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Rullering av prioritert handlingsprogram - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 - 2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet vedtar forslag til rullering av prioritert
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2025.

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 24.11.2021:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF- 036/ 21 Vedtak:
1. Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet vedtar forslag til rullering av prioritert
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2025.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Kommunene er av Kulturdepartementet hvert år pålagt å rullere handlingsprogrammet for idrett
og fysisk aktivitet i forbindelse med søknad om spillemidler. Det er kun de anleggene som er tatt
med i det prioriterte handlingsprogrammet som er berettiget å motta støtte via
spillemiddelordningen.
I handlingsprogrammet er det prioriteringslister for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I tillegg er
det en uprioritert liste som viser anlegg som ikke er kommet langt nok i planleggingen til å bli tatt
med i den prioriterte delen, men anlegg som er spilt inn som planlagte/mulige fremtidige anlegg.
Disse anleggene er på planstadiet, og er dermed ikke tatt inn på det prioriterte
handlingsprogrammet.
Det er mulig å søke om spillemidler på følgende ordninger;
· Ordinære anlegg

·
·

Nærmiljøanlegg
Kulturbygg (desentralisert ordning for tilskudd til Kulturbygg)

Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Som
hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostand til bygging/rehabilitering
av ordinære anlegg. For de fleste anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
Eksempler på ordinære anlegg er fotballbaner, idrettshaller, friidrettsanlegg, turveier mv.
Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i
tilknytting til bo- og/eller oppholdsområder. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent
kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300.000,-. Eksempler på nærmiljøanlegg er
ballbinger, utendørs klatreanlegg, skateparker mv.
Kulturbygg
Under ordningen kulturbygg er det to ulike ordninger:
1. Sentrale kulturbygg i kommunene.
2. Regionale kulturbygg.

For mer informasjon om ordningene: Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Rogaland

Vilkår for å bli tatt inn i det prioriterte handlingsprogrammet
For at anlegg skal kunne rulleres inn på det prioriterte handlingsprogrammet må følgende forhold
være dokumentert:
· Målsatte tegninger/plantegninger som viser at anlegget er utformet i tråd med krav til
størrelser mv.
· Avtale om rett til bruk av grunn
· Kostnadsoverslag og finansieringsplan
· Dokumentasjon på all finansiering
· Godkjenning av eventuelle vedtekter

I tilfeller der flere anlegg rulleres inn på prioritert handlingsprogram samme år, vil det være opp til
Haugesund idrettsråd og gi sin anbefaling om prioriteringsrekkefølgen på disse anleggene. Saken
legges deretter frem for politisk behandling.
Når anlegget først er kommet inn på det prioriterte handlingsprogrammet følges kø-prinsippet.
Det vil si at det sjelden vil være anlegg som omprioriteres år for år. Prosjekter som er ferdigstilt
prioriteres normalt foran prosjekter som ikke er kommet i gang eller er under utbygging. Dette
prinsippet gjør at det vil være større forutsigbarhet for søkerne. Det er allikevel verdt å merke seg
at fylkeskommunen i enkelte tilfeller kan prioritere annerledes enn det vedtatte kommunale
handlingsprogrammet.
Som i mange andre kommuner realiseres ofte anleggene i Haugesund kommune før en mottar
spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Prosjekteier tar kostnadene og risikoen med finansiering
i påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskuddet kommer i henhold til
prioriteringslisten. Denne forutsigbarheten ønsker Haugesund kommune å videreføre. Det er viktig

å understreke at dersom nye anlegg legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på
listen som må betale i form av lengre ventetid for utbetaling og dertil større renteutgifter på
mellomfinansieringen.
I årets handlingsprogram er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i
prioriteringene og nye søknader er ført inn nederst i handlingsprogrammet.
I 2021 er foreslås følgende ordinære anlegg rullert inn på det prioriterte handlingsprogrammet:
Prioritet
1
2
3
4

Anlegg-/prosjektnavn
Rehabilitering
kunstgressbane i Vardhallen
Rehabilitering og utvidelse
av riflebane
HTK-hallen
Rehabilitering
Sakkestadbanen

Anleggstype
Fotballanlegg

Prosjekteier
Vardhallen AS

Kostnad
1.200.000,-

Skyteanlegg

Haugesund og
Sveio skytterlag
HTK-hallen AS
Haugesund
kommune

2.100.000,-

Svømmeanlegg
Fotballanlegg

90.000.000,4.000.000,-

Bakgrunnen for prioriteringen av de nye anleggene på listen er basert på hvilke anlegg som er
kommet lengst i prosjektet.
Kort om prosjektene
Rehabiliteringen av kunstgresset i Vardhallen ble gjennomført sommeren 2021 og er dermed
ferdigstilt.
Rehabiliteringen og utvidelsen av skyteanlegget på Kalland er gjennomført i 2021 og var en
etterlengtet utvidelse for å ha nok kapasitet til både trening og på stevner.
HTK-hallen AS arbeider for å realisere sitt prosjekt i 2022. Dette vil kunne gi svømme- og
triatlonsporten etterlengtede og gode treningsmuligheter for fremtiden. AS’et har søkt om festet
tomt i Idrettsparken og fått politisk godkjenning om festeavtale.
Rehabilitering av Sakkestadbanen ble igangsatt i oktober 2021 men måtte dessverre utsettes til
våren 2022 grunnet feilproduksjon i kunstgresset. Entreprenør sammen med kommunen besluttet
å utsette arbeidet til våren. Arbeidet vil starte opp så raskt vær og temperatur tillater dette.
Kommunedirektøren anbefaler at ovenstående anlegg rulleres inn i det prioriterte
handlingsprogrammet, med prioritering som foreslått ovenfor.
Idrettsrådets vurdering
Haugesund idrettsråd har fått saken til uttalelse og vurdert prioriteringen som er foreslått.
Deres tilbakemelding vil bli forsinket og eventuelle innspill vil bli ettersendt før saken skal til
politisk behandling.
Kommunedirektørens vurdering
Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som må rulleres årlig for at
anleggene på listen skal kunne søke om spillemidler. Handlingsprogrammet er et nødvendig
redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler. Det har vært et prinsipp i Haugesund
kommune at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det har gitt en forutsigbarhet
som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før de har mottatt tilskudd, noe
som er til stor glede for brukerne. Denne forutsigbarheten ønsker kommunedirektøren å
videreføre. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en plass på handlingsprogrammet ikke anses
som en garanti om kommunal garanti for spillemidler, lån eller kommunalt tilskudd for
prosjektene.

Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått i saken.
Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2022 –2025 er satt opp i
samsvar med forannevnte kriterier.
Avslutning
Saken legges med dette fram for utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, med forslag til vedtak som
beskrevet på sakens første side

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
· Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
· Retningslinjer for tilskudd til kulturbygg (Rogaland fylkeskommune)

Vedlegg:
Prioritert handlingsprogram - Ordinære anlegg
Prioritert handlingsprogram - Nærmiløanlegg
Uprioritert liste

