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Innledning 
Frivillig foreningsliv og uorganiserte frivillighet utgjør et vesentlig bidrag til 
det norske velferdssamfunnet. Så også i Namsos. Frivillige og lag/foreninger som 
skaper aktivitet for kommunens innbyggere, verdsettes blant annet ved tildeling 
av kulturmidler og annen økonomisk støtte. Kulturmidlene skal stimulere til 
et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv i hele kommunen, med frivilligheten i 
sentrum.    
 
Tildeling av kommunale kulturmidler må sees i sammenheng med politisk 
drøftingssak om Likeverdig behandling av lag og foreninger i Namsos kommune. Her 
ble det pekt på at likeverdig behandling ikke nødvendigvis betyr lik 
behandling av alle. Lag og foreninger i Namsos er svært ulike og det er 
store forskjeller på antall medlemmer, hvor mye aktivitet som gjennomføres og 
på kostnadene lag og foreninger har for å drive aktiviteten. Særlig de med 
egne anlegg og lagene som leier Namsoshallen har store driftsutgifter.   
Tilskudd og støtteordninger til lag og foreninger fra kommunene Namsos, 
Namdalseid og Fosnes ble kartlagt i samme sak, noe som også ligger til grunn i 
denne saken.  
 
Gjennom arbeidet med nevnte sak og i de politiske drøftingene, kom det klare 
signaler fra politikerne om at tilskudd til drift måtte prioriteres, samt tilskudd til 
aktivitet for barn og unge. I tillegg forslår administrasjonen at inkludering ligger 
som et overordnet prinsipp ved tildeling av aktivitetsmidler.  

https://einnsyn.mnsk.no/Einnsyn-NNA/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=969&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=23679
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De tre tidligere kommunene har hatt ulike retningslinjer og krav for tildeling av 
kulturmidler til lag og foreninger.  “Gamle” Namsos kommune hadde kriterier 
som skilte mellom idrett/anlegg, og andre kulturformål. Fosnes kommune 
fordelte midlene etter mer generelle kriterier. Namdalseid kommune tildelte 
aktivitetsmidler og hadde i tillegg egen pott for dirigentstøtte og løypekjøring.  
 
Når administrasjonen legger tildelte tilskudd fra Fosnes, Namdalseid og Namsos 
i 2019 til grunn, utgjør dette en pott til fordeling på ca. 800 000 kroner. Nivået på 
kulturmidlene må til enhver tid forholde seg til gjeldende budsjettramme.  
 
 
Tildeling av midler til kultur og idrett  
 
Namsos kommune yter tilskudd til ulike kulturformål innenfor rammen av de 
årlige budsjetter.  For å sikre mangfoldet av lag og foreninger og ivareta 
kulturlivets ulike behov, legger kommunen opp til følgende typer kulturmidler til 
fordeling fra og med 2021:  
 

Type midler    Pott til fordeling 
kr  

Kulturmidler til kultur og idrett - 
driftsmidler  

Fast årlig 
søknadsfrist  

450 000  

Aktivitets- og prosjektmidler  Løpende 
søknadsfrist  

250 000  

Faste driftsavtaler der lag/foreninger drifter 
kommunale anlegg   

Avtalefestet for 
tre år av gangen  

100 000  

Budsjettforslag 2021: Faste avtaler om 
driftsmidler til lagseide anlegg ved skolene. 
Ved endringer i grunnlag for bruk av anlegg 
kan avtalene reforhandles tidligere. 
Størrelsen på beløpet avhenger av størrelse 
på anlegg, antall elever som har jevnlig 
tilgang til anlegget, anleggets 
kompleksitet (flere anleggstyper samlet)  

Avtalefestet for 
tre år av gangen  

Se forslag i tabell 
under 

 
 
Kulturmidler  
Midlene til kultur og idrett er samlet i en felles pott. Her søker lag og foreninger 
på driftsmidler, uavhengig av hvilken type drift som ligger til grunn. Ulike deler av 
kulturlivet har behov for driftsstøtte til ulik type drift, så som f.eks. anleggsdrift, 
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tilgjengeliggjøring av skiløyper for allmennheten og kjøp av profesjonell 
direksjonstjeneste. Det bemerkes at tidligere ordning med rabatt for kjøp av 
dirigenttjenester i kulturskolen (i tidligere Fosnes kommune) og 
dirigenttilskuddet (i tidligere Namdalseid kommune) nå legges inn i 
kulturmidlene.  
Tildeling gjøres med bakgrunn i innsendt dokumentasjon og gjeldende kriterier.   
 
