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Spillemidler 2018 - prioritering

Det vises til siste møte i Kommunestyret, der følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017

Vedtak:

1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for ”Idrett og fysisk aktivitet” m/ rehabilitering,
nærmiljøanlegg (na) og anlegg for friluftsliv (fl) prioriteres i den rekkefølge som er opplistet 
under sakens «Vurdering». Dette med eventuelle endringer vedtatt av Brønnøy kommunestyre.
b. Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk prosjekt 
med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Når nærmiljøanlegg (na) og friluftsanlegg (fl) 
er forhåndsgodkjent og deretter har en godkjent søknad m/ finansiering – så rykker disse 
anleggene fram i køen.
2.  Av lokale kulturbygg 2018 prioriteres Gimle – rehabilitering (del 2 utført) samt Mosheim 
ungdomshus - rehabilitering (UL Alltid Fremad) (delvis under utførelse). Tidligere søknad om 
stats-/ fylkesmidler til regionalt kulturbygg avsluttes på nåværende tidspunkt. 
3. Prioritering av spillemidler 2018 innarbeides i handlingsdelen av kommunedelplan 
”Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv i Brønnøy; 2013-2017”. Hovedrullering av anleggsplan 
forutsettes utført i 2018, da det skal gjøres en gang pr. kommunestyreperiode. Det vil her også 
gjøres ei vurdering av «Fotballhallens» videre utvikling.
4. Sak vedrørende vedtak Nordhus Stadion utredes og legges fram for behandling i første 
formannskapsmøte og kommunestyre i 2018.

Med hilsen

Aina H. Slotterøy
formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Brønnøy kommune
Plan og utvikling

Arkivsaksnr.:  2017/2211-1
Saksbehandler:  Magnar Solbakk

Saksfremlegg
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato:
38/17 Driftsstyre 1 21.11.2017
55/17 Formannskapet 28.11.2017
56/17 Kommunestyret 13.12.2017

Spillemidler 2018 - prioritering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017

Behandling:

Representant Magnar Solbakk (AP) ble kjent inhabil etter KL § 40.3.b
Representant Tor Torgvær (H) stilte spørsmål om sin habilitet med ble kjent habil for å 
behandle saken.
Representant Torstein Moe (V) stilte spørsmål om sin habilitet men ble kjent habil for å 
behandle saken.
Representant Synnøve E. Lilleli (H) kom med følgende forslag til endring:
Sak vedrørende vedtak Nordhus Stadion utredes og legges fram for behandling i første 
formannskapsmøte og kommunestyre i 2018.

Enstemmig vedtak:
Forslaget fra representant Lilleli ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for ”Idrett og fysisk aktivitet” m/ rehabilitering,
nærmiljøanlegg (na) og anlegg for friluftsliv (fl) prioriteres i den rekkefølge som er opplistet 
under sakens «Vurdering». Dette med eventuelle endringer vedtatt av Brønnøy kommunestyre.
b. Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk prosjekt 
med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Når nærmiljøanlegg (na) og friluftsanlegg (fl) 
er forhåndsgodkjent og deretter har en godkjent søknad m/ finansiering – så rykker disse 
anleggene fram i køen.
2.  Av lokale kulturbygg 2018 prioriteres Gimle – rehabilitering (del 2 utført) samt Mosheim 
ungdomshus - rehabilitering (UL Alltid Fremad) (delvis under utførelse). Tidligere søknad om 
stats-/ fylkesmidler til regionalt kulturbygg avsluttes på nåværende tidspunkt. 
3. Prioritering av spillemidler 2018 innarbeides i handlingsdelen av kommunedelplan 
”Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv i Brønnøy; 2013-2017”. Hovedrullering av anleggsplan 
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forutsettes utført i 2018, da det skal gjøres en gang pr. kommunestyreperiode. Det vil her også 
gjøres ei vurdering av «Fotballhallens» videre utvikling.
4. Sak vedrørende vedtak Nordhus Stadion utredes og legges fram for behandling i første 
formannskapsmøte og kommunestyre i 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2017

Behandling:
Representant Magnar Solbakk (AP) ble kjent inhabil etter KL. § 40-3-b.

