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PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM 2023 IDRETT OG FRILUFTSLIV  
 
 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2023 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
2016-2025, datert 06.12.2022.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
  

1. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
2.   Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) og Øyer Kommune  
3.   Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 (V-0732 B),   
Kulturdepartementet (KUD).  

 
Sammendrag: 
 
 Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 skal rulleres årlig. Det 
er registrert tre nye nærmiljøanlegg til årets rullering. Det er totalt tre ordinære 
spillemiddelsøknader, en ny, en fornyet og en søknad om tilleggsbevilgning.    
 
(Ord forklaring: «fornyet» = ikke fått midler i 2022, «søkt tilleggsbevilgning» = søkt ekstra 
spillemidler grunnet økte kostnader i prosjektet.) 
  
Saksutredning: 
 
Generelt  
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om 
pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. KUD og 
fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. de midlene 
som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.  
 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet fra og med 15. juni 2019. Ordningen har ikke 
tilbakevirkende kraft, det vil si at spillemiddelfinansierte anlegg som ble startet før 15. juni 2019 
må ha forhåndsgodkjenning. Det henvises til skriv fra KUD datert 14. juni 2019 for mer 
utdypende informasjon om endringene. 
  
 Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets  



bestemmelser. Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i 
følgende to kategorier:  
- Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)  
- Nærmiljøanlegg.  
 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk  
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til felles 
prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større samfunnsmessig 
perspektiv. Tildeling av spillemidler skjer en gang i året der Idrettskretsen, kaller inn 
idrettsrådsledere og saksbehandlere fra Lillehammer, Gausdal og Øyer. De fordeler midler etter 
prioriteringslistene, så langt det er mulig ut fra potten som er tildelt vår region. 
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha avtale om bruksrett med grunneier i 
minimum 30 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For enkelte turløyper er kravet 10 år. For 
søknader om støtte av anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, 
idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier. Det 
oppfordres fra departementet å se på interkommunalt samarbeid på større ordinære 
spillemiddelfinansierte anlegg.  
 
Omfanget av spillemiddelfinansierte anlegg 
Norsk Tipping gikk i 2021 med et samlet overskudd på 6 286 mill. kr, en forbedring på 119 mill. 
kr fra 2020. Fylkesvis fordeling av rammebeløp for spillemidler 2022 fikk Innlandet fylke 124 
mill. kr til fordeling. Av dette rammebeløpet går 109 mill. kr til ordinære anlegg og 15 mill. kr til 
nærmiljøanlegg. 
 
Fylkeskommunal prioritering, etter føringer fra staten 

1. Gjentatte søknader skal prioriteres øverst av kommunen. 
2. Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert, som kvalifiserer til 

minimum kr 25 000 kr i tilskudd). 
3. Anlegg for egenorganisert aktivitet prioriteres, slik at søknadene får innvilget senest 

andre året søkt. 
a. Nærmiljøanlegg 
b. Tettsteds- og bynære friluftsanlegg. 

4. Nye trender, klima-/miljøhensyn og andre politisk vedtatte satsinger 
5. Resten av tilskuddsmidlene som er til disposisjon fordeles tilnærmet prosentvis mellom 

regionene i fylket basert på godkjent søknadssum. Kommunens prioritering og antall år 
søkt vektlegges. 

6. Søknader fra frivillige organisasjoner prioriteres foran offentlig søker ved likhet i de 
andre prioriteringene. 

  
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Det 
fastsettes konkrete satser og eventuelle modeller for beregning av tilskudd for forskjellige 
størrelser og omfang av anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene halvparten av godkjent kostnad, 
maksimalt kr 300 000 pr anleggsenhet. 
 
 



 
Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016 – 2025  
Planens handlingsprogram rulleres årlig. KUD stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til 
må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige 
tildelingen. Ifølge veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-
0798) defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endring, uten krav 
om offentlig høring. En endring av prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet, er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og mindre 
ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom de er innenfor planens mål og strategier. 
 
Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknadene. Det 
er et overordnet prinsipp at godkjente søknader skal settes i kronologisk rekkefølge, dvs. etter 
når søknaden kom inn på lista. Eller følges kriteriene for fylkeskommunale prioriteringer punkt 
1-6. 
 
I 2022 ble det utbetalt 1 604 000 kr i spillemidler 440 000 kr til Øyer kommune og resterende 
beløp til Øyer-Tretten IF. Vi har i 2022 1 282 000 kr (gjelder 1 ØTI prosjekt som ferdigstilling er 
utsatt til 2023) i såkalte restanser, dette skyldes at prosjektene ikke er ferdigstilte med 
revisorgodkjente regnskap. Restansene på ikke igangsatte prosjekter blir normalt inndratt etter 
2 år, hvis det ikke søkes om utsettelse av frist. Restanser på ferdigstilte prosjekter blir utbetalt 
når revisorgodkjent regnskap er levert til fylkeskommunen. Dersom det er midler tilgjengelig 
utbetales normalt 85% av spillemidlene, 15% holdes tilbake til godkjent sluttregnskap 
foreligger. Restanser fra i 2021 ca. 487 000 kr vil komme inn på konto i løpet av regnskapsåret 
2022. 
  
