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SØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV 
HANDLINGSPROGRAM  
 
Vedlegg: Prioritert handlingsprogram for anlegg 2023-2025 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022-2025  
• Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Innlandet 

 
SAMMENDRAG: 
Kulturdepartementet stiller krav til at planens fireårige prioriterte handlingsprogram rulleres 
årlig. Det er 5 søknader om spillemidler med tildeling i 2023. 
 
Ordinære anlegg: 

1. Oppgradering av skytebane, skiver og lydanlegg 
 
Nærmiljøanlegg: 

1. Follebu skileikanlegg, 2 tiltak utvidelse av lysløype og lysanlegg 
2. Gausdal frisbee bane, Linflåa  
3. Gausdal skytebane, klubbhus 
4. Gausdal skytebane, lagerhus 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr. 103 med endringer av 21. juni 2002 nr. 37. 
 
Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra 
Norsk Tipping; – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet i kommunene.  
 
Kommunens oppgaver er blant annet å veilede søkere, godkjenne planer og sørge for at 
søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets 



  
 
 

  
 
 

 

 
bestemmelser. Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene, og søknadene 
prioriteres i to kategorier: 

- Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
- Nærmiljøanlegg  

 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk.  
 
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større 
samfunnsmessig perspektiv. Tildeling av spillemidler skjer en gang i året der Idrettskretsen, 
kaller inn idrettsrådsledere og saksbehandlere fra Lillehammer, Gausdal og Øyer. De fordeler 
midler etter prioriteringslistene, så langt det er mulig ut fra potten som er tildelt vår region. 
Gausdal idrettsråd har vært involvert i arbeidet med årets søknader. Vedlagt prioritering av 
handlingsprogram er utarbeidet i dialog med idrettsrådet.  
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år. 
For nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (for eksempel svømmehaller, idrettshaller) godtas som regel bare kommune 
eller fylkeskommune som eier.  
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme.  
Maksimalt tilskudd er generelt kr. 1 000 000. For større anlegg, som kunstgressbanen med 
lysanlegg, er andre satser gjeldende – nærmere bestemt kr. 2 500 000. For nærmiljøanlegg 
er satsen ½ av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 per anleggsenhet.  
 
Gausdal kommune 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse ble vedtatt av 
kommunestyret 16.12.2021. Planens handlingsprogram rulleres årlig. Kulturdepartementet 
stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i handlingsprogrammet 
for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen.  
 
Ifølge veileder fra Kulturdepartementet om kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet (V-0798), defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlige 
endringer, uten krav om offentlig høring. Å endre prioriteringsrekkefølge på anleggene som 
er oppført i handlingsprogrammet er dermed innenfor denne definisjonen. Nye 
nærmiljøanlegg og mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom den er innenfor 
planens mål og strategier.  
 
 
VURDERING: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunalt handlingsprogram for anlegg og områder skal rullers årlig, og tar utgangspunkt i 
gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og fylkeskommunens 
handlingsprogram for store idrettsanlegg i Innlandet.  
 
Fylkeskommunens føringer ved tildeling av spillemidler:  
• Føringer fra staten som føler det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen  
• Tilskuddspotten fordeles prosentvis mellom regionene i fylket basert på søknadssum  
• Kommunens prioriteringer tillegges vekt ved fordelingen  
• Søknader gitt prioritet gjennom handlingsprogram for store idrettsanlegg i fylket 
• Spillemidlene fordeles mest mulig rettferdig mellom kommunene basert på antall  
 
Søknader, total søknadssum og tidligere års tildelinger  
Det er viktig å presisere at det ikke er nedfelt noe vedtak eller føringer om at alle som søker 
om tilskudd gjennom spillemiddelordningen, før eller senere vil få innvilget søknad. Dette 
innebærer at enkelte anlegg med godkjent spillemiddelsøknad ikke blir prioritert.  
 
