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Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til 
idrettsanlegg i kommunene 

Kulturdepartementet viser til varslede endringer i tilskuddsordningen til idrettsanlegg jf. brev 

av 8. april 2019, hvor fylkeskommunene og kommunene ble invitert til hhv. innspillsmøte og å 

komme med skriftlige innspill til endringene. 

 

Departementet takker for de innkomne innspill og fylkeskommunenes deltakelse på 

innspillsmøtet, og har vurdert de innkomne synspunkter, spørsmål mv. opp mot de varslede 

endringene. 

 

Som resultat av arbeid knyttet til endringer og utarbeidelse av nye bestemmelser mv. vil ny 

søknadsrunde åpne først den 1. september i år. Dette ble varslet også i ovennevnte brev.  

 

Hovedtrekkene ved endringene er at departementet som hovedregel ikke skal saksbehandle 

diverse forhold gjeldende enkeltsøknader i ordningen. Tilskuddsordningen er stor og 

omfangsrik, og det er hensiktsmessig å legge til rette for at fylkeskommunene får en 

tydeligere rolle som saksbehandlende organ for tilskudd. Dessuten er det uhensiktsmessig at 

søkere for mange saker i dag må forholde seg til alle tre forvaltningsnivåer for en enkelt 

tilskuddssøknad.  

 

Samtidig påpekes at det fortsatt vil være departementet som fastsetter bestemmelser for 

ordningen, herunder anleggstyper og tilhørende vilkår, størrelse på satser for tilskudd, samt 

hvilke organisasjoner og deres underledd som er kvalifisert for tilskudd gjennom ordningen.   
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Side 2 
 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles 

Dette vil få virkning allerede fra 15. juni 2019, som innebærer at anlegg som har byggestart 

f.o.m. 15. juni 2019 ikke behøver idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å søke tilskudd. 

Dette gis ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at anlegg hvor byggestart er igangsatt tidligere 

enn 15. juni 2019, må ha fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å kunne kvalifisere 

for tilskudd. 

 

Forhåndsgodkjenningen er i dag Kulturdepartementets ansvar, som kommunene for de aller 

fleste anlegg er bemyndiget å gjennomføre på vegne av departementet. Departementet 

avvikler sin behandling av forhold som gjelder enkeltsøknader i ordningen og som resultat av 

dette bortfaller også ordningen med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. For ordens skyld 

påpekes at dette også gjelder svømmeanlegg og isanlegg, som til nå kun har vært behandlet 

i departementet. 

 

Dette innebærer ikke at hensynet til utforming og god funksjonalitet i idrettsanlegg reduseres 

eller bortfaller. Det er fortsatt et vilkår for tilskudd og godkjenning av søknader at anleggene 

utformes slik at de er funksjonelle for de idretter eller den aktivitet som de er ment for.  

 

Vilkår for tilskudd i form av krav til størrelser, mål og utforming av anlegg går fram av 

bestemmelsene, særlig uttrykt ved vilkår for de ulike satser for tilskudd. Søker må redegjøre 

for, og sørge for at det går klart frem i sin søknad, at anleggsplanene er i tråd med disse 

vilkårene, slik som for eksempel banestørrelser, sikkerhetssoner og takhøyder, der det er 

relevant. 

 

Kommunene tar i dag mot søknader for kontroll og videresending til fylkeskommunen. Det vil 

være, som i dag, fylkeskommunen som sluttbehandler søknader og ser til at anleggsplanene 

er i tråd med bestemmelsene for å kunne beregne riktig tilskudd. Tilskuddssatser er, og vil 

tydelig være knyttet til de minimumskrav som stilles til aktivitetsflatens utforming, som er det 

grunnleggende for å ivareta idrettsfunksjonalitet. 

 

Det understrekes at det er søker selv, som i dag, som har ansvar for å sikre at planene er 

tilfredsstillende for den aktiviteten som er planlagt i anlegget. 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. 

 

Departementet stiller i dag til rådighet veiledere for bygging av en rekke type anlegg som et 

bidrag til gode løsninger for de ulike idretter og aktiviteter. For øvrig finnes en økende 

kompetansebase på www.godeidrettsanlegg.no. Dessuten vil det, for anlegg for organisert 

idrett, kunne være anleggsressurser å spille på i de enkelte særforbund og idrettens øvrige 

organisasjonsledd. 

 
  

http://www.godeidrettsanlegg.no/


 

 

Side 3 
 

Vilkår om kommunal garanti avvikles 

Vilkåret utløser i dag til dels omfattende økonomiske forpliktelser for kommunene ovenfor 

tredjepart. Vilkåret er i dag gjeldende for et lite utvalg anlegg over et visst beløpsomfang. 

Departementet erfarer at garantiene sjelden eller aldri kommer til anvendelse og finner derfor 

at det er tilstrekkelig at søker selv står ansvarlig for tilbakebetalingskrav som i dag, men uten 

at kommunen skal stille selvskyldnergaranti. 

 

Øvrige endringer 

Av øvrige endringer som angår saksbehandling, søknadsutforming og dokumentasjon 

nevnes følgende: 

 Forhåndsgodkjenning av vedtekter avvikles. Kontroll av at den enkelte søker er 

kvalifisert for tilskudd i ordningen skjer i den ordinære søknadsbehandlingen. 

 Særskilte vurderinger av tilskudd vil som hovedregel avvikles. Det fastsattes konkrete 

satser og eventuelt modeller for beregning av tilskudd for forskjellige størrelser og 

omfang av anlegg. Avvik mellom anleggsplaner og de oppførte størrelser innebærer 

ikke særskilt vurdering, men vil som hovedregel innbære at tilskudd skal gis 

tilsvarende den størrelse som anlegget minimum oppfyller. 

o Noen få anleggstyper er dog av en slik art at det er vanskelig å standardisere 

et søknadsbeløp, samt at det bygges få av typen. I slike tilfeller vil 

departementet fastsette en prosedyre for å håndtere dette, som kan innebære 

fortsatt vurdering av departementet for noen anleggstyper.  

 Det gjøres noen justeringer i dokumentasjonskrav for bruksrett til grunn jf. brev fra 

departementet av 8. april. 

 Fylkeskommunene gis rom til å selv følge opp og tilpasse saksbehandlingen av 

enkelte forhold i ordningen, for eksempel knyttet til omfang av dokumentasjon av 

kostnader, finansiering mv., slik at dette kan løses smidigere og mer tilpasset de 

mange ulike anlegg i ordningen. 

 

Ytterligere, mindre endringer kan forekomme i endelige bestemmelser som vil foreligge  

1. september. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ole Fredriksen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Daniel Storholthe Kristiansen 

seniorrådgiver 
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