Enstemmig vedtak:
Driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for ”Idrett og fysisk aktivitet” m/ rehabilitering,
nærmiljøanlegg (na) og anlegg for friluftsliv (fl) prioriteres i den rekkefølge som er opplistet 
under sakens «Vurdering». Dette med eventuelle endringer vedtatt av Brønnøy kommunestyre.
b. Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk prosjekt 
med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Når nærmiljøanlegg (na) og friluftsanlegg (fl) 
er forhåndsgodkjent og deretter har en godkjent søknad m/ finansiering – så rykker disse 
anleggene fram i køen.
2.  Av lokale kulturbygg 2018 prioriteres Gimle – rehabilitering (del 2 utført) samt Mosheim 
ungdomshus - rehabilitering (UL Alltid Fremad) (delvis under utførelse). Tidligere søknad om 
stats-/ fylkesmidler til regionalt kulturbygg avsluttes på nåværende tidspunkt. 
3. Prioritering av spillemidler 2018 innarbeides i handlingsdelen av kommunedelplan 
”Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv i Brønnøy; 2013-2017”. Hovedrullering av anleggsplan 
forutsettes utført i 2018, da det skal gjøres en gang pr. kommunestyreperiode. Det vil her også 
gjøres ei vurdering av «Fotballhallens» videre utvikling.

Saksprotokoll i Driftsstyre 1 - 21.11.2017

Behandling:

Enstemmig vedtak:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for ”Idrett og fysisk aktivitet” m/ rehabilitering,
nærmiljøanlegg (na) og anlegg for friluftsliv (fl) prioriteres i den rekkefølge som er opplistet 
under sakens «Vurdering». Dette med eventuelle endringer vedtatt av Brønnøy kommunestyre.
b. Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk prosjekt 
med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Når nærmiljøanlegg (na) og friluftsanlegg (fl) 
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er forhåndsgodkjent og deretter har en godkjent søknad m/ finansiering – så rykker disse 
anleggene fram i køen.
2.  Av lokale kulturbygg 2018 prioriteres Gimle – rehabilitering (del 2 utført) samt Mosheim 
ungdomshus - rehabilitering (UL Alltid Fremad) (delvis under utførelse). Tidligere søknad om 
stats-/ fylkesmidler til regionalt kulturbygg avsluttes på nåværende tidspunkt. 
3. Prioritering av spillemidler 2018 innarbeides i handlingsdelen av kommunedelplan 
”Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv i Brønnøy; 2013-2017”. Hovedrullering av anleggsplan 
forutsettes utført i 2018, da det skal gjøres en gang pr. kommunestyreperiode. Det vil her også 
gjøres ei vurdering av «Fotballhallens» videre utvikling.

Rådmannens innstilling:

1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for ”Idrett og fysisk aktivitet” m/ rehabilitering,
nærmiljøanlegg (na) og anlegg for friluftsliv (fl) prioriteres i den rekkefølge som er opplistet 
under sakens «Vurdering». Dette med eventuelle endringer vedtatt av Brønnøy kommunestyre.
b. Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk prosjekt 
med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Når nærmiljøanlegg (na) og friluftsanlegg (fl) 
er forhåndsgodkjent og deretter har en godkjent søknad m/ finansiering – så rykker disse 
anleggene fram i køen.
2.  Av lokale kulturbygg 2018 prioriteres Gimle – rehabilitering (del 2 utført) samt Mosheim 
ungdomshus - rehabilitering (UL Alltid Fremad) (delvis under utførelse). Tidligere søknad om 
stats-/ fylkesmidler til regionalt kulturbygg avsluttes på nåværende tidspunkt. 
3. Prioritering av spillemidler 2018 innarbeides i handlingsdelen av kommunedelplan 
”Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv i Brønnøy; 2013-2017”. Hovedrullering av anleggsplan 
forutsettes utført i 2018, da det skal gjøres en gang pr. kommunestyreperiode. Det vil her også 
gjøres ei vurdering av «Fotballhallens» videre utvikling.

Saksopplysninger:

Idrett, leik og friluftsliv engasjerer svært mange mennesker; og bør engasjere enda flere. 
Aktiviteten har stor betydning for oppvekst og folkehelse. Idrett og fysisk aktivitet for alle er 
målet, også i Brønnøy. Bekymringen er knyttet til at en betydelig del av befolkningen er inaktiv 
og at det er sosiale forskjeller knyttet til helse. 
Idrettsmeldingen fra 2012, «Den norske idrettsmodellen», trekker opp følgende mål (før 
toppidretten nevnes):

 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
 Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for 

et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud.
 Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet.

