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Spillemidler til svømmeanlegg

• Hva er spillemidler?

• Søknadshistorikk svømmeanlegg 2010-2019

• Søknadsprosessen

• Gjeldende prosedyrer

• Om avvikling av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

2



Hva er spillemidler?

• Overskuddet til Norsk Tipping AS

• Deler av overskuddet er lovbestemt avsatt til idrettsformål

• Tilskudd til idrettsanlegg som bidrag til bygging av anlegg for 

idrett

⚫ Ikke rettighetsbasert

• Delfinansierer godkjente prosjekter, med i hovedsak maksimalt 

1/3 av kostnadene

• Krav om idrettslig utforming og plikt til drift av anlegg i 30 år
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Totaloversikt, idrettsanlegg i kommunene

2019

Totalt søknadsbeløp: 5 826 mill. kroner

Disponible midler: 1 512 mill. kroner

Differanse: 4 314 mill. kroner

Ventetid: 2,85 år

4



Spillemidler til svømmeanlegg

2010-2019

5

Antall søknader: 373 stk.
• 12. plass. (Flest: Nærmiljøanlegg, 4 983 stk.)

Søknadssum: 2 122 mill. kr.
• 3. plass. (Mest: Idrettshaller, 5 317 mill. kr.)

Gj.snittskostnad: 36 mill. kr. 
• 1. plass. (Nest mest: Isanlegg, 29 mill. kr.)



Søknadsprosedyre, enkel versjon

1)Anlegget må registreres i Anleggsregisteret

2)Anlegget må omtales i kommunens plan

3)Søker utformer, dokumenterer prosjektet og sender inn søknaden

4)Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender 

til fylkeskommunen

5)Fylkeskommunen gjennomgår, behandler og avgjør søknadene

6)Pengene blir utbetalt (eller ikke)
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Søknadsprosedyre, rollefordeling

⚫ Søker, dvs. anleggseier, er ansvarlig for søknadens innhold og at 

prosjektet oppfyller de vilkår som stilles

⚫ Kommuner tar imot søknadene, og kontrollerer dem. 

Kommunen fatter ikke vedtak, men avgir en prioritet og en 

innstilling til fylkeskommunen. 

⚫ Fylkeskommunen overtar alle søknader fra kommunene til 

sluttbehandling. Fylkeskommunen saksbehandler og avgjør om 

en søknad:

− Oppfyller formelle vilkår

− Skal tildeles midler (om den prioriteres høyt nok)  
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Søknadsprosedyre, rollefordeling

⚫ Kulturdepartementet utformer regelverk og er klageinstans for 

vedtak gjort i fylkeskommunen om tilskudd

⚫ Kulturdepartementet tar ikke stilling til enkeltsøknader

⚫ Kulturdepartementet kan avgi tolkningsuttalelser om regelverket 

dersom fylkeskommunen har behov for det

− Søkere og deres representanter må forholde seg til 

fylkeskommunen som behandler saken
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Spillemidler til svømmeanlegg, rammer
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...mer i bestemmelsene for 

tilskuddsordningen, finnes på 

www.idrettsanlegg.no

http://www.idrettsanlegg.no/


Før – Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

- Planer for svømmeanlegg ble gjennomgått av 

Kulturdepartementet for å sikre funksjonelle løsninger for 

idretten og aktiviteten i anlegget.

- Absolutt krav for tilskudd – ingen tilskudd dersom 

byggearbeider ble startet før godkjenning

- I praksis også en "garanti" for tilskudd
- Ikke rettslig, men innebar at anlegget kvalifiserte for tilskudd, som 

innvilges før eller siden
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Nå – ingen forhåndsgodkjenning

- Alle anlegg i ordningen er underlagt samme vilkår og krav

- For å få tilskudd må anlegget utformes slik at de er 

funksjonelle for idretten/aktiviteten det er ment for.

- Dette må søker selv dokumentere og redegjøre for.

- Om fylkes-/kommunen utber mer informasjon må søker rette seg 

etter det.

- Bygg når man vil, på egen risiko mtp. tilskudd
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Nå – ingen forhåndsgodkjenning

- Dersom anlegg bygges med vesentlige mangler knyttet til 

idrettsfunksjonalitet, vil dette føre til avslag på søknad 

og/eller inndragning av tildelte midler. 

- Søker kan ikke lenger basere seg på at kommunene eller 

departementet forhåndsgodkjenner planer. 

- Fylkeskommunen vil gjennom sin sluttbehandling avgjøre 

hvorvidt søknaden oppfyller vilkårene eller ei. 
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Hva er «idrettsfunksjonelt»?

- I enkelhet mål og utforming som er nødvendig for å drive idrett

− At bassenget er 25 meter langt, og ikke 24,5 meter

- De viktigste størrelsene framgår av vilkår for ulike tilskuddsbeløp.

− I andre tilfeller vil en måtte bruke veiledere, målbøker, eller 

oppsøke annen kompetanse.

⚫ De ulike særforbundene kan være en god kilde.

- Noen ganger beror løsningene på skjønn og behov, men det 

behovet skal redegjøres for og begrunnes i det idrettslige, og 

fylkeskommunen vurderer. 
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