
Notat angående forslag om fond til kultur og idrett i 

økonomiplanperioden 2016 – 2019 
 

Forslaget lyder slik: 

«Deler av driftsbudsjettet for 2015 og 2016 overføres til et øremerket fond. Fondet skal 

primært brukes til å forskuttere spillemidler, øke kommunens anleggsbidrag, og gi støtte 

til spesielle prosjekter innen idrett og kultur. Retningslinjer skal utarbeides og legges frem 

for politisk behandling». 

Kulturbudsjettet for Aurskog-Høland kommune har de siste årene blitt økt i henhold til intensjonene i 

sektorplanen for teknisk drift og kultur. Dette har medført bl.a bedre tilskuddsordninger til lag og 

foreninger. I tillegg har administrasjonen hatt en gjennomgang med idrettsrådet om 

samarbeidsformer med faste møter gjennom året. Alle saker hvor flere foreninger innen idrett er 

involvert, samhandles gjennom idrettsrådet. Med utgangspunkt i skolenes behov for bruk av 

idrettshaller er det inngått avtaler med de fire store idrettslagene om leie. Disse er forutsigbare og 

innehar en automatisk justering i henhold til lønns- og prisvekst. De fire store idrettslagene har i 

tillegg en årlig driftsstøtte på kr.300.000. pr lag. Utover dette har kommunen en rekke avtaler hvor 

kommunen leier tjenester av idrettslagene på faste avtaler og på ad hoc oppgaver gjennom året. 

Totalt beløper årlig driftstilskudd og kjøp av tjenester til de fire store idrettslagene seg til ca. kr. 3,7 

mill. i 2015.  

Kommunen budsjetterer i tillegg kr. 640.000 til bruk som kommunal andel til idrettsanlegg hvert år. 

Prioritering av tildelingen av disse midlene gjøres av idrettsrådet og fremgår av behandlingen av 

spillemiddelsøknader hvert år. 

Når det gjelder forslaget om etablering av fond til kultur og idrett, vil det måtte klassifiseres som et 

disposisjonsfond selv om midlene øremerkes av kommunestyret. Et disposisjonsfond er finansiert av 

netto driftsresultat og som i henhold til lov eller forskrift ikke er øremerket for bestemte formål. Slike 

midler kan fritt nyttes til dekning av utgifter både i drifts- og investeringsregnskapet. Det 

naturlige vil være at en avsetning til et slikt fond først skjer ved disponeringen av 

regnskapsresultatet, som normalt skjer i mai måned året etter regnskapsåret. Netto driftsresultat vil 

svekkes de årene det brukes penger fra fondet. Tilsvarende vil kommunens 

fondssituasjon/egenkapital svekkes ved bruk av fondet. Prinsipielt innebærer en slikt innretning bare 

en annen måte å bruke penger på enn at pengene bevilges på ordinær måte, f eks  som rentestøtte/-

kompensasjon.  
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