
Innhold :
• Generelle krav og vilkår

• Kulturdepartementets bestemmelser
• Fylkeskommunens retningslinjer og prioriteringer
• Kommunal plan

• Gjennomgang av søknadsprosedyre

KURS SPILLEMIDLER – 2022



Seksjon «Folkehelse, idrett og frivillighet»

Idrett og friluftsliv

Idrett: Tove Helland Pedersen, Gisle Løseth, Hans Jørgen Renå

Økonomi og regnskap: Tove

Kommunale planer: Oddveig Bredesen

Friluftsliv: Thor Brandt og Oddveig

Tove Oddveig Thor Gisle Jorunn
(leder)
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Hans Jørgen





Rett anlegg på rett plass! – Tidlig dialog – god prosess



Bestemmelser og vilkår for å få spillemidler

Statens bestemmelser Fylkeskommunens retningslinjer Kommunens retningslinjer

Sjekkliste

Et verktøy for anleggsplanlegging



www.anleggsregisteret.no

Anleggsregisteret.no

https://anleggsregisteret.no/


Fylkeskommunens strategier og politisk plattform

Nye retningslinjer og sjekkliste bygger på kulturstrategien: 
• Dette sammen med statlige føringer vil være med på å danne grunnlag for fylkeskommunens 

prioritering av spillemidler 



Målsetting i Trøndelag

Anlegg til idrett og fysisk aktivitet skal bidra til god 
helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og 
oppvekstmiljø for flest mulig. 

Nærmiljøet og møteplasser skal være tilrettelagt for 

opplevelser og aktivitet. 
(Fra Trøndelagsplanen og Kulturstrategien)

Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk 
aktivitet både i regi av idretten og i egenorganisert 
aktivitet til en lavest mulig kostnad. 

Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud
til barn og unge.

Foto: Chris Baldry 8



1. Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i 

en kommunal plan som er utarbeidet etter 

prosesskravene i plan- og bygningsloven, og må 

inneholde kunnskapsbaserte behovsvurderinger. 

2. Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i tillegg 

være prioritert i trønderidrettens egne 

anleggsplaner 

3. Alle anleggene må planlegges og driftes med mål 

om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 

Nye vilkår 
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https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202009/NNFA19091620/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202009/NNFA19091620/avspiller


1. Interkommunale anlegg 

2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne 
og ute, som er tilrettelagt for allsidighet og 
inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og 

ved skoler

3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale  for barn 
og unge, i områder med lav anleggsdekning for de 
aktuelle idrettene

4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der 

det skal gjennomføres arrangement som har nasjonal 
status 

Øvrige anlegg som tilfredsstiller Kulturdepartementets 
bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune sine vilkår 

prioriteres etter kommunale ønsker.

Anlegg som prioriteres i Trøndelag

Foto: Rune Helliesen
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Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet

Planlagte nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal være 
omtalt i en kommunal plan

Unntak:
• Orienteringskart
• Skilting/merking av eksisterende turveier-tur-/skiløyper og stier

• En plan skal normalt utformes for fire år. Planen skal ha et 
prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

• Langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet skal beskrives

• Det er viktig med gode medvirkningsprosesser – barn og unge, lag/foreninger, 
beboere etc.



www.anleggsregisteret.no

Anleggsregisteret.no

https://anleggsregisteret.no/


• Kurs spillemidler 2021 – OneDrive (sharepoint.com)

Trøndelag fylkeskommunes sjekkliste!

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

https://tronder-my.sharepoint.com/personal/gislo_trondelagfylke_no/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200018D19D948840E845B933753517231FC6&id=%2Fpersonal%2Fgislo%5Ftrondelagfylke%5Fno%2FDocuments%2FIDRETT%202021%20%2D%20Gisle%2FForedrag%202021%2FKurs%20spillemidler%202021%2FEksempel%20%2D%20sjekkliste%20spillemiddels%C3%B8knad%20for%202022%20%2D%20kunstgressbane%20rev%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgislo%5Ftrondelagfylke%5Fno%2FDocuments%2FIDRETT%202021%20%2D%20Gisle%2FForedrag%202021%2FKurs%20spillemidler%202021
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/


OVERSIKT OVER TILSKUDDSORDNINGER
HTTPS://WWW.TRONDELAGFYLKE.NO/

Tilskudd til investering i anlegg :

• Spillemidler ordinære anlegg (Idrett og friluftsliv) 

• Spillemidler nærmiljøanlegg (Idrett og friluftsliv) 

Tilskudd til aktivitet og prosjekter : 

• Store idrettsarrangement 

(Nasjonal status og internasjonale arrangement)

• Aktivitet og arrangement for funksjonshemmede

• Utviklingstilskudd (prosjekter/prosesser)

• Idrettsstipend for ungdom 16-23år

Friluftsliv

• Statlige midler til friluftsliv (til aktivitet og statlige områder)

• Fylkeskommunale friluftslivsmidler (mindre tilretteleggingstiltak)

https://www.trondelagfylke.no/


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke

Takk for oss!


