
 

   

 
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL 
NÆRMILJØTILTAK I BAMBLE KOMMUNE 
 
Formål 

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt å arbeide for at Bamble skal være et 
godt og attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg 
trygge. Et viktig tiltak er da å involvere seg i og føle tilhørighet i nærmiljøet der en bor. 
For å stimulere til engasjement rundt i hele kommunen har Bamble kommune vedtatt 
å sette av midler til nærmiljøtiltak. Lag og foreninger inviteres til å legge til rette for 
lokalt samarbeid for å utvikle lokale møteplasser i nærmiljøet, som skal være 
samlende for innbyggerne på tvers av interesser og alder. Det kan f.eks. være 
lekeplass, utplassering av benker, etablering av grill/bålplass.  

 Tiltak må være i Bamble kommune. 
Tiltaket må være tilgjengelig og glede for allmennheten. 
 

Hvem kan søke 
Lag og foreninger som er registrert eller har tilhørighet i Bamble kommune. Søker må 
være registret i frivillighetsregisteret. 
 

Hva kan det søkes om 
Maks tilskuddsbeløp kr. 300.000,-. 
Tilskuddet kan, som hovedregel , dekke inntil 80% av totalkostnaden. I helt spesielle 
tilfeller kan 100% av kostnaden dekkes. 
 

Krav til søknad 
Bamble kommunes søknadsskjema «Søknadsskjema for tilskudd til nærmiljøtiltak i 
Bamble kommune» må benyttes.  
 
Tilskuddet gis på følgende vilkår: 

 Søker må selv innhente alle nødvendige godkjennelser og tillatelser i forhold 
til grunneier, naboer og offentlige myndigheter. Avtalen med grunneier må 
være skriftlig og signert. 

 Søker må betale for alle kostnader og utgifter i forbindelse med godkjennelse 
av tiltaket. 

 Søker påtar seg ansvaret for sikkerhet, oppfølging og vedlikehold av tiltaket. 

 Ved eventuell avvikling av tiltaket må søker reetablere og tilbakeføre området 
slik som det var før tiltaket ble iverksatt. 

 Tilskuddsmottaker rapporterer på «Rapporteringsskjema for tilskudd til 
nærmiljøtiltak» etter at prosjektet er ferdigstilt, eller senest 12 måneder etter at 
tilskuddet er gitt. 

 Søknadsskjema og rapporteringsskjema sendes Bamble kommune ved 
postmottak@bamble.kommune.no, merkes «Søknad nærmiljøtiltak». 

 Hvis tiltaket ikke gjennomføres i henhold til plan/søknad så må deler eller hele 
beløpet tilbakebetales. 

 
 



 

   

Søknadsbehandling 
Søknader behandles fortløpende inntil budsjettert beløp er nådd.  
Tilskudd gis normalt ikke til tiltak som kan dekkes eller faller inn under andre 
offentlige tilskuddsordninger.  
 

Utbetaling og rapportering 
Tilskuddsmottaker: 
Det kan utbetales inntil 75% av innvilget beløp ved oppstart av prosjektet.  
De resterende 25% utbetales når sluttrapport og regnskap foreligger.  
Dersom prosjektet blir rimeligere enn budsjetterte avkortes tilskuddsbeløpet 
tilsvarende. 
 
Tilskuddsmottaker rapporterer på «Rapporteringsskjema for tilskudd til nærmiljøtiltak» 
etter at prosjektet er ferdigstilt eller senest 12 måneder etter at tilskuddet er gitt. 

 Oversikt over godkjente søknader vedlegges tertialrapporteringen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


