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Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2015 

(2014-utgaven er revidert og 2015-utgaven vil være gjeldende per 15. juni 2015 –
for tildelinger i 2016)
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Punktene 2.2.1, sjette ledd og pkt. 2.3.3, fjerde ledd og pkt. 2.3.4, 
sjette ledd fastslår GRUNNLEGGENDE PRINSIPP for spillemiddel-

ordningen for idrett – og nå endring mht. drift

• Pkt . 2.2.1, sjette ledd – om eierskap – ingen endring!
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer.

Formålet med prinsippet er at spillemidler kun skal komme ikke-fortjenestebaserte aktører og 
deres idrettsanlegg og dermed idrettslige formål til gode.

• Pkt. 2.3.3, fjerde ledd – om drift – ENDRING!
Overføring av driften av anlegget krever ikke forhåndssamtykke fra departementet. Drifts-
overføring kan også skje til privat, fortjenestebasert aktør, jf. pkt. 2.3.4, forutsatt at 
anleggseier skal disponere over bruk av anlegget for idrett og fysisk aktivitet. 

• Pkt. 2.3.4, første ledd og andre ledd – om drift – ENDRING!
Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for 
private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører 
ikke kan motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg, jf. pkt. 2.2.1.  

Formålet med prinsippet er å sikre at fortjeneste fra å eie og bruke et spillemiddelfinansiert 
idrettsanlegg kommer anlegget til gode. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Hva betyr pkt. 2.2.1, sjette  og endringene i punktene 2.3.3 og 
2.3.4? 

• Pkt . 2.2.1, sjette ledd – om eierskap – ingen endring!
Det betyr at eierskap til spillemiddelfinansierte idrettsanlegg skal fortsatt tilligge 
ikke-fortjenestebaserte sammenslutninger, først og fremst kommuner/fylkes-
kommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og andre sammenslutninger som er 
listet opp i pkt. 2.2.1 og ikke er private, fortjenestebaserte aktører.  

Spillemidlene sikres således at de direkte skal komme ikke-fortjenestebasert aktører 
og deres idrettsanlegg og dermed idrettslige formål til gode! 

• Pkt. 2.3.4, første ledd – om drift – ENDRING!
Det betyr at drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg kan overføres fra 
anleggseier til private, fortjenestebaserte aktører (kommersielle 
sammenslutninger), og at samtykke fra departementet til driftsoverføring ikke skal 
innhentes fra departementet.

Spillemidlene kan dermed indirekte komme privat, fortjenestebasert aktør som 
drifter til gode i form av overskudd og utbytte, men slik aktørs kommersielle – og 
profesjonelle – drift antas også å komme eier til gode! Her fremheves at drift av 
idrettsanlegg ikke fremstår som typisk lukrativt, men det må også fremheves at 
fortjenestebasert aktør ikke vil påta seg å drifte uten fortjeneste. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Hva blir forskjellen på gammel og ny ordning når det gjelder drift? 
Hva er drift? Hva er privat, fortjenestebasert aktør?

• Forskjellen er ikke ”revolusjonerende”, den er i praksis ikke så stor!

• Gammel ordning: Anleggseier og -drifter kunne kjøpe driftstjenester fra 
kommersiell leverandør, for eksempel renholdstjenester – kommunal eier og drifter 
kunne kjøpe for eksempel renholdstjenester fra ISS, men kunne ikke overføre hele 
driften/samtlige driftstjenester til ISS.

• Ny ordning: Anleggseier kan overføre hele driften/samtlige driftstjenester til en 
hvilken som helst drifter, også privat, fortjenstebasert aktør. 

• Definisjon av drift i rev. pkt. 2.3.3, femte ledd:
Med driften forstås her alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at 
idrettsanlegget skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. 

• Merk at drift ikke omfatter disponering over bruken av anlegget. Anleggseier skal 
fortsatt disponere over bruken.

• Definisjon av privat, fortjenestebasert aktør i pkt. 2.3.3, sjette ledd: 
Med privat, fortjenestebasert aktør forstås her aktør som ikke selv kan søke om 
spillemidler, jf. pkt. 2.2.1.
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Om bruk av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg

• Lite nytt, dvs. at
• Hovedregel lyder nå: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med 

private, fortjenestebaserte aktører.
• Unntakene er som før:

– Anleggseier kan fritt disponere over de deler av et idrettsanlegg som ikke har 
mottatt spillemidler.

– Anlegget kan leies/lånes ut for en kortere periode eller for avvikling av 
enkeltarrangementer av kortere varighet.

– Anlegget kan leies/lånes ut til private aktører som ikke er fortjenestebaserte (dog 
plikter anleggseier å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet)

– Anlegget kan leies/lånes ut til private, fortjenestebaserte barnehager, dvs. at disse 
barnehagene kan gis tilgang til å benytte anleggets aktivitetsområder (dog kun til 
tider når det ikke kommer i konflikt med idrettens … behov for tilgang til anlegget). 

