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Spillemidlene er viktig for hele Trøndelag
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• Spillemidler til bygging av idrettsanlegg i 
kommunene - viktig ordning i hele Trøndelag.

• Trøndelag vedtok nye retningslinjer for 
prioritering av spillemidlene i 2020

• Fokus:  «rett anlegg på rett plass». 

• Sjekkliste: Bidra til kvalitetssikring i en tidlig 
fase av anleggsutviklingen, -både i 
kommunene og i frivilligheten

• Fungerer veiledning



Større måloppnåelse – mer aktivitet for alle!

Hvordan?

1. Større kommunalt og regionalt handlingsrom (men fortsatt nasjonale føringer)

2. Ikke rettighetsbasert men behovs- og kunnskapsbasert ordning – søknader må kunne avslås

3. Mindre krav til små anlegg og mer behovs- og bærekraftutredninger for større anlegg

4. Grunnlag for ramme til fylkene må vurderes på nytt, der søknadssum ikke blir så utslagsgivende

5. Økt belønning for samarbeid, flerbruk og bærekraft

6. Fokus på tidlig dialog og gode prosesser med både kommuner, idretten og frivillige organisasjoner

7. Digitalisering må gi god arbeidsflyt og grunnlag for forenkling og forutsigbarhet for søker
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«Rett anlegg på rett plass»



Nasjonale føringer:
Fungerer i hovedsak etter hensikten. 

Økt regionalt handlingsrom til å godkjenne:
- Fleksible innendørs og utendørs anlegg – lokale behov
- Det samme for interkommunale anlegg

Store kostnadskrevende anlegg må også være forankret i 
regionale planer (FK retningslinjer, samarbeid med idretten)

Kulturdepartementet tildeler fylkene en ramme for ekstra 
spillemidler til viktige regionale anleggssatsinger (der kommuner, 
idretten og FK har felles planer)
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Foto: Kjetil Dalseth
Andreas Jørgensen

Større kommunalt og regionalt handlingsrom
-men fortsatt nasjonale føringer
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Ikke rettighetsbasert -men behovsbasert ordning

Både kommuner, fylker og departement 
må ha mulighet for å avslå søknader i en 
stegvis søknadsprosess

Vi ser for oss to mulighet for å avslå 
søknader:

1. At anleggene ikke prioriteres i 
kommunale og regionale planer

2. At anleggene ikke oppfyller kravene 
i ny nasjonal sjekkliste
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Modellen foreslås for store kostnadskrevende anlegg



Mindre krav til små anlegg
-mer behovs- og bærekraftutredninger for større anlegg
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Små anlegg må ha en mindre byråkratisk tilnærming til 

søknadsprosessen

Klassifisering av anlegg Kostnader  Krav 

Små Lokale 0,1 - 4 mill kr Forenklet sjekkliste 

Mellomstore Kommunale 4 - 25 mill kr Sjekkliste med forhåndsgodkjenning 

Store Regionale > 25 mill kr Sjekkliste med forhåndsgodkjenning 
og regional plan 

 

Foreløpig forslag:
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Grunnlag for ramme til fylkene må vurderes på nytt
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Foreløpig forslag fra oss:
• Antall barn og unge i fylkene, justert for kommuner med stor sosial 

ulikhet, dvs. både pressområder og utkantkommuner
• Anleggsdekning – definisjon vurderes

I dag
• 50% samlet søknadssum
• 25% antall innbyggere
• 25% anleggsdekning

Kriteriene for fordeling av fylkenes rammebeløp:

Rammetilskuddet bør være basert på kunnskapsbaserte behovsvurderinger,

og der høy søknadssum ikke vil være så utslagsgivende. 
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Økt belønning for samarbeid, flerbruk og bærekraft
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Trøndelag ønsker at:
Det gis større muligheter for å belønne anlegg som fremmer 
fleksibilitet, flerbruk, helårsanlegg, innovasjon og nyskaping, 
interkommunalt samarbeid og anlegg som har bærekraftige løsninger
for eksempel at rehabilitering vurderes før nybygging

Eksempler:

• Økt tilskudd til fotballbaner som ikke har kunstig innfyll

• Økt tilskudd til helårsanlegg - skianlegg som tilrettelegges for eksempel til sykkel på 

sommerhalvåret

• Ordningen med ekstra tilskudd til interkommunale anlegg videreføres og forbedres

• Innendørs og utendørs anlegg som planlegges og bygges etter lokale behov trenger 

ikke nødvendigvis å oppfylle konkurranseidrettens krav til mål og utforming
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Fokus på tidlig dialog og gode prosesser 
-med både kommuner, idretten og frivillige organisasjoner 
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Gode prosesser og planlegging legger grunnlaget for gode og godt forankrede 
prosjekter!

• Gode digitale verktøy og sjekklister må utvikles for å legge til rette som hjelp til 
søker i tidlig fase 

• Gode digitale verktøy både for kommunale og regionale prosesser og planlegging
• Videreføre ordningen med utviklingsstøtte til fylkene
• Se på muligheten for å avsette søkbare midler, til prosess og planlegging, i en tidlig 

fase 
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Digitalisering må gi god arbeidsflyt 
og grunnlag for forenkling og forutsigbarhet for søker
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• Generell videreutvikling av anleggsregisteret.no

• Digitale sjekklister integrert i anleggsregisteret – nasjonale krav

• Mulig kobling til SSB, idrettsregistreringen fra idretten og andre aktuelle 

kunnskapsgrunnlag

• Tilknytning mot GIS og kartverket gir bedre mulighet for kobling av 

kunnskapsgrunnlag

• Forhåndsgodkjenning vil gi søker en forutsigbarhet mht mulig støtte av 

spillemidler
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Bedre behovsanalyser, samarbeid og mer 
bærekraft vil gi mer anlegg for pengene, og aller 
viktigst, - det blir mer aktivitet for alle!

Takk for oss!
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Rett anlegg på rett plass!

Foto: Rune Helliesen
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