Spillemidler / Tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet
Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet 2016»

Rakkestad 2016 Stein Cato Røsnæs

Statlig anleggspolitikk
• Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan
sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for
alle.
• Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten
gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for
at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i
idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Statlig anleggspolitikk
• De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til
idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

• I tillegg vil staten legge til rette for at personer med
nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og
fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.
• Det er også et mål for den statlige idrettspolitikken å
legge til rette for at personer som i dag er fysisk
inaktive, kommer i gang med aktivitet.

Statlig anleggspolitikk
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er
hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28.
august 1992 nr. 103 med senere endringer, der det i §
10 blant annet står:
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og
datterselskap fordeles med 64 % til idrettsformål, 18 %
til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller
humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet
Norges idrettsforbund

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Etablering av nye anlegg
• Rehabilitering av gamle anlegg
• Kjøp av eksisterende anlegg

Års hjul og prosesser
• Søknaden sendes den kommunen anlegget ligger i
• Frist til kommunen varierer (1. oktober f.o.m. 2017)
– Kommunen saksbehandler søknaden, er alt med?
– Må være med i kommunal plan/IR’s medbestemmelse
– Kommunen veileder søkere
– Kommunestyret prioriterer søknader fra egen
kommune/IR’s medbestemmelse
• Kommunen søker Fylkeskommunen innen 15 januar
• Fylkestinget innstiller på fordeling i juni – Tildelings/Avslagsbrev

Noen begreper
• Ordinære anlegg
– Anlegg beregnet på organisert idrett
– Kunstgressbaner, Haller, friidrettsarenaer, skianlegg, de fleste
friluftslivsanlegg osv
• Nærmiljøanlegg
– Anlegg beregnet på egenorganisert aktivitet, utendørs og tilknyttet
bo- og nærmiljøer
– Ballbinger, skateanlegg, skileikanlegg, Turstier osv.
• Kap 4, Bestemmelser for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i
fjellet, ved kysten og i lavlandet. Forvaltes av DNT, søknadsfrist 1.
november
• Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
– Ordningen avviklet

Ideen om nytt idrettsanlegg er født
Hvem kan søke om spillemidler 2.2.1 Krav til søker
•

a) kommuner/fylkeskommuner

•

b) idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

•

e) sammenslutninger org. under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening,
Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen

•

Følgende sammenslutninger må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine
vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

•

f) aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper - g) stiftelser - h) samvirkeforetak – i) KF

•

Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til særlige anlegg:

•

j) sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens
Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg slik de er definert
under pkt 2.6.5 i bestemmelsene og til Nærmiljøanlegg, jfr kap 3 (NYTT)

Hvem kan søke om spillemidler
• Borettslag og velforeninger kan søke om tilskudd til
Nærmiljøanlegg

• Som hovedregel er det kun eieren av anlegget som
kan søke om tilskudd fra spillemidlene.
• Søker under bokstav f-i skal søke departementet om
forhåndsgodkjenning av sammenslutningens
vedtekter (se vedlegg 4-8).

• Søknad om forhåndsgodkjenning må sendes
departementet innen 15. november 2016.

Hvem kan søke om spillemidler
•

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne
grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Av den grunn må følgende krav være
oppfylt for å få tilskudd:

•

1. Kommuner /fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller søker
som nevnt under bokstavene c-k, skal inneha kontroll med eierforhold og drift.

•

2. Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne.

•

3. Et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål.

•

4. Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslige formål.

For krav til driften av anlegget, se pkt. 2.3.

Ideen er født, dere er søknadsberettiget
– Kontakt kommunens saksbehandler, tidlig!
•
•
•
•
•

Råd og tips
Veiledning om søknadsprosessen og elektronisk søknad
Anleggsnummer – Nødvendig for elektronisk søknad
Prosjektet må med i en kommunal plan
Kommunalt tilskudd ?

– Søknaden utarbeides
– Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse
– Søknaden, med relevant dokumentasjon, sendes kommunen

gjennom www.idrettsanlegg.no

Hva kan dere få av spillemidler
• Tar utgangspunkt i anleggets godkjente kostnad
• Ordinære anlegg (OA)(inkludert rehabilitering)
– Grunnregel inntil 1/3 av godkjent kostnad, se
bestemmelsene for maksimale satser for ulike anl.typer.

