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Program

17:45 Velkomst, kaffe / frukt

18:00 Spillemiddelprosessen
Idrettskonsulent Bjørg Liljedal og 
Linn Huseby
Fredrikstad kommune

18:50      Pause

19:00 Spillemiddelprosessen

19:30       Diskusjon / spørsmål

20:00 Slutt



• Like muligheter for fysisk 
aktivitet

• Gode rammevilkår for 
organisert idrett

• Godt tilrettelagt for 
egenorganisert aktivitet

• Styrke toppidretten

• Barn og ungdom (6-12 år og 
13-19 år)

• Personer med nedsatt 
funksjonsevne

• Inaktive
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Spillemiddelseminar 2017

Den norske idrettsmodellen



Styringsdokumenter
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Ligger på Kulturdepartementets nettside:

www.idrettsanlegg.no

(Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf)

Bestemmelsene for 2019 (tildeling for 2020) 
kom i går 2. september. Store endringer fra 
årets spillemidler )

Enklere å søke – mindre byråkrati, 
men større ansvar på den enkelte 
søker!
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Bestemmelsene

http://www.idrettsanlegg.no/


Kommune/Fylkeskommune
Idrettslag (NIF)

Studentsamskipnader

NJFF, DNT og DFS
Borettslag / velforeninger*
Aksjeselskap, kommunale 

foretak, stiftelser*
* For de to siste må vedtektene 

godkjennes

Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
Offentlig-privat samarbeid (OPS)
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Hvem kan søke?



Anleggskategorier

Nybygg, rehabilitering og ombygging
av

ordinære anlegg 
organisert aktivitet, trening og konkurranse

1/3 av godkjent kostnad, spesifisert pr. anlegg

Pressområde 15 % Fredrikstad
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Rehabilitering
Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette 
primært vil gi større og bedre forhold for aktivitet blant barn og 
ungdom.

Definisjon: Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av 
anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig 
standardheving i forhold til dagens situasjon. Søknadsprosedyre er 
den samme som for nye anlegg.

• Anlegget må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter 
idrett og fysisk aktivitet.

• Anlegget skal være universelt utformet.

• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert og 
helhetlig tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske 
og funksjonelle forhold i hele anlegget.
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Anleggskategorier

Nærmiljøanlegg 

Egenorganisert aktivitet

50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-

Interkommunale anlegg 

Ytterligere 30% tilskudd.
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Andre søknadsmuligheter:
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Spillemiddelseminar 2018

Gjensidigestiftelsen 

Lokalsamfunnsfondet Fredrikstad

Sparebankstiftelsen

Sanitetsforeningen

Andre stiftelser

http://www.gjensidigestiftelsen.no/fysisk-aktivitet
https://sparebankstiftelsen.no/fredrikstad-klatreklubb


NÆRMILJØANLEGG:
Treningspark på Gresvik
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Ny kiosk…..
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• Sørg for at anleggstypen kan 
finnes igjen i bestemmelsene!

• Mange anlegg opererer i 
grenseland for hva det kan 
søkes om.
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Sørg for at anlegget og alt du søker 
om er tilskudds berettiget
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Spillemiddelseminar 2018

Årshjul for spillemidler
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Spillemiddelprosessen
Fredrikstad kommune

15. 
November

15. Januar

15. April

April/Mai

1. 
November

August

15. 
September

1. Juni

Tildeling av spillemidler
1.juli

Kommunal saksbehandling

Spillemiddelsøker

Politisk behandling

Obligatorisk seminar for søkere 
om spillemidler.

(3. september pga. 
endring av retningslinjer )

Frist for innmelding av nye 
anleggsprosjekter til          

kommunen.
(15. september 2019 er fristen 

pga. nye retningslinjer.)

• Rullering av 
handlingsprogram i 
kulturutvalget.

( For 2019 skjer dette i oktober )

Frist for å melde inn anlegg for å 
bli med i rullering av 

handlingsprogram for idrett 
2019.

