjekt «Astrid Lindgren» 3.000 

Trones I.L. Diverse aktiviteter  3.000 

Namsskogan skytterlag Oppgradering + jaktfeltstevne 3.000 

Nedre Namsskogan 
Sanitetsforening 

Diverse aktiviteter 3.000 

Namsinj 4H Diverse utstyr 3.000 

  

Behandling: 

Marte Bergli reiste spørsmål om sin habilitet da hun er kasserer i koret. Fjellstyre vedtar 

henne inhabil.  

 

Fjellstyret blir ikke vedtaksfør på grunn av for få i oppmøte og saken sendes ut som e-postsak 

for endelig avgjørelse. 

 

VEDTAK: 

 

Fjellstyret bevilger tilskudd til allmennyttige formål i 2019 som vist i tabellen under: 

 
Søker Formål Tilskudd 

Kor i Namsskogan Prosjekt «Astrid Lindgren» 3.000 

Trones I.L. Diverse aktiviteter  3.000 

Namsskogan skytterlag Oppgradering + jaktfeltstevne 3.000 

Nedre Namsskogan 
Sanitetsforening 

Diverse aktiviteter 3.000 

Namsinj 4H Diverse utstyr 3.000 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Begrunnelse: 

Alle tiltak/formål er vurdert å innfri intensjonen i tilskuddsordningen "Midler til 

allmennyttige formål". 

 