• Helt nytt er at det er inntatt nytt, sjette ledd i pkt. 2.3.4:
I helt spesielle tilfeller kan departementet etter forutgående, skriftlig søknad gi 
dispensasjon fra hovedregelen.
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Om idrettslags drift 
av kommunale, spillemiddelfinansierte idrettsanlegg

• Spillemiddelordningen har alltid åpnet for dette, da idrettslag (dog kun medlemmer 
av NIF) også kan søke om spillemidler, og dette skal fortsatt gjelde.

• Ønsker kommunen å overføre driften av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg,  
trenger kommunen i fortsettelsen ikke å søke om departementets forhånds-
samtykke.

• Men kommunal overdragelse av driften av idrettsanlegg vil normalt være 
underkastet
– Lov om offentlige anskaffelser

• Mao. skal kommunens kjøp av slike driftstjenester skal baseres på konkurranse.

– Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.m.
• § 4 gjelder begrensninger i kompensasjonsadgangen, bl.a. ytes ikke kompensasjon 

for mva. på anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg eller 
utleie.

• Helt nytt er at det er inntatt nytt, sjette ledd i pkt. 2.3.4:
I helt spesielle tilfeller kan departementet etter forutgående, skriftlig søknad gi 
dispensasjon fra hovedregelen.
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Rettsgrunnlag 

• Pengespilloven (1992) 

• Forskrift om fordeling av overskuddet fra 
Norsk Tipping AS til idrettsformål (1992)

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet (rev. utgave hvert år)
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Rettsgrunnlag 

• Pengespillovens § 10 lyder: 

”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet 
og datterselskap fordeles med 64 % til 
idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til 
samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner 
som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité. Midlene 
fordeles av Kongen.”
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Rettsgrunnlag 

• Forskriften lyder: 

§ 1 Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, 
fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på 
hovedposter.

§ 2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar 
fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster.
Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen.

§ 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk 
Tipping AS er at:
a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg
b det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige 

arbeidsoppgaver
c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet 

finner berettiget til stønad
§ 4 Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.
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Rettsgrunnlag 

• Bestemmelsenes pkt. 6.2.3 lyder: 

Prioritering av søknader og fordeling av spillemidler
Fylkeskommunen foretar prioritering av søknader og fordeling av de 
spillemidler som er stillet til disposisjon av departementet, jf. 
fullmakt fra departementet til fylkeskommunene om å foreta 
fordelingen, se pkt. 1.2. 

• Bestemmelsenes pkt. 1.2, første ledd lyder:
Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og 
vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter 
benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen 
av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet (post 1.1 ”Idrettsanlegg i 
kommunene” på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål).

Bad, park og idrett, Hamar 10. juni 2015 11



Tippenøkkel gjeldende fra 2015

• 64 % til idrettsformål (fra 56 % i 2014)

• 18 % til kulturformål

• 18 % til humanitære og samfunnsnyttige 
organisasjoner
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Utvikling i samlet søknadssum
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• Ca. 570 mill. kr mer i søknadsbeløp

• Søknadsantall økt med 8,3 %

• Søknadsbeløp økt med 17,2 %

• 3306 mill. kr i 2014

• 3029 søknader

• 3875 mill. kr i 2015
• 3281 søknader



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Økonomi –
spillemidlene i 2014 og 2015

Til formålene i 2014 3 320,9 mill. kr

56 % til idrettsformål 1 859,7 mill. kr

Til formålene i 2015 3 536,1 mill. kr

64 % til idrettsformål 2 263,1 mill. kr

Økning 403,4 mill. kr
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Hovedfordelingen 2015 – post 1 til 3

15

Post 1 Idrettsanlegg 1 130 977 000

Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 058 977 000

Post 1.2 Anleggspolitisk program 40 000 000

Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet 15 000 000

Post 1.4 Utstyr 17 000 000

Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg 81 577 000

Post 2.1 Nasjonalanlegg 78 470 000

Post 2.2 Spesielle anlegg 3 107 000

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid 26 750 000

Post 3.1 Idrettsforskning 17 000 000

Post 3.2 Idrettsfaglig 1 000 000

Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling 2 300 000

Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret 5 500 000

Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene 950 000
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Hovedfordelingen 2015 – post 4 til 6
Post 4 Spesielle aktiviteter 93 800 000

Post 4.1 Antidopingarbeid 38 550 000

Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i

idrettslag

15 250 000

Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom 20 000 000

Post 4.4 Ufordelte midler 20 000 000

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 636 000 000

Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 130 000 000

Post 5.2 Grunnstøtte særforbund 232 000 000

Post 5.3 Barn, ungdom og bredde 146 000 000

Post 5.4 Toppidrett 128 000 000

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger 294 000 000

Til sammen 2 263 104 000
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Anleggspolitisk program 2014-2017
Tilskudd til kostnadskrevende anlegg, 
departementet følger NIFs innstilling

