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Særforbund og idrettskretser
Oslo, 31.januar 2018

Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet - 2018
Kulturdepartementet(KUD)utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet. Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.
2017 utgaven av «Bestemmelsene» finnes på regjeringen.no på følgende link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/34fad27coac4485c9fgd7aao1875bfe1/v-0732b 2017 g-utgave oppdatert-nov-2017 nett.pdf
Idrettspolitisk dokument 2015 — 2019 inneholder en rekke mål. De mest relevante i forhold
til disse bestemmelsene er:
7.4 c) Spillemidlenes andel av finansieringen økes til 3o prosent ved bygging av idretts- og
nærmiljøanlegg.
7.4 e) Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging av tilleggsarealer for flere
idretter gjennom nye bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.
1.4 f) Fylkeskommunene skal inviteres til å innta en aktiv rolle i utviklingen av
interkommunale anlegg. Fylkeskommunen må kunne være en part i et slikt
anleggssamarbeid på lik linje med kommunene.
NIF utarbeidet et forslag til endringer i fjor som ble sendt på høring. Basert på
høringsinnspillene vedtok Idrettsstyret et forslag til nye tilskuddssatser og enkelte andre
endringer.
KUD gjorde enkelte endringer i tilskuddssatsene, men fulgte ikke Idrettsstyrets forslag fullt
ut.
NIF foreslår at en fremmer de forslag til endringer som ble foreslått i 2017, men som vi ikke
fikk gjennomslag for.
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Følgende endringer i tilskuddssatser foreslås:
Anleggstyper)
Tennishall med to baner
Idrettshus — klubbhus
Aktivitetssal minimum 250 kvm2)
Aktivitetssal minimum 50o kvm2)
Idrettshall(45 m x 25 m)
Idrettshall(45 m x 25 m)9 m takhøyde
Friidrettshall med minimum 9 meters takhøyde
Turnanlegg — basishall(25 m x 20 m)
Turnanlegg — basishall(44 m x 23 m)
Friidrettsanlegg (fastdekke og naturgress fotball)
Isanlegg - bandybane
Isanlegg — bandy og hurtigløpsbane
Isanlegg - curlinghall med fire baner
Isanlegg — ishall
Svømmebasseng 25 x 12,5 m inkl. garderober
Svømmebasseng 25 x 15,5 m inkl. garderober

Dagens sats
5000000
1 000000

10 000 000
11000 000

Forslag ny sats
6000000
2000 000
2000 000
5000000
12 000 000
16 000000

12 000 000

16 000 000

4000000
8000000
3000000
8000000

6000000
9000000
5000000
10 000000

1 200 000
2 400 000

12 000 000

15 000 000

9000000
15 000000
17000 000

10 000000
18 000000
20 000 000

21 000 000

25 000 000

i)Tilskuddene kan utgjøre 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til foreslåtte nye satser.
2)Denne anleggstypen er spesielt nevnt i IPD og det foreslås at tilskuddet kan utgjøre inntil
5o prosent av godkjent kostnad når aktivitetsalen bygges i forbindelse med en ny eller
eksisterende idrettshall.
Andre forslag til endringer
Idrettshus — klubbhus
Det er innført et forbud mot bruk av oljekjeler fra 2020. Mange klubbhus benytter oljekjeler
til oppvarming og til varmtvann.
Det foreslås at søker kan få et tilskudd på inntil 50 prosent av godkjent kostnad ved
ombygging av oljekjeler, eller når en skifter ut disse med mer miljøvennlige energikilder.
Interkommunale anlegg
Det foreslås at et samarbeid mellom en fylkeskommune og en kommune om bygging av et
idrettsanlegg, gir rett til ekstra tilskudd på samme måte som et samarbeid mellom to eller
flere kommuner.
Det foreslås videre at kommuner som slår seg sammen beholder retten til et interkommunalt
tilskudd dersom søknaden er fremmet og funnet i orden før en eventuell
kommunesammenslåing.
Hestesport
Det foreslås at oppstillingsplass for hestebiler/hestetransporter og oppstillingsplasser for
mobile staller/gjeststaller godkjennes som søknadsberettiget element.
NIF er kjent med at det ikke gis tilskudd til bygging av parkeringsplasser, mens det gis
tilskudd til garderobebygg. NIF mener disse arealene best kan sammenlignes med
garderober/arealer hvor hestene oppholder seg før og etter konkurranser og at tilgang til
slike arealer er nødvendig for gjennomføring av konkurranser.
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Frist for innspill
Innspill kan sendes NIF på e-post adressen nifhoringer(a)idrettsforbundet.no senest mandag
12. mars 2018.
Innspill kan også gis i et eget innspillsmøte som avholdes på Ullevål torsdag 8. mars klokka
09.00 - 10.00 i møterom 4065.

Idrettsstyret vil behandle forslag til innspill i møte 22. mars 2018.
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