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1 FORMÅL 

Nes kommune ønsker å bidra til en variert og inkluderende kultur- og idrettsvirksomhet som skal 
aktivisere barn og unge med ulike forutsetninger. 
For å stimulere til slik virksomhet, gis støtte til frivillige organisasjoner som driver kultur-, idretts- 
og friluftsaktiviteter i Nes kommune. 
Det gis både investerings- og driftstilskudd. Investeringstilskudd gis primært til finansiering av 
idrettsanlegg etter «Nes-modellen» hvor idrettslag bygger og drifter anlegg med støtte fra 
kommunen. 

2 GENERELLE VILKÅR 

For å få innvilget tilskudd, må organisasjonen: 

 Være Nes-basert og ha størstedelen av virksomheten sin i kommunen 

 Være demokratisk oppbygd og ha en åpen medlemsordning 

 Gjennomføre årsmøter med valg av styremedlemmer  

 Være registrert i lag- og foreningsoversikten på Nes kommunes nettsider  

 Være tilknyttet Norges Idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og/eller annen innmeldt 
organisasjon i Brønnøysundregisteret.  

 
Dersom en regional organisasjon gir tilbud som ikke dekkes gjennom en tilsvarende organisasjon 
i Nes kommune, kan det gis tilskudd på bakgrunn av antall medlemmer som er bosatt i Nes 
kommune.  
Til aktiviteter hvor det ikke tas inngangsbetaling, tilbys frivilligheten normalt gratis lokaler i 
kommunale bygg og anlegg. Aktiviteter for barn og unge under 20 år prioriteres ved slik utleie. 
 

3 INVESTERINGSTILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG 

Nes kommune innvilger inntil 1/3 av investeringskostnadene til spillemiddelgodkjente prosjekter - 
eks. eventuell mva.-kompensasjon, men minimum tilsvarende tilsagnet om spillemidler.  
Kommunestyret vedtar en årlig ramme for kommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg, utfra 
prioriteringer av anlegg i handlingsprogrammet i kommunedelplanene for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv.  

3.1 Direkte utbetaling av tilskudd 
Kommunens tilskudd utbetales til søker etter vedtak i årlig politisk sak om prioritering av 
spillemiddelsøknader. For store anlegg, kan tilskuddet vedtas utbetalt over mer enn ett år. 
 
Anleggene prioriteres etter følgende prinsipper: 

 Anlegg som har mottatt deltilsagn og som venter på sluttilsagn, eventuelt nytt deltilsagn. 
Gjentatt spillemiddelsøknad. 

 Anlegg med godkjent spillemiddelsøknad, men som ennå ikke har mottatt tilsagn. 
Fornyet spillemiddelsøknad. 

 Forhåndsgodkjente anlegg, men med uprøvd eller ikke tidligere godkjent 
spillemiddelsøknad. Nye søknader. 
 

3.2 «Smidt-modellen» 
Som alternativ til direkte utbetaling av hele tilskuddet, har kommunen gitt årlige tilskudd som 
dekker idrettslagets kostnader til lån tilsvarende kommunens innvilgede tilskudd.  Fordi dette over 
tid er en dyrere ordning, bør ordningen med direkte utbetaling prioriteres.  
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3.3 Forskuttering av spillemidler 
Kommunen har opprettet et fond til forskuttering av spillemidler til anleggsprosjekter i regi av lag 
og foreninger. 
 
Kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

 Det kreves at det foreligger en formelt godkjent søknad om spillemidler. 

 Det utbetales maksimalt 80 % av godkjent søknadsbeløp i forskuddsutbetaling. 

 Når ordinære spillemidler utbetales, tilbakebetales forskuddsbeløpet og tilføres fondet. 

 Fordelingen av forskuddsutbetaling av spillemidler gjøres administrativt etter overnevnte 
betingelser. 

 Til store anleggsprosjekt, der samlet spillemiddelandel er mer enn 3 mill.kr, kreves det 
særskilt behandling og eventuell styrking av fondet. 

