Endringer i
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019
Sammenlignet med 2018-utgaven
Vilkår for tilskudd
 Avviklet departementets forhåndsgodkjenning av vedtekter for AS mv.. Innført fire klare kriterier for
tilskudd til aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak som kontrolleres av fylkeskommunen som
del av søknadsbehandlingen.
o Pkt. 2.3.1 og vedlegg 1-5.


Nytt punkt om at departementet kan godkjenne andre "landsdekkende organisasjoner med idrettslig
hovedformål" etter søknad.
o Pkt. 2.3.



Redusert dokumentasjonskrav for bruksrett til grunn/eiendom. Søker oppgir matrikkeladresse i
skjema som deretter kan kontrolleres av saksbehandler mot grunnboka. Kun dersom avtale er på
privat grunn og ikke er tinglyst, må den vedlegges.
o Pkt. 1.3 og 6.1.3 (likelydende som endring ovenfor, men her fra søkers perspektiv)



Redusert dokumentasjonskrav for vilkår om omtale i kommunal plan. Kommunen påfører merknad
om eventuelle leieavtaler mellom kommune og søker når søknaden er til kontroll hos kommunen.
o Pkt. 1.3 og 6.1.3



Fylkeskommunen er gitt adgang til dispensasjon fra krav til bruksrett til eiendom.
o Pkt. 2.4.3.



Avviklet krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Erstattet med vilkår om at anlegget skal ha
riktig utforming og funksjonalitet for å kunne få tilskudd. Målsatte tegninger av anlegget må
vedlegges.
o Pkt. 2.4.2.



Avviklet krav om kommunal garanti.



Fastsatt kriterier for tilskudd til kjøp/innredning av eksisterende anlegg.
o Pkt. 2.4.9.



Fastsatt kriterier for tilskudd til universell utforming av eldre idrettsanlegg.
o Pkt. 2.4.10.



Redusert detaljføringer/krav til utforming av det enkelte vedlegg og til dokumentasjon av diverse
forhold. Søker må dokumentere at vilkår er oppfylt, og fylkeskommunen vurderer om
dokumentasjonen er tilfredsstillende.
o Pkt. 1.3 og 2.4.7 (blant annet).



Opprettholdt/videreført dagens tilleggstilskudd til pressområder, interkommunale tilskudd og NordNorge tilskudd. Pressområder signalisert videreført i inntil 2 kommende søknadsrunder.
o Pkt. 3.5.3 og 3.5.4.

Om anleggstyper og satser


Innført maksimale tilskuddsbeløp for omtrent alle tilskuddsberettigede anlegg.
o Pkt. 2.6 m/ underpkt.
o Departementet gjør ikke særskilte behandlinger av enhver størrelsesmessig variasjon av
anlegg i forhold til oppsatte tabeller for størrelser og beløp.



Avviklet såkalt forholdsmessig beregning av tilskudd for anlegg som er noe større enn hva
minstebeløpene gjelder. Tilskudd gis etter fastsatt tabell og/eller beregningsmåte og for de mål
anlegget oppfyller.
o Pkt. 2.6 m/ underpkt.



Fylkeskommunen gitt adgang til å godkjenne øvrige nærmiljøanlegg enn de som er listet opp i
bestemmelsene. Anleggene må samsvare med formål for ordningen, gjelde fastsatt målgruppe og
oppfylle øvrige vilkår.
o Pkt. 3.6.

Fylkes-/kommunal saksbehandling, årshjul, frister mv.:
 Endret frist for fylkeskommunenes oversending av oversikt over innkomne søknader til
Kulturdepartementet fra 15. mars til 15. april.
o Pkt. 1.2 og 6.2.1


Endret prosedyre for utbetaling av rammer fra Kulturdepartementet til fylkene fra innen 15. juli til å
skje i samme tidsrom som hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål.
o Pkt. 1.2 og 6.2.2



Endret departementets frist for fordeling av rammer til fylkene fra 1. mai til "primo mai".
o Pkt. 1.2 og 6.2.2



Endret prosedyre for utbetaling til søker. Nå er det åpnet for direkte utbetaling fra fylkeskommune til
søker, tidligere måtte utbetalinger skje via kommune. Fortsatt mulig via kommune dersom ønskelig.
NB! Søker sender fortsatt inn anmodning om utbetaling via kommunen.
o Pkt. 5.8, 6.1.6 og 6.2.5



Fjernet årlige frister for oppdatering av anleggsregisteret. Erstattet med adgang for departementet
til å be kommunene ha et særlig fokus på oppdatering som i så fall varsles med eget brev.
o Pkt. 6.1.2



Kommunens kontrolloppgave før utbetaling gjelder nå at anlegget skal være fullført i tråd med den
godkjente søknaden. Tidligere kontroll i henhold til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
o Pkt. 5.1, 5.5 og 6.1.7.



Kommunen, og ikke søker, skal nå oppgi hvorvidt et anlegg er tatt inn i kommunal plan når
søknaden er hos kommunen til kontroll.
o Pkt. 1.3 og 6.1.3. Selve vilkåret er uendret og framgår av pkt. 2.4.4.



Kommunen, og ikke søker, skal nå bekrefte eventuelle leieavtaler søker har på kommunal grunn
når søknaden er hos kommunen til kontroll.
o Pkt. 1.3 og 6.1.3. Selve vilkåret er uendret og framgår av pkt. 2.4.3.



Fylkeskommunens frist for melding om vedtak til søker (tidl. 1. juli) er samkjørt med frist for
oversending av oversikt over de samme vedtakene til KUD, dvs. 15. juli.
o Pkt. 1.3 og 6.2.1.

Redaksjonelt:
 Store strukturmessige endringer i bestemmelsene for å følge en mer kronologisk oppbygging ut fra
søkernes tidslinje. Stor språkmessig omarbeidelse med mål om tydelighet og bedre tilgjengelighet
for leser. Flere deler av bestemmelsene er skrevet på nytt for å være konkrete og presise og ikke
unødvendig detaljerte. Halvert antall sider for vilkår og krav fra fjorårets bestemmelser.

