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RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER  
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for forskottering av spillemidler, datert 04.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 
Gjeldende handlingsprogram idrett og friluftsliv (27.11.2018), FSK-sak 113/18, møte 
04.12.2018. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen viser til «etterslepsproblematikken» når det gjelder innvilgelse av søknader om 
spillemidler. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig 
at kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. 
 
For å bidra til forutsigbarhet og mest mulig lik behandling av lag/foreninger rår rådmannen 
kommunestyret til å vedta retningslinjer for forskottering av spillemidler. Forskotteringen 
foreslås gjennomført som et utlån, rådmannen vil se på muligheten for å opprette et eget 
fond til formålet. Rådmannen rår kommunestyret til å gi formannskapet fullmakt til å 
avgjøre søknader om lån til forskottering av spillemidler. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1992 nr 103 med endringer av 15. desember 2017 og 1. juni 
2018. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet 
fra Norsk Tipping – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet i kommunene. 
 
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 behandles politisk. 
 
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 tinglyst leieavtale på minimum 30 år, 



for nærmiljøanlegg er kravet 20 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. 
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. 
Tilskuddet er begrenset oppad, varierende for type anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ 
av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr anleggsenhet. 
 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 og gjeldende handlingsprogram 
Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i 
handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen. 
Handlingsprogrammet i kommunedelplan Kultur og fritid rulleres årlig, siste gang FSK-sak 
113/18, møte 04.12.2018. Samlet søknadssum i FSK-saken for ordinære anlegg er 11,5 mill 
kr fordelt på ni prosjekt. Søknadssum pr anlegg varierer fra kr 345.000 til kr 2.450.000. For 
nærmiljøanlegg er samlet søknadssum kr 543.000 fordelt på to anlegg.  
 
Tildeling av spillemidler 
Sitat fra Oppland fylkeskommunes hjemmeside:  
«I Oppland som ellers i landet er det et stort sprik mellom behovet for tilskudd og 
spillemidler tilgjengelig til anlegg og fysisk aktivitet. Denne mangelen på spillemidler blir 
gjerne kalt etterslepsproblematikken. Etterslepet innebærer at søkere må forvente å måtte 
søke flere år før søknad om spillemidler blir innvilget. På landsbasis er gjennomsnittlig 
ventetid for tilskudd til ordinære idrettsanlegg cirka tre til fire år. For nærmiljøanlegg er 
ventetiden ett til to år.» 
 
Det framgår videre av hjemmesida blant annet at det i 2018 ble fordelt i overkant av 60 
millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Tilskuddspotten fordeles 
prosentvis mellom de seks regionene i fylket basert på søknadssum. 
 
«Etterslepsproblematikken» - lokalt tiltak: Forskottering i form av utlån 
Etterslepet innebærer at søkere må forvente å søke flere år før søknad om spillemidler blir 
innvilget. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig at 
kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Dette har Øyer 
kommune gjort flere ganger de siste årene. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til etterslepsproblematikken og poenget med at kommunen bidrar til 
anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Det er behov for å etablere retningslinjer 
for forskottering. Retningslinjene vil bidra til forutsigbarhet både for kommunen og aktuelle 
lag/foreninger og vil representere et bidrag til likebehandling av søkerne. Forslag til 
retningslinjer følger som vedlegg til saken.  
 
Av forslaget til retningslinjer framgår forutsetningene for forskottering, f.eks. at 
spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler (punkt 4).  
 



Forskotteringen foreslås gjennomført som et utlån til aktuelt lag/forening. Rådmannen vil se 
på muligheten for å opprette et eget fond for forskottering av spillemidler.  
 
Rådmannen foreslår at formannskapet gis fullmakt til å inngå utlånsavtaler med lag og 
foreninger som innfrir retningslinjene for forskottering av spillemidler. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til 

forskottering av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 12.02.2019, sak 15/19: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til 

forskottering av spillemidler. 
Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler 
 


