
Retningslinjer 
for forskuttering av spillemidler og mva-kompensasjon 

fra Spillemiddelfondet i Porsgrunn kommune  
 

 
Porsgrunn kommune opprettet i 2011 et fond for forskuttering av spillemidler med en total 
ramme på 10 millioner kroner. (Ref. sak 13, bystyret 10.02.11.) Hensikten med fondet er å 
forskuttere spillemiddeltilskudd til privateide idrettsanlegg i Porsgrunn, i påvente av at 
anlegget oppnår tilskudd fra den statlige spillemiddelordningen.  
 

 
1. Spillemiddelfondet gir fra 2018 mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av 

spillemidler. Hovedregel for forskuttering er 85 %. Prosentvis forskuttering vurderes i 
hvert enkelt tilfelle etter skjønnsmessig administrativ idrettsfaglig vurdering ift 
anleggets innretning, formål, økonomiske omfang osv. 

 
2. Spillemiddelfondet gir fra 2018 mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av 

mva-kompensasjonen til anleggsutvikling. Prosentvis forskuttering vurderes 
tilsvarende som punkt 1. 

 
3. Forskuttering kan innvilges etter søknad til anlegg  

 som tilfredsstiller nødvendige krav for godkjenning i spillemiddelordningen 
(idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning).  

 som fortrinnsvis er med i prioritert anleggsliste i «Hovedplan for idrettsanlegg» og 
som er politisk vedtatt i årlig prioritering av spillemidler 

 hvor eierne/idrettslaget er hjemmehørende i Porsgrunn  

 hvor anlegget bygges innenfor kommunegrensene 
 

4. Følgende anlegg må vurderes særskilt; 

 anlegg som krever store investeringer, med totalt kostnadsramme over 10 mill 

 anlegg hvor eier er hjemmehørende utenfor Porsgrunn kommunes grenser 

 anlegg med eier hjemmehørende i Porsgrunn men som bygges utenfor 
kommunens grenser 

 
5. Søknad om utbetaling av forskuttering sendes Porsgrunn kommune. Søknaden må 

inneholde; 

 Anleggets navn og anleggsnummer 

 Idrettsfunksjonell godkjenning 

 Spillemiddelsøknad 

 Finansieringsplan for anlegget, og den konkrete summen det søkes om 
Søknaden behandles administrativt så lenge forskudd kan gis innenfor avsatte 
rammer for fondet. Søknader under punkt 4 må behandles politisk i Utvalg for barn, 
unge og kultur. Det utarbeides i hvert enkelt tilfelle et gjeldsbrev mellom anleggseier 
og Porsgrunn kommune som skal inneholde krav om sikkerhet for det forskutterte 
beløpet. 



6. Utbetalingen kan deles opp i flere delutbetalinger i forhold til framdrift og 
økonomiske utlegg på anlegget. Første utbetaling skal ikke skje før anlegget er 
påbegynt. 
 

7. Det er krav om at utbygger fører regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt 
av departementet og for øvrig følger bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk 
aktivitet (Kulturdepartementets bestemmelser). 

 
8. Anleggseier skal sørge for at anlegget blir ferdigstilt så raskt som mulig. Regnskapet 

skal sendes Porsgrunn kommune så snart det er klart, uavhengig om spillemidler er 
bevilget fra kulturdepartementet. Frist for innsending av regnskapet vil bli fastsatt av 
Porsgrunn kommune og vil variere avhengig av omfanget på anlegget. Sluttregnskap 
må imidlertid foreligge senest ett år etter ferdigstillelse av anlegget. 

 
9. Når kommunen mottar spillemidler fra staten avregnes dette ift Spillemiddelfondet 

og forskutterte spillemidler. Porsgrunn kommune trekker da fra forskuttert beløp før 
evt. restbeløp utbetales til anleggseier. 

 
10. Dersom anlegget som ikke blir påbegynt innen varigheten på idrettsfunksjonell 

godkjenning (2 år), kan forskutterte midler bli krevd tilbakebetalt. I tilfeller hvor 
tilskudd tilsvarende forskuttert beløp ikke oppnås, er anleggseier ansvarlig for 
tilbakebetaling av hele det forskutterte beløpet. 

 
11. Ordningen administreres og følges opp av Porsgrunn kommune, virksomhet for 

kultur og idrett, idrettsavdelingen. 
 
 
Ordningen ble justert i forbindelse med vedtak av «hovedplan for idrettsanlegg 2018-2022» 
(ref. sak. 42/18 Bystyret 31.05.18.) Endringen innebar at prosentvis forskuttering av 
spillemidler ble økt fra maks 85 % til inntil 100 %, samt at det ble åpnet for forskuttering av 
inntil 100 % mva-kompensasjon.  
 
 

Retningslinjer oppdatert/endret i sak xx, Utvalg for barn, unge og kultur 23.01.19 
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