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HOVEDFORDELINGEN 2010

Post 1 Idrettsanlegg

1 1 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 0001.1 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000

1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000

1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet   8 000 000gg j

749 600 000

Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg

l l2.1 Nasjonalanlegg                      24 950 000

2.2 Spesielle anlegg                      2 150 000

27 100 00027 100 000
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Søknader ordinære anleggSøknader ordinære anlegg
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Forvaltningen av tilskuddet -1

•Kommunale planer med behovsvurderinger
- Fungerer som et styringsverktøy, menFungerer som et styringsverktøy, men
‐ Økonomi kan overstyre de viktigste behovene

•Kommunene følger i all hovedsak kravene til 
kontroll og oppfølging, men enkelte kommuner 
etterlever ikke alle bestemmelsene
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Oppsummert 

•Fortsatt store forskjeller i dekningen og   
tilgangen til idrettsanlegg
S  ik ll  dkj  k d   •Store avvik mellom godkjent søknadssum og 

tildelte beløp
•Inntektsnivået i den enkelte kommune påvirket te ts vået  de  e e te o u e påv et 
tilskuddstrømmen og dekningen
•Planene gir bedre grunnlag for behovsvurdering
B  lik l til  i  d t f  k i  •Bygges likevel til en viss grad ut fra økonomi og 

ikke alltid de viktigste behovene
•Den formelle oppfølgingen av midlene synes i pp g g y
all hovedsak å fungere som forutsatt
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Anleggspolitisk handlingsplan for 
norsk idrett

Fortsatt programsatsing
NIF l  k l b id  f   k d  •NIF sentralt skal arbeide for at øremerkede 

spillemidler til idrettsanlegg i pressområdene 
videreføres og innrettes på en slik måte at 
b f lk i  åd / b  få   b d  befolkningstette områder/storbyene får en bedre 
anleggsdekning enn det som er tilfelle i dag.

•Rammebetingelsene for realisering av 
interkommunale anlegg må styrkes ved at det 
åpnes for å gi inntil 30% ekstra i spillemidler  slik åpnes for å gi inntil 30% ekstra i spillemidler, slik 
at disse anleggene blir etablert. 
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Felles anlegg med skolen

•Med tanke på en evt. fremtidig endring av 
finansieringen av nærmiljøanlegg skal NIF sentralt ta g j gg
initiativ til en evaluering av dagens 
finansieringsordning for nærmiljøanlegg. 

•Norsk idrett skal arbeide for at nye flerbrukshaller 
og andre relevante anlegg i størst mulig grad 

l  d h blikk å t i f t  kk  k l  plasseres med henblikk på at i første rekke skolen, 
men også barnehager og SFO, kan stå som bruker på 
dagtid. Dette må sikres gjennom gode og 
i kl d d  l  l i  l k lt  inkluderende plan- og reguleringsprosesser lokalt og 
regionalt.

2. oktober 2010 9 © Norges Idrettsforbund



Mesterskapsanlegg må forankres

•NIF skal arbeide for at alle relevante idrettsanlegg 
som benyttes i opplæringsøyemed på dagtid  skal som benyttes i opplæringsøyemed på dagtid, skal 
omfattes av rentekompensasjonordningen. 

•Bygging og oppgradering av større idrettsanlegg i 
forbindelse med store internasjonale mesterskap j p
skal forankres i idrettsorganisasjonen, og en evt. 
bruk av spillemidler skal avklares internt i idretten.
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Gratis bruk for barn/unge

•Norsk idrett skal, på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå  arbeide for at den organiserte  nasjonalt nivå, arbeide for at den organiserte, 
frivillige barne- og ungdomsaktiviteten skal ha 
gratis tilgang til arrangementer, konkurranser g at s t ga g t  a a ge e te , o u a se  
og treninger i offentlige idrettsanlegg. 

•Norsk idrett skal også arbeide for at den 
organiserte idretten er prioritert bruker i alle 
anlegg som er spillemiddelfinansierte.
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Momskompensasjon - Anlegg

• Rammestyrt ordning
O d i  il  øk d b t• Ordningen vil være søknadsbasert.

• Tildeling av midler baserer seg på årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet.g g j

• Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er 
igangsatt fra og med 1  januar 2010”igangsatt fra og med 1. januar 2010”.
•Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent 
regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon g p gg p j
sendes.
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Hvem vil omfattes av ordningen?

•Lag og foreninger som har fremmet søknad om 
spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden 
er godkjent av fylkeskommunen.

d l / i j l dd i   d  •Idrettslag/organisasjonsledd i NIF, samt andre 
foreninger som i henhold KUDs bestemmelser 
oppfyller vilkår for å motta spillemidler til oppfyller vilkår for å motta spillemidler til 
anlegg.

•Ikke et krav at spillemidler skal være mottatt Ikke et krav at spillemidler skal være mottatt 
før man søker om kompensasjon.
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Hvilke merverdiavgiftskostnader skal Hvilke merverdiavgiftskostnader skal 
inngå i ordningen?

•Kun anleggselementer som er berettiget til 
spillemidler.
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