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September - desember

Spillemidler - årshjul

November/ desember:
Kommunal saksbehandling.
Rullering av handlingsplanen;
Saken må da behandles av oppvekstutvalg og
kommunestyret mtp. innsending til fylket innen 15. januar
neste år.

Januar:
Kulturkontoret informerer lag og foreninger om spillemiddelordningen:
- i "Kulturkontorets meldingsblad" i slutten av januar.
- i spesielt brev til de lag og foreninger som har meldt inn anlegg som er
inne i Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Handlingsplanens
prioriterte og uprioriterte liste.

Hvert 4. år:
Rullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

1. november:
Frist for innsending av gjentatt søknad til
kommunen. Det skal minimum ligge ved
status siden sist og oppdatert budsjett.
Andre ting kan kreves.
Oktober:
Kulturkontoret jobber med de nye
søknadene, går gjennom vedlegg,
etterlyser evt. ekstra informasjon.

Kulturkontoret forbereder rullering av
handlingsplanen for Temaplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet. Idrettsrådet
trekkes inn i arbeidet. Kopi av søknadene
sendes idrettsrådet innen uke 38 og
drøftes i felles møte innen uke 41.
1. september:
Søknadsfrist for innsending av nye søknader i
Hurum kommune. Alt det formelle må være i
orden ved innsending.

Juli - august

Januar- mars

Årshjul for
arbeid med
spillemiddelsøknader
- idrettsanlegg
- nærmiljøanlegg
www.idrettsanlegg.no

Innen 1. juli:
Søknader sendt fra kommunen
til fylket 15.1.d.å. vil få svar fra
departementet.

Februar - mai:
De som ønsker å søke spillemidler må forberede
søknaden. Alt formelt må være klart når søknaden
sendes inn, bl.a.:
- planstatus må avklares (er anlegget inne i
temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet?)
- arealet må ha riktig status i kommuneplanens
arealdel og det må ligge til rette for å bygge på
ønsket areal
- idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal
foreligge
- detaljert kostnadsoverslag
- finansieringsplan
- plan for bruk, med budsjetterte utgifter og
inntekter
- kopi av grunnboksutskrift for grunnen, avtale om
bruk i 30/20 år(avhenger av anleggstype)
De lag og foreninger som ønsker det kan be om
hjelp i søknadsprosessen. Kulturkontoret kan gi
veiledning. Det kan også Idrettsrådet og
idrettsrådets anleggsansvarlig.
Søknadene behandles i fylket. Vedtak sendes
direkte til den enkelte søker.

Før prosjektstart, «spaden i jorda», må idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligge.
Søknaden som slik godkjenning sendes Hurum kommune, v. Kultur og idrett. Det må
påregnes 2 måneders saksbehandlingstid fra fullstendig dokumentasjon foreligger.

April - juni