• Nærmiljøanlegg
– Grunnregel inntil 50 % av godkjent kostnad begrenset
oppad til kr 300 000

Anlegg i pressområder kan få et tillegg på 15% av
ordinært tilskudd (OA); Moss, Sarpsborg og Fredrikstad

Særskilt tilskudd - friluftslivsanlegg
Ordinære anlegg: Se veileder for krav; lengde bredde mm
Turveier, Turløyper, Turstier:
=> 50% av kostnaden, maks 1 mill. kr
Dagsturhytter

=> 1/3 av kostnaden, maks 1 mill. kr
Sanitæranlegg, Turkart
=> 1/3 av kostnaden, maks 0,7 mill. kr

Særskilt tilskudd - friluftslivsanlegg
Nærmiljøanlegg
Turløype, Turstier : Lenger enn 500 m
=> 50% av kostnaden, maks 0,3 mill. kr
Andre eksempler: Parkour, Trimpark, Skileikanlegg, mindre
skibakker, nærmiljøkart, frisbeegolf kurver

Definisjoner, eks, se vedlegg 13
Turveier
Ryddebredde/Bruksbredde: 4-5 m/ 2,5 – 3
Min lengde 2 km
Turveier er flerfunksjonelle traséer med høy utnyttelsesgrad for
ferdsel til fots, med sykkel, barnevogn eller rullestol. De har størst grad
av opparbeiding, gir god fremkommelighet, må tåle kjøring med
vedlikeholdsmaskiner og skal ha et fast og jevnt toppdekke. Noen
veier kan være asfaltert for rulleski. Veiene skal tilfredsstille krav til
universell utforming med tanke på dekke og stigningsgrad. Tilskudd:
inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr 1 000 000.

Veileder

Bestemmelser for løypetiltak i fjellet og
overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet
DNT «er kommune» => Veilede søkere. Søknadsfrist 1 november
Overnattingshytter ved kysten og i lavlandet
Søkere om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet kan
være sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund,
samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv (gjelder
sammenslutninger som er organisert under Norsk Friluftsliv per 15. juni
2015 for søknad om spillemidler i 2016).
Til overnattingshytter kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av
godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 700 000.

Vedlegg til søknaden
Søknaden krever dokumentasjon på bl.a.:


Eiendomsrett eller feste/leierett til grunn, 30 år (Nærmiljøanl. 20 år)









NB Tinglyst om det er avtale med private, alle grunneiere

Kostnadsoverslag – (Egen mal)
Finansieringsplan
F D V og utviklingsplan – (Egen mal)
Idrettsfunksjonellforhåndsgodkjennelse er gitt
Ev vedtekter er godkjent av departementet (Gjelder ikke for idrettslag)

Universell utforming
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer forutsetter at anlegget
oppfyller kravene til universell utforming, slik disse krav er utformet i
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og plan- og bygningsloven jf.§29-3.

Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming
skal foreligge som vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknader om rehabilitering
av eksisterende anlegg.
Det vises til departementets veileder ”Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg” (V-0511) og ”Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10
(Byggteknisk forskrift), NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk –
Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger”.

Mer om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse

• Punkt 2.5 i Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016
• Gjøres av kommune eller Kulturdepartementet
(Svømmeanlegg, kunstisanlegg)/(Nytt og Rehabilitering)

• Forhåndsgodkjenning må være gitt før
oppstart av byggearbeid

Det er en feil man kan gjøre som
ikke lar seg reversere:
«Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må
foreligge før byggearbeidene igangsettes.
Dersom arbeidene er igangsatt før
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
foreligger, er det avslagsgrunn og godkjenning
kan ikke gis.»

Bestemmelsene
Ligger på Kulturdepartementets nettside,
NB Ny veileder i juni hvert år:

www.idrettsanlegg.no
(Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf)

Elektronisk Søknadsskjema: www.idrettsanlegg.no

Mer informasjon
Respektive kommune skal veilede og bistå søkere
Mer info om ordningene og bestemmelser - veiledere

www.idrettsanlegg.no
Elektronisk søknadsskjema og ferdige maler finnes på
samme sted