Aktivitets- og prosjektmidler  
Disse midlene skal stimulere lag og foreninger til å gjennomføre aktiviteter og 
prosjekter. Hvis midlene i denne potten ikke er brukt opp innen 01.12. fordeles 
resterende midler skjønnsmessig til søkere av ordinære kulturmidler. Her legges 
følgende kriterier til grunn for tildeling av økonomisk støtte:  

• Tilbudene som arbeider målrettet med å inkludere deltakere med ulik 
bakgrunn og forutsetninger, ved å legge til rette for et tilgjengelig, 
mangfoldig og aktivt kulturliv for alle prioriteres  

• Tilbud til barn og ungdom prioriteres  
• Nye tiltak/tilbud prioriteres fremfor tiltak som har fått tilskudd gjentatte 

ganger 
 
Faste driftsavtaler  
Namsos kommune viderefører avtaler med lag og foreninger om drift av 
kommunale idrettsanlegg. Dette gjelder oppkjøring av skiløyper i Bymarka, drift 
av hoppanlegget i Granåsen og drift av skianlegg i Bråten. Avtalene foreslås for 
tre år av gangen. 

 
Administrasjonen vil i tillegg fremme forslag ifm budsjett 2021 om at Namsos 
kommune inngår faste avtaler om driftsmidler til lagseide anlegg ved skolene for 
tre år av gangen. Dette er anlegg som brukes mye både i skoletida og på 
ettermiddag/kveld utenom den organiserte aktiviteten. Forslaget innebærer at 
kommunen kompenserer for denne bruken gjennom en ordning med 
driftsavtaler.   
 
Forutsatt budsjettvedtak foreslås følgende summer til drift av lagseide anlegg 
ved skolene:  
 
Fotballklubb/IL Avtale grunn/grunnleie  Hvilke 

skoler/Elevgrunnlag  
Avstand til 
skoler  

Forslag sum   

Statland IL  
  
Gressbane  
Ballbinge 

Kommunal grunn Statland skole  
23 elever  

Ved skolen  10 000  
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Namdalseid IL  
  
Idrettsanlegg  
11-er kunstgress og 
treningsbaner gress  
Friidrettsbane  
Volleyballbane  
Lysløype  
Hoppanlegg   

Kommunal grunn  Namdalseid skole  
163 elever  

Ved skolen  45 000  
forutsetter at 
IL fortsatt 
betaler alle 
strømutgifter 
selv 
inkl. Lysløype 

Bangsund IL  
  
11-erbane  
kunstgress  

  Bangsund skole  
177 elever  

Ved skolen  20 000  

Spillum IL  
  
11-erbane kunstgress + 
gress. Løpestripe 

Kommunal grunn. 
Grunnleieavtale med 
idrettslaget (leier for 
symbolsk sum, blir ikke 
fakturert). Gyldig til 
02.12.2072.  

Høknes barneskole  
368 elever  

Gåavstand  20 000  

Kleppen  
 
Må avvente videre 
beslutning om forvaltning 
og drift. Pr. nå kommunalt 
med unntak av tennisbane 

  Høknes barneskole, Hø
knes Ungdomsskole, 
Olav Duun vg skole  
 
Kommunale skoler:  
368 + 139 = 507 elever 

  ?  

Klompen FK  
  
7-erbane, 3v3  

Klompen FK eier egen 
bane på festet grunn med 
grunneier OVF. Festeavgift 
er pr d.d på 5000 kr pr 
år.      

Namsos B, Namsos 
U, Høknes U, Høknes B  
  
Totalt ca. 1000 elever 
  

Gåavstand  20 000  

Gullvikmoen IL  
  
9-erbane   

Namsos kommune betaler 
grunnleie for hele 
Vestbyen skole inkl. 
skolegården 
  

Vestbyen  
  
236 elever  

 I 
skolegården 

20 000  

Vemundvik IL  
  
7-erbane  
Løpestripe  

Kommunal grunn, IL 
betaler ikke noe. Gyldig til 
31.12.2050.  
  
  

Sørenget  
  
53 elever  

 I 
skolegården 

10 000  

Salsnes IL  
  
Gress  

  Ingen – evt vurdere i 
sammenheng med 
leirskole  

  0  

Lund IL     Ingen   0  
Jøa IL  
  
Gressbane, volleyball, 
friidrett  

Kommunen betaler 
festeavgift til 
grunneier ca. kr 25.000 pr 
år  

Jøa skole  
47 elever  

 Ved skolen 0  
Grunnet 
festeavgift, 
strøm og 
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gressklipping 
ivaretas av 
kommunen  

Otterøy  
  
Ballbinge (IL)  
Gressbane (IL)  
Grusbane (kommunal)  

 
Otterøy 
oppvekstsenter  
101 elever  

 Ved skolen Dersom 
planlagt 
ombygging 
av grusbane 
til 
kunstgress, 
medfører 
overføring av 
bane fra 
kommunen 
til 
idrettslaget 

 
Innføring av fast driftsstøtte til anlegg ved skolene skyldes at enkelte av 
anleggene har mottatt/mottar kommunal driftsstøtte, mens andre ikke har 
avtaler. Ved opphør av avtale om Grong Sparebankbanen ble kommunens 
utgifter til driftsstøtte til anlegg ved skoler betydelig redusert. Denne 
innsparingen kan ses i sammenheng med det foreslåtte tiltaket om å etablere 
fast driftsstøtte til alle anlegg ved/i nærheten av skoler. 
 

