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Lag og foreninger

RULLERING AV HANDLINGSDELEN I ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG
FRILUFTSLIV 2015-2025
Handlingsplan i Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2025, rulleres hvert år og er
et verktøy for å prioritere tiltak og utbygging i kommunen. Det gjelder nærmiljøanlegg
(egenorganisert aktivitet) og spillemiddeltiltak til ordinære anlegg (organisert idrett).
Når det kommer inn forslag til nye anlegg (uavhengig av størrelse eller kategori) må det oppgis
eier, drift- og vedlikeholdsansvar, lokalisering av anlegg eller område (kartfestet), oppstart,
totalkostnad og finansieringsplan. Søkere må ha organisasjonsnummer, for å komme med i
betraktning.
Ved nye tiltak, ber vi dere om å se på vedlagte handlingsplan, hvor dere har lagt inn en aktivitet.
Send inn rettelser, dato for ferdigstillelse eller om det er tiltak som skal slettes fra handlingsplanen.
For søknadsskjema og retningslinjer for tippemidler, se www.idrettsanlegg.no.
Ved søknad om tilskudd, må anlegget være lagt inn i idrettsanleggsregisteret. Disse oppdateringene
gjøres av kommunen. Anleggseiere legger inn søknaden gjennom dette registeret. Tiltaket må først
være forankret i kommunedelplanen gjennom rullering av handlingsdelen dere nå har mottatt.
For å være sikret søknadsbehandling til spillemidler, må søknader om godkjenning eller
dispensasjon av anlegg, sendes til kommunen innen 1. oktober 2019.
Vi ber med dette at dere kommer med forslag til eventuelle endringer, samt innspill til
handlingsplanen for de neste 4 år.
Frist for tilbakemelding til kommunen er 15. mars 2019.
Bruk gjerne kommunens e-postadresse: post@beiarn.kommune.no , eller send inn per post.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Janne Berntsen
Fagleder Kultur
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Merknader til prioritert handlingsplan:
-Servicebygg/ signalbygg: Det er ikke jobbet med disse planene siden 2017.
-Infoskilt til nasjonalparkene i Reinhornheia: Dette avklares etter kommunestyrets bestemmelse om
Beiarn skal videreføre status deltakelse i Norges nasjonalparker.
-Infoskilt til Klokkergården, Moldjord: Ikke avklart fra Beiarn Historielag.
-¹Flerbrukshall: Rammekostnaden for prosjektert hall i 2018 er i følge oppdateringer av planskissen,
kr. 55 505 inkl. mva. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad fra
spillemiddelordningen, til bygging av ordinære anlegg.
I Nordland kan man få Nord-Norgetillegg på inntil 20 % av satsen. Det er gjort vedtak om oppstart av
planlegging i 2020 og byggestart i 2021.
Innspill til flerbrukshallen må inn til kommunen i første halvdel av 2019.
-Garasje tråkkemaskin: Ikke påbegynt.
-Arena Beiarn: Ikke ferdigstilt.
-Arena Beiarn, sykkeltrasé: Ikke påbegynt.
-²Frisbeegolfbane: Ferdigstilt. Den er finansiert gjennom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Beiarn
kommune i 2017. Totalkostnad 100.000,-.
Merknader til uprioritert handlingsplan:
-³Stedsutvikling Moldjord er tatt ut av økonomiplanen f.o.m. 2019.
-Scooterløype: Ligger inne til behandling i mars 2019.

Beiarn kommune | Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord | Telefon 755 69 000
mail: post@beiarn.kommune.no | web: beiarn.kommune.no

