
 
Saksgang spillemiddelsøknader i Øvre Eiker 

15.juni - Kulturdepartementet kunngjør nytt søknadsår og åpner for innsending av nye søknader normalt innen 

15. juni hvert år. Orientering om eventuelle endringer i bestemmelser om tilskudd av spillemidler fra 

Kulturdepartementet publiseres for kommende søknadsperiode. 

Perioden fra kunngjøring til fylkeskommunene har ferdigstilt sin saksbehandling påfølgende vår kalles 

søknadsåret.  Søknad må normalt fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget. 

15.juni – Frist for idrettslag til å varsle idrettsrådet og kommunen om planlagte spillemiddelsøknader. Idrettslag 

og foreninger sender en oversikt til kommunen på idrett@oeiker.no med kopi til idrettsrådet. (Hensikt: få en 

oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader vi kan forvente oss i kommende søknadsprosess, lag og 

foreninger kan få veiledning og oppfølging). 

1.september – Frist for idrettslag til å sende inn forslag til anlegg som skal rulleres inn i anleggsplanen 

(Anlegget må stå på kommunens anleggsliste for å kunne søke om spillemidler). Opplysninger om anleggets 

utforming, drift- og finansieringsplan, byggestart og når det er planlagt ferdigstilt skal være med. Idrettslag og 

foreninger sender en oversikt til kommunen på idrett@oeiker.no med kopi til idrettsrådet.  

1.september – Frist for å levere spillemiddelregnskap til godkjenning/revisjon for ferdigstillelse innen fristen for 

momskompensasjonsordningen 1.desember. Regnskap kan sendes inn fortløpende og behandles fortløpende 

hele året, men regnskap som sendes etter 1.september kan ikke garanteres bli klare til fristen for 

momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg.  

September/oktober – Kommunen behandler alle innkomne innspill til anleggslisten. Forslag til innrullering av 

anlegg på prioritert og uprioritert anleggsliste legges frem for idrettsrådet. Idrettsrådets behovsvurdering og 

innstilling skal vurderes i utarbeidelse av kommunedirektørens anbefaling og følge den politiske saken.  

15.oktober – Frist for idrettslag til å sende inn elektronisk søknad om spillemidler via www.idrettsanlegg.no  

Oktober – Forslag til prioritering av spillemiddelsøknader tas opp på ledermøte. Innstilling om årets 

spillemiddelprioriteringer blir fremmet og skal vurderes i utarbeidelse av kommunedirektørens anbefaling og 

følge den politiske saken. 

November/desember - Kommunen behandler alle innkomne spillemiddelsøknader. (Idrettslag og foreninger 

får tilbakemelding på sin søknad og får mulighet til å gjøre eventuelle justeringer før endelig søknad oversendes 

Viken Fylkeskommune for sluttbehandling) 

November/desember – Politisk behandling av anleggsliste og prioritering av spillemiddelsøknader. 

15. Januar – Kommunen oversender spillemiddelsøknader og vedtak om spillemiddelprioriteringer til Viken 

Fylkeskommune, som fordeler de tildelte beløpene fra Kulturdepartementet og informerer søkere om 

resultatet innen 15. juli. 

Ved søknad til kommunen om forskuttering av spillemidler, rentefritt lån, investeringstilskudd eller annen 

kommunal behandling av idrettssaker skal saken først opp i idrettsrådet. Søknad skal derfor sendes som kopi til 

idrettsrådet. Saksbehandling skjer i flere ulike ledd med fastsatte frister, det må derfor påberegnes at 

søknadsprosessen kan ta noe tid. Start derfor i god tid med planleggingsarbeidet og ta tidlig kontakt med 

kommunen. 

https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/spillemidler/Sider/default.aspx    
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