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Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet 2022
Innstilling fra fylkesdirektøren

1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtar fordeling av spillemidler til
ordinære anlegg 2022 i henhold til vedlegg nr. 1. Totalt fordeles 120 308 000 kroner.
2. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtar fordeling av spillemidler til
nærmiljøanlegg 2022 i henhold til vedlegg nr. 2. Totalt fordeles 24 222 000 kroner.

Bakgrunn og saksgang

Det framgår i forskrift av 11.12.1992 nr. 1056 om «Fordeling av idrettens andel av
overskuddet til Norsk Tipping AS» §2 at kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt,
foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og
detaljregler for fordelingen.
Etter vedtak i Statsråd 06.05.2022 ble idrettens del av overskuddet fra Norsk Tipping AS fordelt. Det
er avsatt 1 706 065 000 kroner til idrettsanlegg i kommunene. Av dette ble Vestfold og
Telemark fylkeskommune totalt tildelt 140 968 000 kroner. Detaljfordelingen av spillemidlene er
delegert fra kulturdepartementet til fylkeskommunene, og i Vestfold og Telemark fylkeskommune
er dette ansvaret tillagt hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fatter endelig vedtak i saken.

Saksopplysninger

Årets søknadsrunde har gitt rekordhøy tildelingssum til Vestfold og Telemark, cirka 20 millioner
kroner mer enn i 2021. Denne økningen skyldes primært at overskuddet til Norsk Tipping AS har
økt. For søknadsåret 2022, har antall søknader i Vestfold og Telemark økt sammenliknet med 2021,
men totalt godkjent søknadsbeløp er lavere enn i 2021.
Hjartdal kommune sendte inn sine søknader til fylkeskommunen etter søknadsfristen som er
15.01.2022. På den bakgrunn er disse søknadene ikke godkjent for 2022. Kulturdepartementet ble
kontaktet i sakens anledning, men henvendelsen ble avvist på bakgrunn av at fristen er absolutt.
Hjartdal kommune vil fremme disse søknadene på nytt i 2023.

I vedleggene fremkommer søknader som ikke er godkjent til slutt i tabellene. Bakgrunnen for at
disse ikke er godkjent er primært at prosjektene ikke er fullfinansiert, eller at anleggseiere ikke har
sikret seg rett til bruk grunn hvor anlegget er planlagt. Det er også enkelte søknader som er sendt
inn ved en feil, da de allerede er behandlet ved tildeling i 2021.
Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir
befolkningen i Vestfold og Telemark mulighet til å drive egenorganisert og organisert aktivitet i regi
av frivillige organisasjoner.
For å være søknadsberettiget skal anlegget inngå i en vedtatt kommunal plan, som omhandler
idrett og fysisk aktivitet. Samtlige kommuner i Vestfold og Telemark har en slik plan. For å bli
godkjent skal søknaden oppfylle gjeldende bestemmelser satt av kulturdepartementet.
Rammebeløpene til fylkene fordeler seg på to ulike kategorier anlegg: «ordinære anlegg» og
«nærmiljøanlegg». Rammen fra departementet til fylkeskommunene blir tildelt som et samlet
beløp. Det er opp til fylkeskommunene å avgjøre fordelingen mellom ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg.
Meld. St. 26 (2011-2021) «Den norske idrettsmodellen», «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet – 2021» og prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og Telemark,
vedtatt i HKFTI-sak 6/22, gir føringer for hvordan rammen skal fordeles.
Følgende prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og Telemark ble vedtatt HKFTI-sak 6/22:
1. Fylkeskommunen legger kommunenes politisk vedtatte prioriteringer til grunn for
fylkeskommunens årlige innstilling.
2. Nærmiljøanlegg tildeles 50 % av den godkjente søknadssummen på
nærmiljøanleggsordningen.
3. Prosentvis fordeling til kommunene baseres på godkjent søknadssum.
Vedtatte prinsipper om fordeling av spillemidler er fulgt i innstillingen.
I tillegg til nasjonale og regionale føringer, er det knyttet en grundig demokratisk prosess til
prioritering og fordeling av spillemidler. Etter at beslutninger om anleggsprosjekter tas hos den
enkelte søker, behandles søknaden i det lokale idrettsrådet, inntas i kommunenes vedtatte planer
for idrett og friluftsliv og prioriteres i kommunens oversendelse til fylkeskommunen. Videre avgir
Vestfold og Telemark idrettskrets en egen uttalelse.
Rammene fra departementet beregnes ut fra følgende fordelingsnøkkel:
 Søknadssum (teller 50%)
 Befolkningstetthet (teller 25%)
 Anleggsdekning (teller 25%)

