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FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER 2015 / FORNYELSE AV 
AVTALE 
 
 
SAMMENDRAG: 
For å bistå idrettslagene med anleggsutbygging ble en avtale om forskuttering av 
spillemidler vedtatt i FSK sak 59/10 den 13.10.2010. Fornying av denne avtalen ble 
vedtatt i FSK sak 143/12 03.12.2012. Avtalen innebærer at Nittedal kommune 
mellomfinansierer spillemidlene fra og med søknaden er godkjent til de mottar 
midlene fra fylkeskommunen/kulturdepartementet. Nittedal Idrettsråd sender hvert år 
en liste med sine anbefalinger om hvilke anlegg som skal motta forskuttering av 
delutbetaling. Denne sendes til kommunens formannskap jmf. punkt 5 i avtalen. 
Kommunen kan i henhold til avtale kreve midlene tilbake, om anlegget ikke 
gjennomføres i henhold til godkjent søknad.   
 
Nittedal idrettsråd har lagt ved en liste over de anlegg de mener bør forskutteres i 
2015 så fremt de oppfyller gjeldende vilkår. Disse anleggene er med i rådmannens 
innstilling og vil utgjøre et utlegg på ca. kr 3,1 millioner. 
INNSTILLING: 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

 Avtalen om forskuttering av spillemidler fornyes med 2 nye år.     
 

 Rådmannen anbefaler at følgende anlegg får forskuttert spillemidler 2015: 
 

1) Renovering GIF Huset  - Gjelleråsen IF  
2) Skifte kunstgress på Li idrettsanlegg – Gjelleråsen IF    
3) Skitrase og snøkanonanlegg i Varingskollen – Hakadal IL  
4) Målhus Varingskollen  - Hakadal IL 
5) Balløkke - Nybrenna Borettslag  
6) Ballplass – Brennahaugen Borettslag    

 
RÅDMANNEN I NITTEDAL 
 
Anne-Birgitte Sveri 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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 Vedlegg:  
1. Eksisterende avtale om forskuttering av spillemidler Nittedal kommune og Nittedal 

Idrettsråd.  
2. Forslag til forskuttering av idrettsanlegg 2015 – Nittedal Idrettsråd       
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Utrykte vedlegg fås ved henvendelse til ordførerens sekretær 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Idrettslagene og kommunen søker hvert år om spillemidler til ulike anlegg i Nittedal. 
Spillemidlene utgjør i hovedsak 1/3 av anleggskostnadene. Pågangen av søknader 
er vesentlig større enn den årlige tildelingen fra fylket. Dette medfører at 
idrettslagene må ta opp dyre lån/mellomfinansiering, eller utsette prosjektene inntil 
de mottar midlene. Denne «venteperioden» har vanligvis vart fra 3-5 år. 
Nittedal Idrettsråd forespurte om kommunen kunne forskuttere delutbetalingen til de 
anleggene som har fått sine søknader godkjente, samt satt opp sine anlegg ihht. 
søknad. Det ble fra kommunen sin side underskrevet en avtale på dette høsten 2010. 
Avtalen ble evaluert og vedtatt på nytt uten endringer desember 2012 
 
Saksopplysninger 
Våren 2010 gjorde Enhet for økonomi og Enhet for kultur en utredning rundt 
forskuttering av spillemidler. Utredningen medførte at rådmannen valgte å anbefale 
at kommunen inngikk en avtale om forskuttering av spillemidler.  
 
Kommunens formannskap mottar hvert år Nittedal idrettsråds anbefaling over hvilke 
anlegg som skal motta forskuttering av delutbetaling, jf. Punkt 5 i avtalen.  
 
I FSK sak 143/12 den 03.12.2012 ble samarbeidsavtalen fornyet med 2 nye år med 
ny evaluering  desember 2014 (ref: avtalens varighet på 2 år). 
 
Forhold til eksisterende plandokument 
Anleggene må innrulleres i kommunens plan for idrett og friluftsliv.   
 
Økonomiske konsekvenser 
Utredningen viser at de økonomiske konsekvensene for kommunen vil være relativt 
små, i forhold til de økonomiske konsekvensene til idrettslagene, som må ta opp dyre 
kortsiktige lån. De økonomiske konsekvensene for kommunen er tapte 
finansinntekter og vil dreie seg om 2-3 % av forskutteringssummen. Man forventer at 
da avtalen ble inngått ville den gi et årlig inntektstap på kr. 20-50 000,- for 
kommunen. Dette avhengig av hvor store anlegg som skal forskutteres, samt 
lengden på forskutteringen. 
   
