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Nittedal idrettsråd

• Totalt 27 lag/foreninger, 
• Ca. 9.500 aktive medlemmer (~40% av 

befolkning)
• Ca. 4.500 i alder 0-19 år

• 3 Fleridrettslag
• Gjelleråsen idrettsforening
• Hakadal idrettslag
• Nittedal idrettslag

• 24 Særidrettslag
• NIT-HAK håndballklubb
• Varpe ballklubb
• Hakadal og Hauger golfklubb
• Nittedal Skiskytterlag
• Nittedal Taekwondoklubb
• Nittedal orientering
• ……

Aktivitetstall IR

Nittedal Idrettsråd Aktive medlemmer 2020
Kvinner Menn Sum
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Nittedal Idrettsråd (39/40) 39 1235 722 150 1227 3373 37 1629 884 278 3300 6128 9501
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• Formalisert samarbeid mellom Nittedal kommune (NK) og idretten
• NK bygger idrettshaller/svømmeanlegg tilknyttet skole (gratisprinsipp ved leie)

• Idretten bygger og drifter alle andre idrettsanlegg

• Formålsdefinisjon Nittedalsmodellen:

Nittedalsmodellen – et «vinn-vinn» konsept

Nittedal kommune ønsker gjennom samarbeid med Nittedal 
idrettsråd å øke bygging og vedlikehold av idrett- og 
aktivitetsanlegg i kommunen. Nittedal kommune og Nittedal 
idrettsråd ønsker et mangfold av idrett- og aktivitetsanlegg i 
kommunen og da spesielt ved eller i nærheten av skoler, slik at 
anleggene får en god utnyttelse.



• Nittedalsmodellen baserer seg på fem ulike avtaler:
- Samarbeidsavtale mellom Nittedal kommune og Nittedal idrettsråd (NK-NIR)

- Avtale om forskuttering av spillemidler (NK-NIR)

- Avtale vedrørende kommunal investeringsstøtte i forbindelse med bygging av 
idrett- og aktivitetsanlegg (NK-NIR)

- Avtale om kommunal bankgaranti (NK-NIR)

- Eierskaps- og driftsavtale for idrettsanlegg (NK-idrettslag)

• Støtter seg på statens ordning for spillemidler, og en forventning om 
at idretts- og aktivitetsanlegg bygges og driftes mer kostnadseffektivt 
av frivillige organisasjoner enn i kommunal regi

Nittedalsmodellen – et «vinn-vinn» konsept



Nittedalsmodellen – et «vinn-vinn» konsept

Forskuttering spillemidler

- Godkjent spillemiddelsøknad
- Anlegg/prosjekt igangsatt
- NK forskutterer 80 % av 

spillemiddelbeløp
- Rest 20% utbetales ved 

ferdigstilt og revisorgodkjent 
anlegg

Investeringsstøtte

- 50% av søknadsbeløp* for 
ordinære anlegg

- 80% av søknadsbeløp* for 
nærmiljøanlegg

- 50% av beløpet kan 
forskutteres

Samarbeidsavtale mellom NK og NIR

Eierskaps- og driftsavtale for idrettsanlegg
- Vedtak KST 61/15

- Drift, eierskap og støtte til utendørsanlegg
- Nye godkjente anlegg til avtalen, tas inn i årlig regulering 

(pkt. 3 i avtalen)

*Søknadsbeløp = kontantutlegg (Godkjent prosjektkostnad – spillemidler – dugnad – off. gaver – MVA) * (50% eller 80%)

Kommunal garanti –> lån i kommunalbanken



Forskuttering av spillemidler

• Spillemiddelsøknad må være godkjent av fylke
• Anlegg må være igangsatt ihht søknad
• NK utbetaler 80% av godkjent søknadsbeløp 

spillemidler ved oppstart prosjekt
• NK utbetaler resterende 20% når anlegget er 

ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap 
foreligger.

• For anlegg som krever spesielle attester må 
disse foreligge før sluttutbetaling

• I de tilfeller anlegget blir billigere enn 
budsjettert blir utbetaling justert tilsvarende 

• NK forbeholder seg rett til å inndra forskutterte 
midler dersom anlegget ikke gjennomføres 
etter de angitte planer/spillemiddelsøknad



Eksempel
Investeringsstøtte

Nittedal IL skifter kunstgress 
• Velger uten gummigranulat som er 

vesentlig dyrere (miljøkrav).
• Investert beløp er kr. 5 mill inkl. mva.

Totale kostnader 5 mill
Mva kompensasjon 1 mill
Spillemidler 1 mill
NK investeringsstøtte 1 mill
Nittedal IL (lån/EK) 2 mill

I tillegg kommer et betydelig antall 
timer dugnad.

Driftsstøtte

Hakadal IL drifter 4,5 km lysløype
• Løype må holdes i orden

- nyvekst fjernes/ryddes
- lysmaster/armaturer vedlikeholdes
- løyper preppes
- strømutgifter dekkes
- Investering og drift av løypemaskin

• Årlig driftsstøtte er kr. 67.000
- Dette utgjør 66% av de estimerte 

kostnader for drift/vedlikehold

I tillegg kommer et betydelig antall 
timer dugnad.

Nittedalsmodellen – et «vinn-vinn» konsept for folkehelsen i Nittedal!



Erfaringer - oppsummering

• Generelt et meget godt samarbeid mellom NK og idretten

• «Akseptert» at idretten bygger og drifter rimeligere enn NK

• Full oppslutning om avtale «forskuttering av spillemidler»

• Det MÅ jobbes politisk (både posisjon og opposisjon) for sikring av 
drifts- og investeringsstøtte
• Nittedalsmodellen er et «spleiselag»

• Forutsigbarhet for alle parter

• Tett dialog og samarbeid med administrasjon for oppfølging av alle 
avtaler



Sammen skaper vi aktivitet og bedre folkehelse

Nittedal kommune ønsker gjennom samarbeid med 
Nittedal idrettsråd å øke bygging og vedlikehold av idrett-
og aktivitetsanlegg i kommunen. Nittedal kommune og
Nittedal idrettsråd ønsker et mangfold av idrett- og
aktivitetsanlegg i kommunen og da spesielt ved eller i
nærheten av skoler, slik at anleggene får en god utnyttelse.

Takk for oppmerksomheten!