 Forskuttering av spillemidler til store anlegg, behandles politisk. 
 

3.4 Kommunal garanti 
Når andre enn kommunen står som søker, må kommunen garantere for tilbakebetaling av 
spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold av betingelsene for å få spillemidler. 
Dette gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering av anlegget overstiger 4 mill.kr. 
Det er krav til spillemiddelsøknader at det legges ved budsjett for investering og drift for 30 år. 
Kommunal driftstøtte vil normalt være avgjørende for tildeling av spillemidler.  
 
Økonomi 
Behov synliggjøres ved rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 

4 DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG 

Kommunestyret vedtar en årlig ramme for tilskudd til drift av idrettsanlegg. 
 

4.1 Anleggstilskudd 
Nes kommune vil normalt innvilge inntil 50 % av driftskostnadene. Kun organisasjonens egne 
anlegg som det er aktivitet i og som oppfyller kriterier for søknad om spillemidler, er berettiget 
tilskudd. 
Anleggstilskudd beregnes ut fra et vekttallsystem utarbeidet av Nes Idrettsråd. Hvilke 
anleggstyper og vektleggingen av disse, vurderes hvert år av Nes idrettsråd. Endelig fastsettelse 
av vekttall for søknadsåret, vedtas av årsmøtet til Nes idrettsråd.  
 

4.2 Kommunal leie 
Der det inngås leieavtale med kommunen, går leieinntekten til fradrag i driftstilskuddet til 
idrettsanlegget. 
 

5. DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER 
(medlemsstøtte) 

Kommunestyret vedtar en årlig ramme for tilskudd til drift av idrettslagene (medlemsstøtte)– 
herunder til spesielle prosjekter og integreringstiltak.  
Bevilgningen fordeles på idrettslagene etter forslag fra Nes idrettsråd. 

5.1 Direkte støtte til ordinær drift 
Tilskuddet er støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter. Tilskuddet 
beregnes ut fra samlet antall aktive medlemmer under 20 år som er innmeldt i Norges 
Idrettsforbund. 
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5.2 Tilskudd til integrering/prosjekter 
Tilskuddet er ment å bidra til at funksjonshemmede og andre brukere med spesielle behov, kan 
integreres i idrettslivet. Det forutsettes at brukerne betaler egenandeler/kontingenter på linje med 
andre medlemmer/brukere.  
Tiltak det søkes om integreringstilskudd til, skal dokumenteres med budsjett og finansieringsplan. 
Det er ikke fastsatt regler for hvor mye organisasjoner kan få, eller hva det kan søkes om tilskudd 
til. Dette vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. 

5.3 Gratis-/subsidiert anleggsleie – indirekte støtte 
Satser for leie av kommunale lokaler fastsettes ved behandlingen av kommende års 
kommunebudsjett. Pr. i dag betaler idrettslag normalt ikke for leie av kommunale lokaler, men 
følgende bestemmelser gjelder: 

 For kamper, helgearrangementer og inntektsbringende aktiviteter betales det leie etter 
gjeldende satser, uavhengig av utøverens alder. 

 Nes Kulturhus har rabatterte ordninger for lag og foreninger for leie av salene og teknisk 
utstyr.  

 Aktører som tilbyr trening eller opplæring i Nes svømmehall, får kostnadsfri bassengleie. 
Medlemmer som skal delta på trening eller opplæring, betaler ordinær inngangsbillett.  

 Auli Grendehus leies ut gratis til lag og foreninger i ukedagene. 
 

6 DRIFTSTILSKUDD TIL ANDRE KULTURORGANISASJONER 

Kommunestyret vedtar hvert år en ramme for driftstilskudd til sang- og musikkforeninger, til 
barne- og ungdomsorganisasjoner og til aktiviteter for barn og unge i regi av andre 
organisasjoner – herunder midler til spesielle prosjekter og integreringstiltak. 
Bevilgningen fordeles på organisasjonene etter forslag fra Nes kulturråd. 