For Vestfold og Telemark fylkeskommune fordeler beløpene seg som følger i 2022:
Anleggskategori
Ordinære anlegg
Nærmiljøanlegg
Sum

Godkjent
søknadssum
308 277 000
47 035 000
355 312 000

Tildelt
ramme
116 968 000
24 000 000
140 968 000

Rentemidler og
inndratte midler
3 340 000
222 000
3 562 000

Sum til fordeling
120 308 000
24 222 000
144 530 000

Bruken av renter og inndratte midler
Rente- og inndratte midler skal ifølge «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet – 2021», benyttes som tilskudd til idrettsanlegg som oppfyller de formelle krav til å motta
spillemidler. Midlene skal først og fremst være tilgjengelig ved behandling av klagesaker, der enten
fylkeskommunen eller kulturdepartementet imøtekommer klagen. Det ble ikke fremmet noen
klager i forbindelse med tildelingen 2021.
Etter at klagebehandlingen er avsluttet kan midlene benyttes til:




Å gå videre på prioriteringslisten fra den ordinære tildelingen.
Å gi tilskudd til idrettsanlegg utenom søknadsfristene, for eksempel ved
tilleggsbevilgninger ved mindre overskridelser.
Opptjente renter og inndragninger i 2021 fordeles primært i 2022.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Fylkeskommunen har ikke satt av egne midler til denne ordningen, og tilgjengelige midler er
utelukkende statlige midler. Søkere benytter kulturdepartementets elektroniske søknadsportal,
som igjen er synkronisert med fylkeskommunens eget saksbehandlersystem Public 360 via Altinn.
Dette gjør at tidsbruken ved forvaltning av ordningen blir effektiv både hos arkiv og saksbehandler.
Forvaltningsloven gir søkere av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, rett til å klage
over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen, jfr. forvaltningsloven §28 tredje ledd. Dette
opplyses om i tilskudds-/avslagsbrev til søkerne. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak
truffet i fylkeskommunene i saker vedrørende søknader om spillemidler.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Tilskuddsordningen bidrar til måloppnåelse innenfor FNs bærekraftsmål, særlig bærekraftsmål 3
God helse og livskvalitet, 10 Mindre ulikhet og 11 Bærekraftige byer og samfunn.
Som et bidrag for å sikre bærekraftig forbruks -og produksjonsmønstre i fylket og imøtekomme FNs
Bærekraftsmål nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon målbærer «Kulturstrategien – der mennesker
møtes 2021-2024» at Vestfold og Telemark er et foregangsfylke for grønne idrettsanlegg.
Ved å støtte tilrettelegging for aktivitet bidrar midlene blant annet til å gi trygge, inkluderende og
tilgjengelige områder for alle. I tillegg kan midlene bidra til god geografisk spredning i tilbudet. Den
samlede søknadsmassen er et godt eksempel på nødvendigheten av bærekraftsmål 17, Samarbeid
for å nå målene.

Fylkesdirektørens vurdering

Den rekordhøye tildelingen til fylket er et resultat av et godt samarbeid mellom kommuner,
idrettslag, frivillige organisasjoner, Vestfold og Telemark idrettskrets og Vestfold og Telemark
fylkeskommune. De demokratiske prosessene som gjennomføres både i frivillig- og offentlig sektor
er med på å kvalitetssikre og behovsvurdere alle søknader som fremmes i ordningen.
Kulturstrategien vektlegger fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, og denne utøves
blant annet gjennom kunnskapsutveksling og kompetansebygging. Gjennom hele året arrangeres
det møteplasser, befaringer og nettverkssamlinger hvor anleggstekniske spørsmål, trender og
anleggsutvikling diskuteres, samt kunnskap om søknadsprosessen formidles.
Kulturstrategien tar til orde for at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bli en region som
kjennetegnes av grønne idrettsanlegg. En stor andel av årets søkere viser et økt fokus på dette,
særlig gjennom rehabiliteringsprosjekter og tiltak som er energiøkonomiserende. Årsaken til dette
er nok sammensatt, men kunnskapen, bevisstheten og viljen til å bygge grønne idrettsanlegg er
tiltagende. For kunstgressbaner foreligger det en egen forskrift for etablering, rehabilitering og
drift, noe som er av stor betydning for å unngå forurensning av gummigranulat.
For de anleggssøknadene som ikke blir imøtekommet i år, vil anleggseierne bli oppfordret til å søke
på nytt høsten 2022.
Vedlegg:
1. Innstilling av årets tildeling av spillemidler til ordinære anlegg.
2. Innstilling av årets søknader av spillemidler til nærmiljøanlegg.
3. Uttalelse fra Vestfold og Telemark idrettskrets

