
Utfyllende informasjon knyttet til rullering av handlingsdelen til 

«Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018 – 2028» 

 

Hvert år legges det opp til rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 2018-2028, for å sikre at lag og foreninger kan søke om spillemidler. 

For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i planen. 
https://www.svk.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.431254.no.html 

I den forbindelse utfordres kommunens lag og foreninger, kommunen selv og andre som kan søke 

om spillemidler; både innenfor idrett og kultur, til å se litt frem i tid og melde inn sine planer på kort 

og lang sikt. På den måten sikrer man seg mulighetene for å kunne søke om tilskudd fra ordningen. 

Skulle et innmeldt anlegg likevel ikke være aktuelt, kan man melde ifra i forbindelse med rulleringen 

som skjer hvert år.  

 

 

I spillemiddelordningen kan man søke om tilskudd til: 
www.anleggsregisteret.no 

 Nybygg av idretts- og friluftsanlegg 

 Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 

 Nærmiljøanlegg 

 Lokale og regionale kulturarenaer (merk egen ordning med annen søknadsfrist) 

 

I forbindelse med rulleringen av handlingsplanen trenger vi følgende informasjon, for å 

utarbeide en helhetlig oversikt: 

Ordinære anlegg (Her et fiktivt eksempel) 

Anleggseier Sted - anlegg Antatt 
kostnad 

Andel 
spillemidler 

Annen finansiering Antatt år 

Sør-Varanger 
kommune 

Kirkenes sentrum 
Enkel ishall 

6 mill 2 mill Egenkapital 
4 mill 

2025 

 

Nærmiljøanlegg (Her et fiktivt eksempel) 

Anleggseier Sted - anlegg Antatt kostnad Andel 
spillemidler 

Annen finansiering Antatt år 

Sør-Varanger 
kommune 

Hesseng 
flerbrukssenter 
Klatrenett 

600 000  300 000 Egenkapital 
300 000 

2022 

 

 

Premisser for spillemiddelordningen: 

Tilskudd kan utgjøre mellom 1/3 del til halvparten av godkjent kostnad avhengig av 

anleggstype. Det er fastsatt øvre tilskuddsgrenser for ulike typer anlegg.  

 

Alle kommuner pålegges å utarbeide en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 
Skal man søke om spillemidler må anlegget være innmeldt til kommunen og omtalt i planens 
handlingsprogram. Har man flere søknader samme år, må man oppgi prioritering. 

https://www.svk.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.431254.no.html
http://www.anleggsregisteret.no/


 
Kommunen må registrere anleggene i Idrettsregisteret og tildele anleggsnummer, før man 
kan søke.  
Alle søknader for kommende år må være samlet i en og samme politiske sak, der 
kommunestyret vedtar prioriteringen.  
 
Man kan søke om investeringstilskudd fra kommunen på inntil 15 % av anleggets netto 
kostnadsramme. (Annonse med søknadsfrist). 
 
Dersom Sør-Varanger kommune skal søke om spillemidler må det politisk vedtak til for 
kommunal finansiering av egenkapitalen. 
 
Søker som har fått skriftlig godkjenning av sin søknad fra fylkeskommunen, kan søke 
kommunen om mellomfinansiering i form av forskuttering av spillemiddelandelen i påvente 
av utbetaling.  
 
MERK: Det kan gå flere år før en godkjent spillemiddelsøknad får statlig tilskudd. 
 
Når det statlige tilskuddet er innvilget, har søker 2 år på seg til å sluttføre anlegget og 
utarbeide regnskap. Når anlegget er ferdig gjelder følgende saksgang: 
 
 
Anlegget er ferdig – befaring – innlevering av regnskap 

1. Søker fyller ut regnskapssammendraget og sender dette sammen med alle 
originalbilag til egen revisor, om total kostnadsramme er under 400 000 kr. Er 
kostnadene mer enn 400 000 kroner, må regnskapssammendraget sammen med 
originale bilag sendes / leveres til Kultur og Fritid, ved idrettskonsulenten, som tar 
dette videre til kommunerevisjonen.  

2. Søker tar kontakt med Kultur og Fritid, ved idrettskonsulenten, for en befaring av 
anlegget, der man vurderer om anlegget er bygd i henhold til godkjente planer. 

3. Når regnskapet er godkjent, anmoder Kultur og Fritid fylkeskommunen om utbetaling 
av spillemiddeltilskuddet. 

4. Når spillemiddeltilskuddet er overført til kommunen blir det videreført til anleggseier. 
 
 

 

 