Frist for innsending av 
spillemiddelsøknad til 

kommunen. Spillemidler for 
2020

Frist for 
spesielle godkjenninger i 

Kulturdepartementet.

Kommunen oversender

spillemiddelsøknader 

til Fylkeskommunen.

Desember

Fylkeskommunen oversender 
spillemiddelsøknader til KUD med 

prioritering.

• Budsjett og handlingsplan i 
Bystyret.

• Prioritering av spillemidler i 
Kulturutvalget

file://///fs00/brukere/andfla/Arbeid/Anlegg og spillemidler/Invitasjon spillemiddelseminar 2013.pub
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Nye anleggsprosjekter 1. Juni

Frist for innmelding til kommunen ved virksomhet idrett.
Sendes inn på eget dokument.

Skal inneholde informasjon om:
Utbygger/eier
Kort prosjektbeskrivelse med enkle 
skisser
Enkelt kostnadsoverslag og 
finansieringsplan
Matrikkel informasjon /
hvem eier tomten anlegget skal etableres på?
Ikke et juridisk bindende dokument.

Anlegget må være med i vedtatt 
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/idrett/Spillemidler/
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Spillemiddelseminar 2017

Kultur og miljøutvalget
Oktober 

2019

Rullering av handlingsprogrammet. 
Nye anlegg blir innrullert

Normalt vil kultur- og miljøutvalget vedta 
handlingsprogrammet i september møte. Pga. av nye 
retningslinjer for spillemidler 2020 vil dette skje i KMU
oktober 2019.
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Forhåndsgodkjenning: Endring!

1. 
September

Må foreligge før byggearbeidene igangsettes.
Gyldighet i to år fra godkjenningsdato. 

Innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. 
Kan fornyes. 

Gir ikke garanti for tilskudd.

Se eget skjema fra Fredrikstad kommune

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/idrett/Spillemidler/


Anleggsnummer ( Nytt 2019 )

• Før en kan begynne å skrive spillemiddelsøknaden må anlegget få et 

eget anleggsnummer.

• Det fikk man før gjennom forhåndsgodkjenning. 

• For 2019 må alle som skal søke kontakte virksomhet idrett v/Bjørg for å 

få dette nummeret. 

• Kommunen registrerer anlegget i et eget anleggsregister – da vil en få 

et nummer som skal brukes inn i spillemiddelsøknaden.
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• Hva må være klart: 
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Elektronisk Søknadsskjema: 
www.anleggsregisteret.no
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1. 
November

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/
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https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/hjelp-til-utfylling-av-soknadsskjemaet/


Prosjektinformasjon

• Finn anlegget: Her kommer anlegget automatisk opp når en legger inn 

anlegg nummer

• NB:Beskriv anleggets utforming: Hvilke aktiviteter det er ment for og 

ivaretakelse av universell utforming

• Rett på bruk av grunn / eindomsinformasjon:

Som hovedregel skal leie-/festeavtaler tinglyses. Dersom man eier 

eiendommen selv er denne retten også tinglyst. For tinglyste forhold 

trenger en ikke å vedlegge dokumentasjon. Saksbehandlere kan slå 

opp i grunnboken for å kontrollere mot matrikkeladressen som søker 

oppgir i skjemaet.

For leieavtaler med kommunen så vil kommunal saksbehandler sette 

merknad om dette i søknaden ved kontroll.

Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må legges ved. 
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Kostnader
Detaljert kostnadsoverslaget skrives direkte inn i det 
elektronisk søknadsskjemaet for spillemidler.

• Kontrollerbart

• Kostnader skal oppgis på poster for de forskjellige delene av 
prosjektet, for arbeid og materialer, og eventuell dugnad. 
Det kan være lurt å jobbe frem en kladd for dette oppsettet på 
forhånd.