«Gode rammevilkår» er bl.a. tilgjengelige areal og anlegg, som motiverer for økt fysisk aktivitet. 
Fra 1948 til 2017 har idrettsanlegg / kulturbygg i Brønnøy fått tippemidler / spillemidler / 
statsmidler til en verdi av rundt 75 mill. kr., som ofte utgjør 40 % av finansieringen.
I 2017 ble det fremmet 15 søknader om «spillemidler» med et totalbeløp på rundt 100 mill. kr. 
Søknad regionalt kulturhus ble erstattet av egen søknad til Lille Brønnøya folkepark. Godkjent 
søknadssum er så langt på 29 mill. kr. Til anlegg for idrett, leik og friluftsliv er godkjent 
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søknadssum 22 mill. kr.; herav 18,4 mill. kr. for Salhus idrettshall. Det har i 2017 vært arbeid ved 
minst 10 kulturanlegg i Brønnøy.
I 2017 fikk Brønnøy kommune svært god uttelling for søknad om spillemidler, med 4 mill. kr. til 
Salhushallen. Turvei Hestvadet (Svarthopen vest) fikk kr. 273.000,-. I tillegg fikk folkeparken på 
Lille Brønnøya kr. 700.000,- (og kan søke om ytterligere 1.384.000,-) av kulturbygg / 
spillemidler. De fleste anlegg med tidligere tildelinger er ferdigstilt, herunder med regnskap. 
Samtidig øker køen av forhåndsgodkjente søknader.
Den anleggspolitiske praksis i Brønnøy er ”desentralisert flersidighet”. De ”store” anleggene er 
kombinasjons- / flerbruksanlegg for skole, idrett og øvrig kulturliv. Nærhet, sambruk og 
samfinansiering med bl.a. våre skoler vil fortsatt være en realistisk strategi ved nybygg.  De 
fleste idrettsanlegg og kulturbygg i Brønnøy er realisert ved lokal mobilisering og 
dugnadsinnsats. Ikke minst gjelder dette for nærmiljøanleggene.
Kulturlivet i Brønnøy viser et stort engasjement og behov for ny eller rehabilitering av idretts- og 
andre kulturanlegg framkommer. Brønnøy kommune har så langt støttet opp om dette 
engasjementet, både med investeringstilskudd, forskuttering av spillemidler samt gode 
driftsavtaler. Dette gir høyere hastighet for gjennomføring, men samtidig lengre kø for 
spillemidler. Gjennomføringshastigheten på anlegg er vanligvis 2-4 år. (PS! Litt lengre nå, i en 
periode, p.g.a. hallbyggingen).

Vurdering:
Ved søknad om spillemidler / statsmidler rullerer Brønnøy kommunestyre anleggsplanens 
handlingsprogram hvert år i sitt desembermøte. Dette med virkning opp mot søknadsfristen 
15.01. året etter. Den politiske prioriteringen har primært ”basis i en køordning” – rådmannens 
innstilling søker best mulig å følge kommunestyrets tidligere prioriteringer. Anlegg som har fått 
sluttbevilgningene siste år er som vanlig tatt ut av lista. Ellers som før: Først prioriteres 
godkjente søknader og utførte prosjekt. Dernest anleggsprosjekt som er under planlegging. 
Tilslutt de nye anleggsprosjektene som er meldt inn.
Fra 2015 skulle alle anlegg inn på samme prioriteringslista. Det er her viktig å være aktpågivende 
slik at ikke dette medfører «nedprioritering» av små anlegg for friluftsliv (fl) og nærmiljø (na), 
som også har positiv betydning for bredden i oppvekstvilkår og folkehelsearbeid. J.fr. 
innstillingens pkt. 1b.
Idrettsfaglig / teknisk forhåndsgodkjenning samt godkjente søknader er prioritert og synliggjort 
på følgende måte: Understreket = idrettsfaglig / teknisk godkjent søknad. Dette gjøres av 
kommune eller departement, alt etter anleggstype – før 15.01. Understreket + uthevet = 
godkjent søknad. Dette gjøres av fylkeskommunen innen 15.03. Også gjennomførte prosjekt er 
markert og prioritert som (utført). Eventuelt nye anlegg vil bli oppført nederst i køen og merket 
(ny). – Tallene bak viser søknadssum spillemidler.
1. Salhushallen m/ klatrehall (BK= Brønnøy kommune) (fikk første tildeling i 2017 –

sluttføres våren 2018) – kr. 18.400.000,-.
2. Brønnøysund samfunnshus – rehabilitering (BK) (utført) – kr. 1.200.000,-.
3. Brønnøysund kunstgressbane – rehabilitering (BIL) (utført) – kr. 936.000,-.
4. Nordhus idrettsanlegg – rehabilitering (Sport Torghatten IL) – 2.910.000,-.
5. Kjerringlorten pistolbane (Br.sund Pistolklubb) (under utførelse) – kr. 243.000,-.
6. Brønnøysund rullebrettanlegg – rehabilitering (BK) (noe utført)(na) – kr. 300.000,-
7. Gimle – rehabilitering (del 2) (utført) – kr. 321.000,-.
8. Brønnøysund aktivitetspark / apparatpark (BIL) (utført) (na) – kr. 300.000,-.
9. Br.sund skytebane – elektroniske skiver 100 m (Br.sund Skytterlag) – kr. 479.000,-.
10. Kjerringlorten leirduebane (Br.øy Jeger og Fiskerfor.)(delvis utført) – kr. 480.000,-.
11. Kvervet turløype (Sømna IL) (under utførelse) (na) – kr. 70.000,-.
12. Krokstien turvei (Hilstad IL) (under utførelse) (na) – kr. 300.000,-.
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13. Vedal motorstadion (NMK Brønnøy) (under finansiering) – kr. 1.680.000,-. 