Hvem kan søke om kulturmidler?  
• Lag og foreninger tilhørende i Namsos kommune. Regionensembler kan 

også søke, tilskudd avkortes i fht antall deltakere fra Namsos kommune.   
• Hovedlaget står som søker på kulturmidlene  
• Undergrupper kan søke på konkrete aktivitets- og prosjektmidler  
• Velforeninger kan søke på aktivitets- og prosjektmidler, ikke driftsmidler  

 

Generelle krav til søknaden  
Organisasjoner som søker tilskudd må:  

• Ha et godkjent styre 

• Ha eget organisasjonsnummer 

• Fremlegge årsmøtegodkjent regnskap.  
• Søke om aktivitets/prosjektmidler før tiltaket gjennomføres  
• Søke innen oppgitt frist for å være berettiget tilskudd 

• Oppgi antall betalende medlemmer fordelt i aldersklasser  
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Behov for ytterligere avklaringer  
I arbeidet med denne saken ser administrasjonen to momenter som må utredes 
ytterligere før avklaring kan tas. Dette gjelder halleie og kompensasjon for 
strømutgifter i lysløyper/akebakker  
 
Halleie  
Kostnader ved leie av hall ble også diskutert i den politiske saken om Likeverdig 
behandling av lag og foreninger, og administrasjonen har fått flere henvendelser 
knyttet til at halleie i Namsoshallen er for høy. Dette påvirker tilbudet frivillige lag 
og foreninger, spesielt hallidretter, har mulighet til å gi.  
 
Idrettshallene har alle fått betydelig spillemiddelfinanisering. For å kunne få full 
momskompensasjon på investeringen, kan kommunen derfor kreve kun 
symbolsk leie (tilsvarende renholdsutgiftene). For hallene på Jøa og Namdalseid 
er det derfor ikke adgang til å ha annet enn symbolsk husleie i 10 år fra byggeår. 
Samme prinsipp for momskompensasjon/-fradrag gjelder for 
leiesatsene.  Eventuell fri halleie i Namsoshallen vil gi betydelig inntektsbortfall 
og noe økt momskompensasjon. Samlet differanse for kommunen vil med dette 
ligge på omtrent 1 mill. kr pr. år.  
 
For å kompensere noe av leieutgiftene kan man se for seg en ordning 
med hallverter. En slik ordning praktiseres i flere store haller rundt om i Norge. 
Dette kan gjøres på ulike måter. Noen kommuner har inngått avtale med 
idrettslag som tar ansvar for å fordele vakter for hallvertene, og styrer dette 
gjennom sitt lag, utenom de tidene hvor kommunen ikke bruker 
hallen. Kommunen tar utgiftene med renhold og vedlikehold. Til gjengjeld får 
laget redusert leie for tiden de bruker i hallen. Andre steder får idrettslag hele 
driftsansvaret, og mottar en sum i året i driftsstøtte for å gjøre dette. Dette betyr 
at laget har egne ansatte som har ansvar for vedlikehold og daglige gjøremål på 
dagtid. På kveldene har undergruppene ansvar for å sette opp vakter for 
hallvertene. For begge modellene gjelder krav om gode avtaler og instrukser som 
viser ansvarsforholdene klart og tydelig.  
 
Ordningen med hallverter vil bli utredet våren 2021 i et utvalg bestående av 
representanter fra kultur, teknisk, økonomi og idrettsrådet, med mål om endelig 
avklaring før innesesongen 2021/2022.  
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Kompensasjon for utgifter knyttet til strøm i lysløyper og 
akebakker  
Lys i lysløyper og akebakker er viktig for å legge til rette for fysisk aktivitet og lek i 
hele kommunen. Også her har ordningene vært ulike i fht kompensasjon i de tre 
tidligere kommunene.  
 
Namsos kommune har hatt skriftlig avtale med idrettslag og noen velforeninger 
om at kommunen betaler strømutgiftene i lysløyper og akebakker. I Fosnes 
kommune har samme ordning eksistert, men da uten en kjent skriftlig avtale. I 
Namdalseid kommune har idrettslagene selv betalt for strømmen i 
lysløypene. (Namdalseid IL har dog hatt en driftsavtale med kommunen med 
kompensasjon av et fast årlig beløp for idrettsparken, men ikke særskilt 
i fht strømutgifter).  
 
I løpet av 2021 vil kommunen ved kultur og teknisk gå igjennom de 
overnevnte anleggene og se hvilke anlegg som er aktivt i drift, og så utrede dette 
særskilt for å finne en samlende løsning. Dette betyr at det ikke vil bli gjort 
endringer på eksisterende ordninger i denne omgang.  
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