Type anlegg Ant. anlegg i 
perioden

Tilskudd per 
anlegg

Totalt beløp

Rulleskianlegg 7 4 mill. kroner 28 mill. kroner

Kampsportanlegg 5 4 mill. kroner 20 mill. kroner

Turnanlegg 5 4 mill. kroner 20 mill. kroner

Svømmeanlegg 8 5 mill. kroner 40 mill. kroner

Isanlegg 3 4 mill. kroner 12 mill. kroner

Andre typer anlegg 40 mill. kroner

Totalt i perioden 160 mill. kroner
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MVA - kompensasjon

Beløp i mill. kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bevilget beløp 50 60 61,9 63,8 114,6 100
+ 25

Søknadssum 14,3 26,7 67,6 62,3 113,8 ca. 190

Innvilgelses % 100 100 90 100 100 ?
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Innført i 2010
Gjeldende for idrettslag og andre ikke-offentlige 
søkere ved bygging av idrettsanlegg



Bestemmelser om tilskudd til anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet - 2015
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Pkt. 2.3.3 Disposisjoner over spillemiddelfinansiert 
idrettsanlegg som krever søknad om skriftlig 

forhåndssamtykke fra departementet – (tilføyet) særlig om 
overføring av driften – endring mht innhold og form 

• Nye ledd er inntatt:

4. ”Overføring av driften av anlegget krever ikke forhåndssamtykke fra 
departementet. Driftsoverføring kan også skje til privat, fortjenestebasert 
aktør, jf. pkt. 2.3.4, forutsatt at anleggseier skal disponere over bruk av 
anlegget for idrett og fysisk aktivitet.” 

5. ”Med driften forstås her alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at 
idrettsanlegget skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og 
økonomisk.”

6. ”Med privat, fortjenestebasert aktør forstås her aktør som ikke selv kan 
søke om spillemidler, jf. pkt. 2.2.1.”

7. ”Med bruk forstås her idrett og fysisk aktivitet som kan utøves i 
idrettsanlegget.”
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Pkt. 2.3.4 NB! Endret til: Drift og bruk av spillemiddelfinansiert 
idrettsanlegg – endringer mht innhold og form

• Reformulerte ledd er inntatt:

1. ”Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til 
fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at 
private, fortjenestebaserte aktører ikke kan motta spillemidler eller eie 
spillemiddelfinansierte idrettsanlegg, jf. pkt. 2.2.1.”  

2. ”Formålet med prinsippet er å sikre at fortjeneste fra å eie og bruke et 
spillemiddelfinansiert idrettsanlegg kommer anlegget til gode.” 

3. ”For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke 
anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: 
Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, 
fortjenestebaserte aktører.”
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Pkt. 2.3.4 NB! Endret til: Drift og bruk av spillemiddelfinansiert 
idrettsanlegg – endringer mht innhold og form - mer

• Reformulert ledd er inntatt:

5. ”I helt spesielle tilfeller kan departementet etter forutgående, skriftlig 
søknad gi dispensasjon fra hovedregelen.”
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Pkt. 2.3 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

• I hvor stor utstrekning behandler kommunene selv søknader om 
idrettsfunksjonell forhånds-godkjenning av planer om bygging og 
rehabilitering av haller, ref. endring i 2014?

• Totalt 92 søknader, hvorav 

– 59 hadde departementets godkjenning

» 37 % rehabiliteringssaker

– 33 hadde kommunal godkjenning

» 55 % rehabiliteringssaker
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Pkt. 2.6.3 Særskilt tilskudd ved større interkommunale 
idrettsanlegg – endringer mht form/presiseringer

• 2. ledd, pkt. 2, bokstavene a og b:

a) Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets 
godkjente kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må 
dokumenteres. 

b)  Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets 
faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan 
ikke begrenses til et nominelt beløp 20-årsperioden. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Kap. 4 NB! Endret til: BESTEMMELSER FOR LØYPETILTAK I 
FJELLET OG OVERNATTINGSHYTTER I FJELLET OG VED KYSTEN 

OG I LAVLANDET - endringer mht form og mht innhold

• På grunn av at hytter i lavlandet er inkludert er det gjort endringer i 

• 4.2 Krav til søker 

• 4.4 Tilskuddsberettiget

• og dels i andre bestemmelser mht form og innhold
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Kap. 6 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SAKSBEHANDLING 
– endring/presisering 

• 6.2.1 Saksbehandling av søknader og oversendelse av oversikter til 
departementet

2. ledd: 

Dersom nødvendige vedlegg ikke foreligger, eller om kostnadsoverslag, 
finansieringsplan eller driftsbudsjett ikke er tilfredsstillende, er søknaden 
ikke i formell orden, og fylkeskommunen skal avslå søknaden.

• Om avslag/enkeltvedtak og klage
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