6.1 Direkte støtte  
Direkte støtte gis som økonomiske overføringer, innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
Fordelingen av disse midlene baserer seg på regnskap og budsjett samt organisasjonens 
aktivitet og antall aktive deltagere under 20 år. Tilskuddsordningen er i stor grad også 
skjønnsbasert.  
 

6.2 Arrangementer eller prosjekter innen teater og musikk 
Støtteordningen skal fremme arrangementer eller prosjekter som ikke inngår i ordinær drift. Lag 
og foreninger kan søke om inntil 1/3 av totale kostnader, begrenset oppad til kr. 10 000 for 
prosjekter inntil kr. 100 000, oppad til kr. 20 000 for prosjekter inntil kr. 200 000 og oppad til  
kr. 30 000 for prosjekter over kr. 200 000. Budsjett må leveres sammen med søknad, og 
regnskap skal ettersendes. 
 

6.3 Tilskudd til integrering 
Tilskuddet er ment å bidra til at funksjonshemmede og andre brukere med spesielle behov, kan 
integreres i kultur og fritidsaktiviteter. Det forutsettes at brukerne betaler 
egenandeler/kontingenter på linje med andre medlemmer/brukere.  
Tiltak det søkes om integreringstilskudd til, skal dokumenteres med budsjett og finansieringsplan. 
Det er ikke fastsatte regler for hvor mye organisasjoner kan få, eller hva det kan søkes om 
tilskudd til. Dette vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. 
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6.4 Gratis-/subsidiert anleggsleie – Indirekte støtte 
Satser for leie av kommunale lokaler fastsettes ved behandlingen av kommende års 
kommunebudsjett. Pr. i dag betaler kulturorganisasjoner normalt ikke for leie av kommunale 
lokaler, men følgende presisjoner gjelder:  

 For arrangementer og inntektsbringende aktiviteter betales det leie etter gjeldende satser, 
uavhengig av utøverens alder 

 Nes Kulturhus har rabatterte ordninger for lag og foreninger for leie av de ulike salene og 
teknisk utstyr.  

 Aktører som tilbyr trening eller opplæring i Nes svømmehall får kostnadsfri bassengleie. 
Medlemmer som skal delta på trening eller opplæring betaler ordinær inngangsbillett.  

 Auli Grendehus leies ut gratis til lag og foreninger i ukedagene. 
 

 

7 PARTNERSKAPSAVTALER 

Kommunestyret vedtar hvert år en ramme for tilskudd knyttet til partnerskapsavtaler. 

7.1 Partnerskapsavtaler med lag og foreninger 
En partnerskapsavtale mellom ett eller flere lag og foreninger og Nes kommune skal være et tiltak 
som kommer tredjepart til gode.  
Slike avtaler kan utløse økonomiske midler fra Nes kommune mot at den andre parten forplikter 
seg til å gjennomføre tiltaket innenfor en gitt tidsramme. Alternativt kan de som utfører oppgaven, 
gis opplæring i kommunal regi eller gis tilgang til andre ressurser. 
Partnerskapsavtaler skal ikke erstatte kommunale eller andre offentlige instansers ansvar, og de 
skal heller ikke virke konkurransevridende overfor næringslivet. 

7.2 Partnerskapsavtaler med ideelle organisasjoner rettet mot brukere av helse- og 
velferdstjenester  

Kommunestyret har opprette en tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner innen 
helse og velferd. Det er bevilget 1 million kroner som skal fordeles over fire år fra 2017.  
Målet er mer aktivitet og inkludering slik at flest mulig kan leve et aktivt og meningsfullt liv, og å 
bidra til å forhindre ensomhet og «utenforskap». Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke 
samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunale aktører for å øke og skape flere 
aktiviteter og arrangementer for brukere av kommunens helse og velferdstjenester. 
 
 
 
 


