
Bestemmelsene Bestemmelsene 



 Hva betyr dette for oss? 

 De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis 
finansiert av spillemidler 

 Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg 

 Bestemte satser, inntil 1/3 av kostnadene 

 I praksis mye mindre 

Spillemidler 
(«Tippemidler») 



 «Forholdet mellom idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og 
kommersielle interesser er endret. For det første har idretten selv 

et betydelig samarbeid med eller møter konkurranse fra 
kommersielle aktører. Videre gir befolkningens store 

interesse for idrett og fysisk aktivitet et grunnlag 
for næringsvirksomhet i et langt større omfang enn 

for bare få år siden.» 

 

Meld. St. 26 (2011–2012) 
Den norske idrettsmodellen 



 Kulturdepartementet har gjennom idrettspolitikken et ansvar for å legge til rette 
for idrett og fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. 

 På denne bakgrunn kan følgende overordnede mål utledes for den statlige 
støtten til idrettsformål; 
 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 

 Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres 
gode rammevilkår for å gi grunnlag for et 
omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det 
legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til 
barn og ungdom. 

 Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
 Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv 

prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter som 
bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer. 

 

2.1 Overordnede mål 



 Regjeringen vil legge særlig vekt på noen viktige satsingsområder for den statlige 
idrettspolitikken de kommende årene: 
 Økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

 Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og 
pressområder. 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for de n 
organiserte idretten slik at den er i stand til å opprettholde og 
videreutvikle sine primæraktiviteter. 

 Økt satsing på ungdomsidrett. Satsingen på ungdom vil avspeiles i både anleggs- og 
aktivitetspolitikken. 

 Sikre gode rammebetingelser for barneidretten. 
 Bidra til å videreutvikle toppidretten innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer, og som 

bidrar til en positiv prestasjonskultur som kan ha overføringsverdi til andre 
samfunnsområder. 

 

 
2.3 Viktige satsingsområder 

 



 

Tilbake til Bestemmelsene 

Bestemmelsene Bestemmelsene 



 Prioriterte grupper 

 Barn og ungdom 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer som er fysisk inaktive 

 

1.1 Statlig anleggspolitikk 



 Hvem kan søke?  

 I praksis kommunen, men pkt 2.2.1 likevel viktig! 

 

 Hva kan man søke til? 

 Bygging 

 Rehabilitering 

 Flere bassenger 

 Utstyr (baneskillere, startpaller osv) 

 

 

 

Prosessen 



 Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være 
 a) kommuner/fylkeskommuner 

 b) idrettslag/organisasjonsledd  
i Norges idrettsforbund og olympiske og 

 paralympiske komité (NIF) 
 c) idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund 
 d) studentsamskipnader 
 e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske 
 Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen 
 12 
 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) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak 

2.2.1 Krav til søker 



 Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller 
rehabilitering av idrettsanlegg som er 

 åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og 
fysisk aktivitet for alle), og som ikke er 

 underlagt fortjenestebaserte eierformer og/eller 
driftsformer. 

 
2.1.1 Tilskuddsberettigete elementer 

 



 plikt å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet 
i 30 år  

 plikt til å drive på årsbasis, både ved nybygg og 
rehabilitering 

 tilrettelegge særlig for barn og ungdoms bruk av anlegget 
 Skal varsle dep på forhånd ved stengning 3 mnd el mer 
 Dep kan sette vilkår for stenging 
 Stengt i seks mnd - mislighold 
 Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal 

anleggseier varsle uten ugrunnet opphold 

2.3.1 Åpent for allmenn  
idrettslig aktivitet 



 Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være 
 a) kommuner/fylkeskommuner 

 b) idrettslag/organisasjonsledd  
i Norges idrettsforbund og olympiske og 

 paralympiske komité (NIF) 
 c) idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund 
 d) studentsamskipnader 
 e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske 
 Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen 
 12 
 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) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak 

2.2.1 Krav til søker 



 Spillemidler skal ikke kunne omdannes til privat 
fortjeneste, det vil si at: 

 private, fortjenestebaserte aktører ikke kan hente 
fortjeneste fra et spillemiddelfinansiert idrettsanlegg 

 ikke adgang til å leie/låne ut eller inngå bruksavtaler 
med private, fortjenestebaserte aktører 

 Svømmeklubber vil aldri være private, 
fortjenestebaserte aktører, se 2.2.1  

 

2.3.4 Utleie, utlån og bruksavtaler 