Uprioritert:
- Sør-Helgeland fotball-/ friidrettsanlegg (BK m.fl.) (under planlegging)
- Brønnøyhallen – rehabilitering (BK) (under planlegging)
- Tosdalen tursti m/ bru (i samarbeid m/ grunneier) (under planlegging) (fl)
- Børjeøra – ny bru Tettingelva (i samarb. m/ grunneier og LomVi nasj.park 1.) (fl)
- Sjøsportfasiliteter (Brønnøy Sjøsportklubb) (under planlegging)
- Hilstad klatrevegg (i Gimle) (Hilstad IL) (under planlegging) (na)
- Salhusvatn «aktivitetspark» – (under planlegging) (Tjalg)(under planlegging)(na)
- Brønnøysund gressbane – rehabilitering (under planlegging)(BIL / Tjalg)
- Salhus ballbinge – (Tjalg) (under planlegging) (na)
- Hilstad friplass – delanlegg friidrett (Hilstad IL) (under planlegging) (ny)  

NB!  Hvis anlegg på lista ikke er godkjent som søknad innen fristen – så rykker automatisk 
prosjekt med lavere prioritet tilsvarende plasser opp i køen. Nye store prosjekt prioriteres ved 
hovedrullering av anleggsplanen, som skal gjøres i hver kommunestyreperiode. Denne 
rulleringen av anleggsplanen forutsettes utført i 2018. Den vil også bli forankret i Brønnøys nye 
kommuneplan (2013–2024) og i en revidert arealplan. Den sistnevnte forventes ferdig i 2018. 
Ved hovedrullering av anleggsplanen må det også gjøres vurdering av Fotballhallens videre 
utvikling.    
Utfordringen ved utarbeidelse av godkjente søknader for idrett-/ friluftsanlegg er ofte 
eiendomsforhold, teknisk / idrettsfaglig godkjenning utenfor kommunen, samt lokal finansiering. 
I Brønnøy kommune har vi ”søknader nok” for flere ”normale” tildelingsår. Vi har mange 
godkjente og utførte anlegg i køen. For øyeblikket er utfordringen knyttet til finansiering av fast 
dekke Nordhus idrettsanlegg.
Brønnøy kommune sine økonomiske forpliktelser er knyttet til flere forhold: Av ”Bestemmelser 
om tilskudd til anlegg for idrett og fysiske aktivitet” framgår det at kommunen skal påse at 
anlegget driftes etter formålet i tilmålte år.  Det kan være 10, 20, 30 eller 40 år alt etter tidspunkt 
og type anlegg.  For ordinære anlegg er det nå justert ned fra 40 til 30 år. Mange av anleggene 
eies / driftes av foreninger og derved er kommunens økonomiske forpliktelser bare indirekte eller 
etter bestemte avtaler – som skole- / kulturbyggene Gimle og Nordhus. Brønnøy kommune kan 
også i form av enkeltvedtak eller i form av budsjettvedtak etablert flere økonomiske forpliktelser 
i forhold til anlegg eid av foreninger.
Brønnøy kommune har mer spesifikke økonomiske forpliktelser knyttet til egne anlegg (f.eks. 
drift og vedlikehold); men samtidig er det statlige tilskuddssystemet en viktig finansieringskilde 
ved f.eks. rehabilitering. Herunder Br.sund skole- / samfunnshus eller Brønnøyhallen eller 
Salhushallen. Ved disse anleggene har / vil Brønnøy kommune forskuttert eventuelle spillemidler 
/ statsmidler. 
En framtidig realisering av Salhushallen står i en særstilling. Både ved dets store betydning for 
oppvekst og folkehelse, men også ved at prosjektet er et betydelig økonomisk løft for Brønnøy 
kommune. Salhushallen har vært gjenstand for egne politiske behandlinger i kommunestyre. Det 
forventes over 18 mill. kr. i spillemidler til prosjektet, dvs. 3-4 år med god uttelling av 
spillemidlene til Brønnøy. Vi fikk 4 mill. kr. i 2017. Byggearbeidene vil være sluttført våren 
2018.
Konklusjon: Eksterne tilskudd gir både muligheter og ansvar, men det ligger ikke spesifikk økt 
økonomisk forpliktelse i denne saken ut over det som ligger i tidligere vedtak (og eventuelt 
framtidig enkeltvedtak). – Referat fra Brønnøy Idrettsråd vil etter hvert bli vedlagt saken.
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