Retningslinjer - kommunal forskuttering av spillemidler mv.
Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 3.september 2019 i sak 70/19

1. Formål
Retningslinjene skal bidra til at Rana kommune, uten vesentlig finansiell risiko, kan være med å
støtte frivilligheten økonomisk med å forskuttere for spillemidler som bidrar til økt aktivitet
blant kommunens innbyggere.

2. Generelt
a)






Retningslinjene er hjemlet i følgende regelverk:
Kommunelovens § 51 av 01.01.1993, endret 1.1.2018.
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 02.01.2001, endret 26.08.2008
Ny kommunelov § 14-19 (gjeldende fra 01.01.2020).
Ny forskrift til kommunelovens økonomibestemmelser (sluttbehandles høst 2019).
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Hjemlet i lov om pengespill
mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer.

b) Iverksettelse
Retningslinjene trer i kraft når vedtak er fattet av kommunestyret. Retningslinjene gjelder for
lag og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rana kommune.

3. Kommunal forskuttering av spillemidler

Rana kommune kan etter søknad forskuttere spillemidler til frivillige lag og foreninger som
bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

3.1. Vilkår forskuttering av spillemidler
a) Spillemiddelsøknad med forpliktende drift og finansieringsplan må være godkjent av
fylkeskommune.
b) Anlegget må bygges i Rana kommune.
c) Tiltaket må støtte opp om strategier i vedtatt kommuneplan. Anlegget må være en del av en
vedtatt plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

3.2. Betingelser forskuttering av spillemidler
a) Forskuttering anses som en låneordning. Søker er fullt ut ansvarlig for anlegg med
tilhørende økonomi og drift. Det inngås låneavtale mellom anleggseier og kommunen.
b) Utbygger er pålagt å føre regnskap iht. retningslinjer fastsatt av departementet.
c) Som sikkerhet tas pant i anlegget med prioritet etter annen pant med første prioritet.

3.3. Utbetaling
a) Anlegget må være påbegynt før første utbetaling.
b) Utbetaling kan deles opp i flere delutbetalinger tilpasset fremdrift i prosjektet.
c) Ved utbetaling av spillemidler fra departementet /fylkeskommunen skal Rana kommune
trekke fra forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier.
d) Dersom anlegget ikke blir ferdigstilt innen fastsatt frist kan forskutterte midler bli krevd
tilbakebetalt.
e) Dersom utbetalte spillemidler fra departementet blir lavere enn forskuttert beløp er
anleggseier ansvarlig for tilbakebetaling av overskytende beløp.
f) Dersom forpliktelsene i retningslinjene ikke overholdes er det brudd på låneavtalen mellom
anleggseier og kommunen. Ved brudd på avtale forfaller forskuttert tilskudd, og må
tilbakebetales i sin helhet til kommunen uten opphold.

4. Forskuttering av merverdiavgift til private idrettsanlegg.
Rana kommune forskutterer ikke merverdiavgift til private idrettsanlegg.

5. Garanti og lån til finansiering av private anlegg til idrett og fysisk aktivitet.
Rana kommune gir ikke garanti på lån og yter ikke lån til finansiering av private anlegg til
idrett og fysisk aktivitet.

6. Søknad

Søknad om forskuttering av spillemidler behandles politisk når anlegget er godkjent av
fylkeskommunen i henhold til spillemiddelsøknad.

Søknadsfrist 1.September.

6.1. Krav til saksbehandling
Saksbehandling av søknader skal skje på et fullstendig og helhetlig grunnlag. Hver søknad
skal vurderes konkret. Det skal tas høyde for finansielle kostnader som påløper i perioden.
Risikovurdering skal inngå som del av saksfremlegget. Administrasjonen skal vurdere om
kommunen overholder kommunelovens bestemmelser knyttet til finansiell risiko.
Det skal belyses:
a) I hvilken grad budsjetterte inntekter og utgifter i prosjektet er realistisk og hvor
konjunkturavhengige inntektene er.
b) Kommunal økonomisk bærekraft. Kommunens samlede gjeldsgrad og garantiforpliktelser
ses opp mot kommunens brutto driftsinntekter og disposisjonsfond. Kommunal økonomisk
bærekraft skal vurderes på kort og lang sikt opp mot kommunens vedtatte planer for drift
og investering.
c) Regler for offentlig støtte (EØS regler) og næringsvirksomhet.

