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Prioritering av spillemiddelsøknader 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av innkomne spillemiddelsøknader:



Ballbinge Nygårdsjøen
Nærmiljøkart Nordarnøy

Bakgrunn for saken:
Spillemiddelordningen skal bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest
mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg
skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte
organisasjoner og egenorganisert aktivitet.
Spillemiddelregelverket skiller mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt
egenorganisert fysisk aktivitet. Her inngår idrettens tradisjonelle trenings- og
konkurranseanlegg, friluftslivsanlegg som dagsturhytter, turveier og turløyper samt større
anlegg for aktiviteter som for eksempel skateboard.
Klubbhus, garderober og lagerbygg knyttet til overnevnte anlegg er også en del av gruppen
ordinære anlegg.

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i
tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment
tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år),
men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til
organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.
Mens store anlegg for aktiviteter som skateboard defineres som ordinære anlegg, vil mindre
anlegg av samme kategori defineres som nærmiljøanlegg.
Alle anlegg klassifiseres som enten ordinære anlegg eller nærmiljøanlegg
Søkere leverer inn søknader via anleggsregistet.no senest 15. oktober og kommunen følger
opp og kvalitetssikrer at alt er i orden. Kommunestyret vedtar en prioritering av de mottatte
søknadene i desember og administrasjonen oversender disse til fylkeskommunen senest 15.
januar påfølgende år.
Det har for 2020 kommet to søknader om spillemidler. Søknadene gjelder to nærmiljøanlegg.
Det ene nærmiljøanlegget er en ballbinge på Nygårdsjøen i regi av Nordfjorden IL. Det andre
nærmiljøanlegget er et nærmiljøkart/orienteringskart der Gildeskål kommune står som
formell eier, men der alt arbeid utføres av ungdomsklubben Tennplugg.
Nordfjorden ILs ballbinge har en kostnadsramme på kr. 1.125.000 Det søkes om kr 250.000 i
spillemidler. Resten er finansiert av andre støtteordninger, egenkapital og dugnad.
Nærmiljøkartet på Nordarnøy har en kostnadsramme på kr 116.000. det søkes om kr.58.000
i spillemidler. Resten finansieres av egeninnsats og dugnad.
Vurdering:
Begge søknader er formelt i orden og klare til å videresendes NFK i januar. Forslag til
prioritering er gjort ut fra rekkefølgen søknadene har kommet inn.