Nærmiljøanlegg til rullering 2023 
Formannskapets innstilling til kommunestyret er å bevilge  300 000 kr til etablering av Øyer 
sentrum skileikanlegg SAK 70/22 den 15.11.2022. Dette er med på å finansiere opp Øyer 
sentrum skileikanlegg del 1-4, del 3 og 4 kommer neste år. Grunnarbeidet til skileikanlegget (del 
1-2) står ferdig til vinteren 22/23 og hele prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2023 (del 1-4). 
Aurvoll ishockey vant er ny søknad i 2022 og er delvis ferdig stilt og klar til bruk fra vinteren 
22/23. 
 
Administrasjonen jobber videre med utredning av sentrumsnære nærmiljøanlegg i regi av Øyer 
kommune, med utgangspunkt i utarbeidet rapport om behov for nærmiljøanlegg i Øyer 
kommune. 
 
Ordinære anlegg til rullering 2023 
Utvikling av spillemiddelfinansierte anlegg i Øyer kommune har vært god de siste årene. Det er 
god dekning på idrettsanlegg i kommunen blant de aktive idrettene. ØTI. har 3 søknader inne til 
rullering 2023. Nytt anlegg er diskgolfbane på Mosetertoppen, denne har vært provisorisk 
sommer 2023 og vil bli bygget permanent fra sommeren 2023. ØTI har en tilleggssøknad inne 
for skianlegget i Musdalen, grunnet at anlegget har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert.  
 
ØTI har kommet langt i utviklingen av Øyer Idrettspark. På Mosetertoppen skistadion blir det 
flere prosjekter i årene fremover.  
Øyer-Tretten Idrettsforening har innledet et samarbeid med Hafjell Alpinsenter-sommerdrift 
om bygging av spillemiddelfinansiert frisbeegolfbane på Mosetertoppen.  
 



 
Spillemidler 2021:  
Kommunedirektøren anbefaler at rullering av handlingsprogrammet vedtas, og at årets 
spillemiddelsøknader prioriteres i følgende rekkefølge:  
 
Nærmiljø anlegg 
Prior.  Anleggsnavn  Søker  Søknadstype  Søknadsbeløp  
 
1.  

Øyer sentrum skileik anlegg 
del 1 

ØTI  ny  300 000 kr 

 
2. 

Øyer sentrum skileik anlegg 
del 2 

ØTI  ny  300 000 kr  

3. Aurvoll ishockey vant 
 

ØTI ny 217 000 kr 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 
 
Ordinære anlegg 
Prior.  Anleggsnavn  Søker  Søknadstype  Søknadsbeløp  
 
1.  
 

Tretten Lysløype 
(Musdalen)  

ØTI  tilleggsbevilgning  490 000 kr  

 
2. 
 

Mosetertoppen 
snøproduksjon del 2  

ØTI  fornyet  1 000 000 kr 

 
3. 
 

Mosetertoppen diskgolf  ØTI  ny  300 000 kr  

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen og på Granrudmoen styrker Øyers stilling som 
vintersports- og helårsdestinasjon. Utvikling og rehabilitering av øvrige anlegg i 
handlingsprogrammet, underbygger også kommunens strategi for økt tilflytting. 
  
Det aller viktigste argumentet for utvikling av aktivitetsanlegg er å tilrettelegge for økt aktivitet 
og bedre folkehelse. 
  
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår kommunedirektøren at rullering 
av handlingsprogrammet for 2023 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 vedtas 
med ovennevnte prioriteringer. 
  
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2022, for 
oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling.  
 
Når det gjelder nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer er det gjort et grundig 
kartleggingsarbeid og det er lagt til rette for bred involvering av barn/unge og øvrige innbyggere. 
Kommunedirektøren viser til egne saker angående tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum, og rår 
formannskapet til å slutte seg til prioriteringen av anleggene/arenaene. Den konkrete 



oppfølgingen er avhengig av kommunestyrets prioriteringer i investeringsplanen (rullering juni 
2023).  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2023 (datert 
05.12.2022), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 – 2025.  
 
B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet:  
Ordinære anlegg:  
1. Tretten Lysløype (Musdalen) – rehabilitering lysløype (tilleggsbevilgning)  
2. Mosetertoppen snøproduksjonsanlegg – del 2 (fornyet)  
3. Mosetertoppen diskgolf (ny) 
 
Nærmiljøanlegg:  
1. Øyersentrum Skileikanlegg – del 2 (ny) 
2. Øyer sentrum skileikanlegg – del 2 (ny) 
3. Aurvoll ishockey vant – isflate (ny)  
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune, for videre behandling.  
 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
 


