Forenklet tilskuddsordning for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg –
2005 (V-0901 B)
Orientering om tilskuddsordningen

1. Innledning
Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets
bestemmelser "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2005" (V-0732).
Kultur- og kirkedepartementet har ved hovedfordelingen av spillemidler til
idrettsformål i 2005 avsatt 15 mill. kroner til mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg for perioden 01.05.05 til 30.04.06. Summen fordeles mellom fylkene
ut fra antall barn og ungdom (6 - 19 år) i de respektive fylkeskommunene.
2. Krav til søker
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til forenklet nærmiljøanleggsordning
kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF,
velforeninger, borettslag eller andre sammenslutninger.
For sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.
Dette gjelder ikke idrettslag/organisasjonsledd i NIF, velforeninger eller borettslag.
Det vil bli tillagt vekt om vedtektene har et innhold som sikrer idretten og/eller det
offentlige kontroll med eierforhold og drift.
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne
grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private
eiere.
Søker må ha tinglyst eiendomsrett til grunnen under anlegget, tinglyst festerett til
grunnen under anlegget eller tinglyst leieavtale på minimum ti år. Dette gjelder ikke
kommunale eller fylkeskommunale søkere, og heller ikke der anlegget er plassert på
kommunal eller fylkeskommunal grunn.
Kopi av tinglyst feste-/leieavtale samt kopi av bekreftet grunnboksutskrift må følge
søknaden.
3. Definisjon
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk
aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet
eller til ordinære konkurranser i idrett.
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg.
Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder som nevnt over, at nærmiljøanlegget
skal være for egenorganisert fysisk aktivitet. Anlegg ved skole skal stå åpent etter
skoletid.
4. Tilskuddssum og tilskuddsgrense
Med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg menes anlegg med en godkjent
kostnad opptil kr 80 000. Nedre grense for å kunne søke er kr 20 000.
Det gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 40 000.
Tilskuddsbeløpet kan ikke være mindre enn kr 10 000.
5.
Tilskuddsberettigede elementer
Det foretas en fortløpende skjønnsmessig vurdering i fylkeskommunene. Det
understrekes at fysisk aktivitet for aldersgruppen 6-19 år skal være i fokus.
Det understrekes at anleggseier har ansvar for sikkerheten ved anleggene.
Utstyr som ikke er tilskuddsberettiget
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller
utenfor ordningen.
Personlig utstyr, såkalt forbruksmateriell (baller, racketer osv.), er ikke
tilskuddsberettiget.

6.

Saksgang
Ingen egen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året. Det søkes direkte til
fylkeskommunen.
•
•
•
•
•

Søker fyller ut søknads- og regnskapsskjema(V-0902), tar kopi og videresender til kommunen.
Kommunen fyller ut geo-data og underskriver på side 4 i søknadsskjemaet.
Kommunen videresender søknaden til fylkeskommunen.
Dersom søker får positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen, føres
regnskapet på kopi av søknadsskjema.
Midlene utbetales etter at kontrollert regnskap er mottatt i fylkeskommunen.

Behandlingstid i fylkeskommunen er som hovedregel inntil fem uker.
7. Krav til søknaden
Det er utarbeidet eget forenklet søknads- og regnskapsskjema (V-0902).
Følgende vedlegg skal følge skjemaet:
 Kopi av tinglyst skjøte/festeavtale (10 år) og kopi av bekreftet grunnboksutskrift
 Situasjonsplan (anlegget tegnet inn på kart)
 Enkel plan for drift og vedlikehold
 Tegninger som viser oppbygging av anlegget
 Dokumentasjon på de ulike delene av finansieringsplanen
 Underskrift fra kommunen

* * *
Det settes korte frister for gjennomføring av de enkelte anlegg. Fristen, som
fastsettes av fylkeskommunene, vil variere fra en - ni måneder, avhengig av årstid for
tilsagn og anleggets kompleksitet. For anlegg som ikke blir ferdig innenfor fastsatt
frist, trekkes tildelte midler tilbake.
Den enkelte fylkeskommune har ansvar for å følge opp dette punktet.
Kommunen har ansvar for å registrere anlegget i Kultur- og kirkedepartementets
register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader når det er ferdig. For øvrig er det
ikke et krav at mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg inntas i kommunal plan for
anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
Det oppfordres likevel til at kommunen omtaler anleggene med hensyn til prioritering.
Aktuelle publikasjoner
V-0732

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2005.
Idéhefte for tilrettelegging for uteaktiviteter i nærmiljøet – i skole og
fritid.
Eksempler på løsninger.
Heftet kan kjøpes ved henvendelse til Idrettsbutikken,
www.idrettsbutikken.no
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