• Her må dere skille mellom kostnader en kan beregne tilskudd på, og 
kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i 
beregningen for tilskudd – såkalte "tilskuddsberettigede" og "ikke 
tilskuddsberettigede" kostnader. 
Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår 
aktivitetsanlegget direkte. 
Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for eksempel 
tribuneanlegg, parkeringsplasser og veier, diverse avgifter, mv. 
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1. 
November



Kostnader
Kostnadsoverslaget må være så detaljert at de arbeider som skal 
utføres som dugnad kan spesifiseres. 

Dugnadsarbeid skal

• fremgå i en egen dugnadsoversikt som tar utgangspunkt i de 
arbeidene som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. 

• verdiberegnes av kvalifisert fagperson (f.eks. 
kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma (entreprenør, 
håndverker e.l)).

Dette må vedlegges søknaden.Det er ikke anledning til å beregne 
merverdiavgift på dugnad

Administrasjonskostnader, herunder utgifter til revisjon, kan maksimalt 
utgjøre 5 % av godkjent kostnadsoverslag.

Budsjettposter for eventuelle uforutsette kostnader kan maksimalt 
utgjøre 10 % av totale, tilskudds berettigede kostnader.
Er anlegget ferdigstilt når søknaden sendes brukes regnskapstall
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Søknadsbeløp /Finansiering
1. 

NovemberRedegjørelse og dokumentasjon for de 
enkelte poster:

Egenkapital og aksjekapital skal dokumenteres.

Kontoutskrift fra bank, post e.l., som viser 

at beløpet er bundet til byggingen av anlegget.

Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd

Kopi av vedtaket.
Pengegaver skal være dokumentert
Dugnadsarbeid skal fremgå i egen 
dugnadsoversikt med utgangspunkt i kostnads-

overslag. 

Lån skal være bekreftet med kopi av

Lånetilsagn.

For å få tildelt midler må prosjektet være 
gjennomførbart både i investerings- og driftsfasen. 
Derfor er det et vilkår for tilskudd at en kan 
dokumentere at prosjektet er fullfinansiert – inkludert 
spillemidler. 



• Ikke mulig med rabatter og 
gavebrev

• KUN PENGESTØTTE!
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Målsatte tegninger:

- Målsatte tegninger som viser at 
anlegget utformes i tråd med krav til 
størrelser mv. for aktiviteten legges 
ved.

- Tegninger som viser aktivitetsflatens 
og tilleggs elementenes utforming og 
mål for relevante idrettslige 
funksjoner, for eksempel spilleflate, 
banebredde, sikkerhetssone, 
garderobestørrelse mv.

- Plantegninger for alle plan med 
påsatte mål for fri lengde og bredde, 
samt snitt med påført mål for fri 
høyde. 
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Gode tegninger / vedlegg 1. 
November
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Hva slags dokumentasjon må 
forberedes?

Vedlegg 1: Målsatte tegninger 

Vedlegg 2: Dokumentasjon på kostnadene

Vedlegg 3: Dokumentasjon på finanseringen av prosjektet

Evt: 

Utfyllende informasjon om prosjektets innhold og formål (om en ikke får 

plass på side 2 i søknaden )

Feste-/leieavtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst
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• Regnskapsplikt 

• Eget anleggsregnskap 

• Regnskap som er 
sammenlignbart med godkjent 
kostnadsoverslag og 
finansieringsplan

• Egen konto med dokumentasjon 
av utbetalinger og innbetalinger

• Godkjenning av anlegget etter 
ferdigstillelse

• Revisjonsattest 
regnskapssammendrag

• Utbetaling fra fylkeskommunen
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Regnskap og revisjon
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Momskompensasjon

Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner 
grunnlag for å søke om momskompensasjon til 

idrettsanlegg
1.mars hvert år.

Søkes via www.idrettsanlegg.no

Les mer på www.momskompensasjon.no

Generell ordning søkes gjennom særforbundet!

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.momskompensasjon.no/


Takk for oppmerksomheten!

For ytterligere informasjon
www.fredrikstad.kommune.no/idrett

bjolil@fredrikstad.kommune.no

http://www.fredrikstad.kommune.no/idrett

