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SPILLEMIDDELPROSESSEN
 Idrettsanlegg som er tenkt planlagt/rehabilitert må melde inn
prosjektet til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet(PIF-plan).
 Spillemiddelseminar arrangeres hvert år i april/mai
 Frist for innsending av forhåndsgodkjente planer og behovsoppgave
(vedlegg 1) er 1.september. Her inngår også søknad til et eventuelt
kommunalt tilskudd.
 Frist for å søke spillemidler er 1.oktober.
 Oktober - november. Trondheim kommune gjennomgår søknadene
for å se til at de nødvendige vedlegg er sendt inn.
 Tiltakene søkes innenfor følgende kategori:
- ordinære anlegg eller
- nærmiljøanlegg

SPILLEMIDDELPROSESSEN FORTS.
 I november gjør kommunen sine prioriteringer innenfor den enkelte
kategori
 Prioriteringen av søknader oversendes Idrettsrådet for uttalelse
 Prioriteringen av søknader sendes videre til KIF (kultur, idrett og
friluftsliv)-komiteen og videre til formannskapet for politisk
behandling og vedtak.
 Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen til
behandling innen 15.januar.
 Kommunalt tilskudd utbetales i mars
 Søknadsoversikt fra fylket sendes departementet innen 15.mars
 Melding om tildeling/avslag sendes søker innen 1.juli.
 Utbygging og sluttføring
 Det må årlig sendes inn søknad om spillemidler inntil det totale
søknadsbeløpet er tildelt
 Regnskap

Generell orientering om
spillemidlene
Spillemidler hva er det?
 Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk Tipping
 KUD har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet
fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.
 Ved fordeling 2015 fordeles 64% til idrettsformål.
 Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av
infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet,
både egenorganisert og i regi av den frivillige, medlemsbaserte
idretten.
 Den viktigste målgruppen for bruk av spillemidlene er barn og
ungdom (6-19 år)

GENERELL ORIENTERING OM
SPILLEMIDLER
Hvem kan søke?
 kommuner
 fylkeskommuner
 Idrettslag
 studentsamskipnader
 borettslag/velforeninger
 aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser
* for de to siste punktene må vedtektene forhåndsgodkjennes av
departementet.

GENERELL ORIENTERING OM
SPILLEMIDLER
Hva kan det søkes spillemidler til?
 Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg som er åpen for allmenn idrettslig virksomhet, og som
ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.
Hvordan søkes det?
 Søknaden om forhåndsgodkjenning (vedlegg 1 i
spillemiddelsøknaden) må sendes kommunen med eget
søknadsbrev med alle vedlegg.
 Søknad om spillemidler søkes elektronisk på www.idrettsanlegg.no

GENERELL ORIENTERING OM
SPILLEMIDLER.
Ordinære anlegg:
 Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet.
 Inkluderer også rehabilitering. Kan gis tilskudd på inntil 1/3 av
godkjent kostnad.
Maksimalt beløp er kr 1 000 000 ( Hovedregelen)
Nedre grense for godkjent kostnad er kr. 150 000 (Hovedregelen)

Nærmiljøanlegg:
 Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
 Kan gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad.
Maksimalt beløp er kr. 300 000
Nedre grense for godkjent kostnad er kr. 50 000

SPILLEMIDDELSØKNADEN
Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:
 Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i

 Kommunen må registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret
 Anlegget må være del av en vedtatt kommunal plan

 Anlegget det skal søkes om tilskudd til, må på forhånd være
idrettsfunksjonelt godkjent.
 Vedtekter godkjent der det er aktuelt

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE
SØKNADEN
Vedlegg 1: Forhåndsgodkjente planer med
behovsoppgave
 Opplysninger om anleggets plass i kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet.
 Redegjørelse for universell utforming
 Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500
 Behovsoppgave som grunnlag for dimensjonering.
 Enkelt kostnadsoverslag
 Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget
• det vil ellers være tilleggskrav for spesielle anlegg som golfanlegg,
idrettsbaner, idrettshaller, o-kart
• NB: For flere anleggstyper kreves også ekstra vedlegg

For rehabilitering av anlegg gjelder også:
 Tilstandsrapport
 Tilskudd kan ikke gis til anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak
gjelder idrettsgolv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg og kart
hvor det kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE
SØKNADEN
Vedlegg 2: Detaljert
kostnadsoverslag
 Kostnadsoverslaget skal være
satt opp på en slik måte at det
lar seg kontrollere.
Kostnadsoverslaget må være
så detaljert at de arbeider som
skal utføres på dugnad kan
spesifiseres.
 Administrasjonskostnader,
herunder utgifter til revisjon,
kan maksimalt utgjøre 5 % av
godkjent kostnadsoverslag.

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE
SØKNADEN
Vedlegg 3: Finansieringsplan–redegjørelse og
dokumentasjon for de enkelte poster.
Finansieringsplanen i søknadsskjemaet skal redegjøre for og
dokumentere finansiering av anleggets samlede kostnader.
 Egenkapital skal bekreftes ved kontoutskrift
 Kommunal og/eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet
med kopi av vedtaket.
 Private tilskudd/gaver, eksempelvis rene pengetilskudd eller
materialer skal være bekreftet ved undertegnet gavebrev
 Dugnadsarbeid skal fremgå i en dugnadsoversikt. Verdien av
dugnadsarbeidet beregnes av kvalifisert fagperson.
 Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE
SØKNADEN
Vedlegg 4: Plan for drift av anlegget
•Planen skal redegjøre for
planlagt drift og bruk av anlegget,
og skal som minimum gi
følgende opplysninger:
•Plan for forvaltning og bruk, som
angir forvalter av anlegget,
planlagt
lengde på sesong og
antall brukstimer (for eksempel
per uke) i sesongen
•Driftsbudsjett med inntekter og
utgifter

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE
SØKNADEN
Vedlegg 5: Dokumentasjon på rett til bruk av grunn
 Tinglyst eiendomsrett, som skal dokumenteres med bekreftet
utskrift av grunnboken
 Tinglyst feste-/leierett på minimum 30 års varighet for ordinære
anlegg og 20 år for nærmiljøanlegg, som skal dokumenteres med
bekreftet kopi av feste-/leieavtalen og bekreftet utskrift av
grunnboken
 For anlegg på kommunal eller fylkeskommunal grunn skal det
foreligge avtale av minimum 30 år/20 års varighet med
kommunen/fylkeskommunen om bruk av grunnen.

REGNSKAP OG REVISJON
 Alle søkere som mottar tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet, plikter å levere eget anleggsregnskap.
 Krav om regnskap som er sammenlignbart med godkjent
kostnadsoverslag og finansieringsplan
 Krav om dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger
 Krav om godkjenning av anlegget etter ferdigstillelse
 Utbetaling fra fylkeskommunen
 Revisorattestert anleggsregnskap er også grunnlag for søknad om
kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Kompensasjon for
merverdiavgift.
• Ordning for momskompensasjon for anleggsinvesteringer i regi av
idrettsanlegg
• Opprettet i 2010 – rammestyrt ordning
• Ordningen er søknadsbasert – frist 1.mai hvert år
Alle som skal søke kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:
 Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for omsøkt anlegg
 Anlegget skal være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon.
Regnskapsskjema og revisjonsrapport skal inngå som vedlegg til
søknaden og må oversendes innen søknadsfristen
 Søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no. Lotteri-og
stiftelsestilsynet forvalter ordningen og behandler motatte
søknader.