Utvikling av spillemiddelfinansierte anlegg i Gausdal kommune har vært god de siste årene. 
Det er god dekning på idrettsanlegg i kommunen blant de aktive idrettene. Gausdal Arena, 
Linflåa idrettspark og Follebu kunstgressbane er ferdig utbygd med spillemiddelfinansiering. 
For Skeikampen skiarena gjenstår asfaltering av rulleskibane, samt målhus med 
speakeranlegg.  
 
Fjerdum nærmiljøanlegg, Lysløype i Forset og Triksepark ved Gausdal Arena er noen av 
nærmiljøanlegg bygget med spillemiddelfinansiering de siste årene.  
 
Årets søknader og planlagte søknader for handlingsprogram perioden 2023-2025 
 
Søknader om spillemidler med tildeling i 2023 faller inn under mål og strategier i 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.   
 
Ordinære anlegg: 
 
Skeikampen Skiarena – Planlagt søknad med tildeling 2024 
Skeikampen Skiarena er et komplett skistadion utbygd med spillemiddelfinansiering. Det 
gjenstår asfaltering av rulleskibanen og målhus ved skiskytteranlegget.  
 
Nærmiljøanlegg: 
Follebu skileikanlegg – 2 tiltak Utvidelse av lysløype og lysanlegg 
Follebu skilag søker om midler til utvidelse av eksisterende lysløype og etablering av 
lysanlegg. 
Realisering av dette tiltaket vil bidra til å komplementere et godt og bredt tilbud i Follebu 
med Follebustadion og skileikområdet tilgjengelig for alle og gjennom hele året.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Gausdal Frisbeebane – Ny søknad 
Gausdal Frisbee er ny startet organisasjon med mål om å etablere frisbeebane i Gausdal.  
Tiltaket vil bidra til etablering av nytt tilbud og bidrar til bredde i tilbudet for barn og unge og 
voksne.  
Kremmerlibakken, oppgradering Lys og lyd – Planlagt søknad med tildeling i 2024 
Gausdal skilag jobber med planer for oppgradering av lys og lydanlegg ved Kremmerlibakken.  
 
Nye opplysninger i saken etter behandling i formannskapet 7.12.2022:  
Jeger og – fiskeforening har etter en samlet vurdering trukket sine søknader.  
Saksframlegget og prioritert handlingsprogram er oppdatert etter behandling i 
formannskapet.   
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2023, 
for oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/22 den 07.12.2022. 
 
Behandling: 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, har stilt spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og 
votering. 6 repr. tilstede. 
 
Vurdering 
Skjelsvold er medlem av styret i selskapet Skeikampen Skiarena AS.  Selskapets planlagte 
søknader om spillemidler er innarbeidet i prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 
2023-2025.  
 
Gausdal kommune utarbeider prioriteringsliste for søknader om spillemidler, med 
vurderinger. Skeikampen skiarena står per nå på toppen av prioriteringslisten. Saken skal 
behandles i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret har anledning til å endre på 
prioriteringslisten. Fylkeskommunen tildeler midlene. Kommunens prioritering tillegges vekt 
ved fylkeskommunal fordeling av spillemidler.  
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling i 
et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk inhabil ved behandling av 
en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav e) nr. 2. Selskapet Skeikampen Skiarena 
AS anses å være part i saken, da det er selskapet avgjørelsene direkte retter seg mot og 
sakene eller direkte gjelder. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Stein Erik Skjeldsvold er medlem av styret i Skeikampen Skiarena AS.  Som følge av dette vil 
han være inhabil til å behandle de aktuelle sakene etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Konklusjon: Stein Erik Skjeldsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd, bokstav e) nr. 2. 
 
Votering over habiliteten:  
Stein Erik Skjelvold ble enstemmig erklært som inhabil.  Jan Erik Kristiansen, Ap, kom til som 
vararepresentant. 7 tilstede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken: 
 Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 
 
 
 