Følgende anlegg er forskuttert med mottatt oppgjør:     
1. Skyttamyra BMX/Skate/Baske- GIF/225 000,- (6 mnd forskuttering) 
2. Elvetangen idrettsanlegg - kunstgress kr. 1 182 472,- (1års forskuttering) 
3. Varpet BK, kr. 270 000,-. (6 mnd forskuttering)  
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4. Skatebanen på Li, kr. 160 000,-. (6 mnd forskuttering)
5. 7’er bane på Nittedal sentralidrettsanlegg, kr. 800 000,-. (1,5 år forskuttering)
6. Kunstgressbanen på Ulverud, kr. 160 000,-. (6 mnd forskutterinng)
7. Klubbhus, Li idrettsanlegg kr. 560 000,- (1 års forskuttering)
8. Kunstgressbane, Holumskog kr. 139 200,- (1 års forskuttering)
9. Flerbruksflate basketball, Skyttamyra kr. 160 000,- (1 års forskuttering)
10. Flerbruksfalte innebandy, Skyttamyra kr. 160 000,- (1 års forskuttering)

Følgende anlegg må fortsatt forskutteres fra 2014:
1) Målhus/tidtakerbod - NIL/Søknadssum kr 757 000,- (Forventes innbetalt
2017/2018)
2) 11-bane kunstgress - Varpet BK/Søknadssum kr 975 000,- (Forventes innbetalt
2018)

Dette innebærer at Nittedal kommune fortsatt må forskuttere kr 1,4 mill fra 2014.

Kommunen forskutterer kun delutbetalingen som er 80 % av godkjent søknadssum.
Resterende 20 % mottas når det leveres et endelig sluttregnskap godkjent av
kommunen og Nedre Romerike Distriktsrevisjon.
Kommunen kan ihht. avtalen kreve midlene tilbake om anlegget ikke gjennomføres i
henhold til godkjent søknad.

For 2015 ønsker Nittedal idrettsråd at følgende anlegg blir kvalifisert for forskuttering:

Som tabellen fra Nittedal idrettsråd viser, vil forskutteringsbeløpet for nye anlegg
trolig beløpe seg på kr 3,1mill i løpet av 2. halvår 2015 og 2016.

Dette innebærer et betydelig utlegg for kommunen inntil Rotneshallen har fått utbetalt
sine spillemidler. På den annen side vil det ha enda større konsekvens for
idrettslagene om de må vente inntil 3 år på at Rotneshallen skal utbetales.
Idrettslagene er avhengig av å ta opp kortsiktige lånebeløp for å finansiere utgiftene i
ventetiden.

Miljøkonsekvenser
Alle anlegg skal være utredet og godkjent av kommunen og skal derved ikke gi
negative miljøkonsekvenser
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap) 
Ikke relevant  
 
Konsekvenser for universell utforming (Diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven)  
Alle anlegg skal være tilrettelagt med universell utforming for å kunne godkjennes 
 
Konsekvenser for folkehelse 
Avtalen har trolig en positiv påvirkning på folkehelse da idrettsanlegg legger til rette 
for fysisk aktivitet. 
 
 
Konsekvenser for forebygging av kriminalitet 
Idrettsanlegg kan være en viktig bidragsyter til at mennesker driver aktiviteter i et 
positivt miljø der gode bevegelseserfaringer står i sentrum. 
 
Vurdering av konsekvenser for barn og unges interesser 
Idrettsanleggene legger til rette for at barn og unge skal få drive med aktivitet. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har fått tilbakemelding om at dette er en svært viktig avtale for 
idrettslagene i forhold til å sikre forutsigbare rammer for anleggsutvikling 
Det er gledelig å se at forskutteringstiden har vært så kort på anleggene frem til nå. 
Dette har gitt små økonomiske konsekvenser for kommunen. Men denne tiden blir 
betydelig lenger i tiden fremover, grunnet utbetaling av Rotneshallen. Dette 
innebærer at de økonomiske konsekvensene av avtalen vil øke i årene fremover.  
.   
Rådmannen ønsker ikke at utbetalingen av et omfattende kommunalt anlegg skal 
medføre store økonomiske konsekvenser for idrettslagene, og anbefaler derfor å 
videreføre avtalen om forskuttering avspillemidler for 2 nye år. Dette vil sikre at 
idrettslagene fortsatt får trygge og forutsigbare rammer sin anleggsutvikling 
kommende 2 års periode.  
  
Forslag til alternativer 
Avtalen fornyes ikke  
 
Konsekvenser 
Idrettslagene må mellomfinansiere perioden frem til Rotneshallen er utbetalt.   


