Fakta om ordningen «retningslinjer for forskuttering av spillemidler som kommunalt lån»
Bakgrunn:
Det har tidligere vært vanlig praksis at alle lag og foreninger har finansiert alle sine utbygginger av
idrettsanlegg selv. Finansieringen har bestått av spillemidler, dugnad, gaver, egenkapital og private
låneopptak. I noen få tilfeller har kommunen stilt opp med garantier for private lån.
I regionen Nord Trøndelag har det vært stor anleggsutvikling og noen veldig kostnadskrevende
anlegg er også bygget, dette har ført til at det pr i dag er et etterslep på spillemidlene på ca 5 år.
Ingen kommuner i Nord Trøndelag har pr i dag praksis eller retningslinjer for å forskuttere
spillemidler for lag og foreninger.
Verdal kommune har forskuttert for spillemidler til to anlegg tidligere, Vukuhallen og Kvernmo
motor.
Verdal kommune opplever økt etterspørsel fra lag og foreninger etter lån som forskudd på
spillemidler og ser at det er behov for å få på plass retningslinjer for en slik ordning.

Retningslinjene:
-Verdal og Levanger kommune er de første kommunene i Nord Trøndelag som evt vedtar
retningslinjer for forskuttering av spillemidler. (Historisk)
-Retningslinjene er fleksibel og vil evalueres etter 2 år. Disse retningslinjene vil ikke nødvendigvis
forbli slik, hvis de ikke fungerer må de revideres og vil sees i sammenheng med anleggsplan i
kommunen.
-Retningslinjene for forskuttering av spillemidler gjelder kun for ordinære idrettsanlegg da disse kan
være kostnadskrevende. Ordningen gjelder ikke nærmiljøanlegg da disse ikke har mer enn 2 år i
ventetid på spillemidlene og fordi de er mindre kostnadskrevende. Nærmiljøanlegg kan hente ut
maksimalt 300 000 kr på spillemiddelordningen.
-Hovedregel om 10 % egenkapital er en sikkerhet som kommunen må/bør stille som krav til låntaker,
uten krav til dokumentert egenkapital så er det utfordrende å se hvordan lag og foreninger faktisk
skal klare å betjene sine økonomiske forpliktelser som låntaker.
Men vi åpner får en individuell behandling her og anlegg som har stort potensiale for inntjening vil
være i en kategori hvor dette kan fravikes noe. Flerbruks- og helårsanlegg, ofte inntektsbringende
arrangementer, stort utleiepotensiale og anlegg med detaljert utarbeidet driftsplaner.
-Forskudd på spillemidler skal ha en rente på 0,5 prosent over gjennomsnittlig kommunal rente.
Dagens gjennomsnittlige kommunale rente er pr i dag på 1,89 prosent.
Kommunen vil ha utgifter på både saksbehandling av søknader og mer arbeid med betjeningen av
lånene. Kommunen tjener ikke penger på å yte denne servicen til lag og foreninger, men dekker opp
faktiske utgifter med ordningen.
Renta er lav sammenlignet med det som lag og foreninger for tilbud om i en privat bank.
Rentebetingelsene er så lave nettopp for at kommunen ikke ønsker å tjene på det gode arbeidet som
legges ned i frivillige lag og foreninger.

- Alle ordinære idrettsanlegg som har et kostnadsoverslag over 1 500 000 kr kan søke etter at
søknaden er fornyet – andre året.
Vi ser av erfaring at mange søkere endrer kostnadsoverslaget og driftsplan, dette gjør at
anleggsprosjektet blir mer realistisk og bedre kvalitet etter at søknaden er levert første gang.
- I avisartikkelen står det at man kan få forskutteringen ett år før tildelingen.
I forslaget til retningslinjene for forskuttering av spillemidler står det tydelig at det kan søkes etter at
søknaden er fornyet og godkjent. Det vil si andre året.
-Får å få en godkjent spillemiddelsøknad må alle søkere ha en idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning, denne utarbeides av søkeren (lag og foreninger) og godkjennes av kommunen
etter retningslinjer gitt av kulturdepartementet.
Alle som har en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan i prinsippet starte å bygge anlegget, men
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ingen garanti for spillemidler.
-Eksempel på saksgang før en eventuell forskuttering av spillemidler ved kommunalt lån:
Spillemiddelsøknad leveres 15. oktober fra lag og foreninger - kommunal saksbehandling og
kvalitetssikring av søknad, videresendes 15. januar fra Verdal kommune til - Nord Trøndelag
fylkeskommune. N-T fylkeskommune behandler søknadene og sender denne til Kulturdepartementet
i mars. Spillemiddelsøknaden blir saksbehandlet og godkjent av Kulturdepartementet i mai.
-Saksgang for forskutteringsordningen - eksempel:
(Forskutteringsordningen for spillemidler må ha en godkjent spillemiddelsøknad for å kunne
forskuttere spillemidler.)
Godkjent spillemiddelsøknad av kulturdepartementet mai 2017, når søknaden er fornyet og godkjent
i mai 2018 av kulturdepartementet kan de søke Verdal kommune om forskuttering av spillemidler. Så
fremt at retningslinjene for forskuttering blir vedtatt i kommunestyret.
Anlegg som pr i dag har godkjent søknad og innfrir retningslinjen for forskuttering kan i prinsippet
søke på ordningen når den er vedtatt.
-Verdal kommune ønsker å kunne gi lån som forskudd på spillemidler til aktuelle anlegg, men
ordningen er ikke ment for å forskuttere alle spillemidler som blir omsøkt.
Kommunen vil bruke skjønn og ha rettigheten til å legge til grunn i sin vurdering hvor godt
gjennomarbeidet prosjektet er og når det er «forsvarlig» at det innvilges forskuttering.
Når kommunen garanterer for spillemidlene må kommunen enten betale tilbake eller garantere for
drift av anlegget i 30 år, dersom anlegget ikke klarer å driftes må kommunen betale tilbake
eventuelle spillemidler.
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