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Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset  Telefon: 97 74 80 05 
5685 UGGDAL UGGDAL Telefaks: 

SAMLA SAKSFRAMSTILLING 
Tysnes kommune 

 
 
Arkivsak  : 
Arkivkode: 

21/137 
105 

 -   

 
Sakshandsamar: Synnøve Bakke 
 
Handsamingar: 
Utvalsaknr. Utval Møtedato 
PS  48/21 FORMANNSKAPET 03.06.2021  
PS  26/21 KOMMUNESTYRET 15.06.2021  
PS  82/21 FORMANNSKAPET 30.11.2021  
 
FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON-ETABLERING AV 
FOND  
 
Vedlegg: FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON 

 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Det vert vist til kommunestyre si sak PS 26/21 der det vart gjort slikt vedtak: 
 

Det vert oppretta eit anleggsfond for forskotering av spelemidlar og momskompensasjon i 
Tysnes kommune. Fondet byggast opp frå 2022-2025, til totalt 5 millionar kroner.  

 
Hensikta med fondet er å syte for at bygging av idretts- og nærmiljøanlegg kjem i gang så 
raskt som mogleg etter at søknad om spelemidlar er godkjent fyrste gong. Forskoteringa 
blir gitt som eit rentefritt lån frå kommunen til laget som står som søkjer på søknaden.  

 
Det er høve til å søkje om lån til 100% forskotering av spelemidlar og 85% forskotering av 
momskompensasjon. 

 
I vedtaket heiter det at fondet skal byggjast opp i perioden 2022 til 2025 og då til slutt utgjera ei 
samla ramme for vidarelån tilsvarande kr. 5 mill. 
 
Det er ein føresetnad at tiltaket kvalifiserer til spelemidlar og at det ligg føre gyldig tilsegn om 
spelemidlar, per i dag er det eit prosjekt som har slikt tilsegn og det er prosjektet til Uggdal 
bygdelag om turveg rundt kyrkjevatnet. Dei har allereie søkt om lån og søknaden vil verta 
handsama administrativt i samsvar med premissa lagt av kommunestyre. Søknad frå Uggdal 
bygdelag er i underkant av kr. 2,1 mill. 
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Andre lag og organisasjonar vil kunne verta kvalifisert etter at årets søknader om spelemidlar er 
handsama, i realiteten hausten 2022. 
 
Me har avklart med revisjonen at det er høve til å nytta frie investeringsfond til tiltaket. 
Kommunen har i dag frie investeringsfond mellom anna etter sal av Tysnes Breiband AS 
tilsvarande kr. 700`, kommunen har heller ikkje disponert midlar etter sal av Hovland i 
inneverande år eller aksjeutbyte frå Tysnes Kraftlag AS i inneverande år. 
 
Revisjonen har også vurdert om fond kan vera i strid med reglar for offentleg støtte, men det er dei 
ikkje såframt støtta går til frivillige lag og organisasjonar som ikkje driv aktivitet i konkurranse 
med andre. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Tysnes kommune set av kr. 2,1 million til anleggsfond for forskotering av spelemidlar og 
momskompensasjon i samsvar med kommunestyre sitt vedtak i PS 26/21. 
 
Fondet vert henta frå frie investeringsfond kr. 700` og frå deler av overskot knytt til sal av 
Hovland kr. 1,4 million.. 
 
Det vert føresett at fondet skal tilførast ytterlegare midlar fram mot 2025 i samsvar med 
kommunestyre sitt vedtak. 
 
FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET 30.11.2021: 
 
I samsvar med innstilling. 
 


