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Trondheim kommune 
● For 2023 mottok Trondheim kommune totalt 92 søknader. 

Ordinære anlegg: 83 søknader.

○ 17 gjentatte søknader

○ 27 fornyede søknader

○ 39 nye søknader

Nærmiljøanlegg: 9 nye søknader. 

● Trondheim kommune har en hel stilling knyttet til arbeidet med spillemidler - omfattende: 

○ Kommunen skal ved saksbehandling påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg 

foreligger.

○ Kommunen skal vurdere søknadsbeløpet og kostnadsoverslaget.

○ Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling finner at søknaden er tilfredsstillende dokumentert, 

registreres det i www.anleggsregisteret.no at søknaden er funnet å være i orden.

○ Søknadene prioriteres gjennom politisk fattede vedtak og i samsvar med kommunens behov og 

kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet

○ Kommunen har ikke rett til å avslå søknader.

http://www.anleggsregisteret.no


Innspill til spillemiddelordningen

● Ordningen med økt tilskudd til anleggsutvikling i Trondheim, og andre pressområder må 
videreføres.

I Trondheim er det en årlig befolkningsvekst på  om lag 3000. I Trondheim er det 244 idrettslag og 138 
særidretter. Stort behov for nye anlegg!

● Forenkle der det er mulig.
Eksempelvis bør rammen for revisjon i egenregi økes til 600 000 slik at alle nærmiljøanlegg og mindre 
kostnadskrevende anlegg får en forenklet prosess med utbetaling av tilskuddet.



Bygger vi de riktige anleggene?
Hvilke muligheter har vi i fremtiden for å bygge riktige anlegg – Har vi plass?

● Kulturdepartementet bør vurdere om dagens “rettighetsordning” skal avvikles og erstattes 
med reelle prioriteringer  - en behovsbasert ordning - altså at noen søkere vil få avslag.

Kommunen har i dag ikke rett til å avslå søknader. Kulturdepartementet bør vurdere om 
kommunene skal få større myndighet til å prioriterer.

● Kulturdepartementet bør vurdere å heve taket for spillemiddeltilskudd 

Kostnadene til anleggsutbyggingen har steget voldsomt de senere årene. Dette medfører at 
idrettslagenes anleggskostnader øker, og idrettslagene får behov for å ta opp store låneopptak for 
å reise egenkapital.

. 



Arealutfordringer

● Det er store arealutfordringer i Trondheim, og andre storbyer. Det kan gjøre det krevende å 
tilpasse arealene i målboka til virkeligheten. Det bør derfor være større fleksibilitet innenfor 
spillemiddelordningen.

Spillemiddelordningen bør åpne for mer mangfold gjennom transformasjon, sambruk og fleksible 
anlegg, ombygging av f.eks. næringsarealer. Økt bærekraft.

● Utgifter til reguleringsplanlegging for idrettslag må forventes å komme i tillegg til 
prosjektering. I tillegg kan det komme rekkefølgekrav som følge av reguleringen

Dette er utgifter som også må kunne gis støtte. Egen ordning bør vurderes etablert. 



Bygger vi de riktige anleggene?

● Kulturdepartementet bør vurdere hvordan kommunenes anlegg for 
kroppsøvingsundervisning særlig skal støttes.

Å tilrettelegge for fysiske aktivitet for alle barn- og unge er viktig for kommunene. I 
kroppsøvingsundervisningen i skolen er alle med. Kulturdepartementet bør derfor i samspill med 
helse og kunnskapsdepartementene særlig vurdere hvordan slike folkehelseanlegg for 
kroppsøvingsundervisning støttes.

● En særlig ordning for nyskapende innendørsanlegg? 

Dette for å utvikle nyskapende innendørsanlegg til bruk for skole/kroppsøving, og mulig sambruk 
på ettermiddag/kveld for egenorganisert aktivitet/fritidsklubb/ “innendørs nærmiljøanlegg”.

● Flere av veilederne bør oppdateres, i tillegg til bestemmelsene 

Flere av veilederne er gamle, dette medfører at det er lite rom for nytenkning og anleggsutvikling 
som tilfredsstiller nye type aktiviteter - for eksempel er kravet for aktivitetssal til e-sport: Parkett 
eller idrettsgulv, og 3.5 meter takhøyde. Det bør gis støtte til møteplassfunksjoner (sosiale soner).



Krav, vilkår og insentiver
● Dagens ordningen kan utvikles med tanke på mangfold og fysisk aktivitet for de som ikke 

er del av den organiserte idretten. 

Nye justeringer bør rette fokus på anlegg og tilleggselementer som kan inkludere egenorganisert 
aktivitetstilbud.

● Det bør innføres særlig støtte til aktivitetshus for egenorganisert fysisk aktivitet

Se til Bergen og deres gode resultater med Fysakhus. Dagens ordningen kan utvikles med tanke 
på mangfold og aktivitet innendørs for de som ikke er del av den organiserte idretten. 

● Interkommunale anlegg

Det er viktig at dette gis ekstra insentiver. Det er i dag svært krevende for kommunene å utvikle 
slike anlegg. Kravene som stilles knyttet til driftstilskudd/underskuddsgaranti er til hinder for videre 
utvikling av slike anlegg. Forslag: Minimum 2 kommuner som til sammen går inn med minimum 
10 % av anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd. Drift og øvrig fordeling mellom 
kommuner fastsettes lokalt.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritidstilbud/fysak-aktivitetshus-for-barn-og-unge


Hvem bør ha ansvar for hva?

● Kommunedirektøren i Trondheim er fornøyd med den rollefordeling som er i dag.

● Ansvaret for spillemiddelordningen bør ligge sentralt hos Kulturdepartementet.

Dette for å sørge for en rettferdig ordning for hele landet. Og for å ivareta en helhetlig planlegging 
og utvikling av, og statlige støtte til, store regionale og nasjonale anlegg, slik som Granåsen 
idrettspark. Det er viktig at det er et helhetlig nasjonalt blikk på storbyene og de største 
kommunene, og våre særlige behov.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/granasenidrettspark
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/granasenidrettspark


Avslutning

● Insentiver virker – der hvor det satses ekstra får vi resultater 

Det tar ofte tid å få realisert prosjekter så insentivene må kunne stå seg over en lengre periode.

● Oppdatering av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det er utfordrende at bestemmelsene oppdateres hvert år. Trondheims erfaring er at dette skaper 
utfordringer i planleggingen av nye anlegg. Når søker har planlagt og tegnet/prosjektert et anlegg og skal 
sende inn søknad har det vist seg at bestemmelsen har endret seg. Forslag: Bestemmelsen oppdateres 
hvert 2 år. 

● Det bør  bli mulig å søke spillemidler til dekning av tiltak som øker miljømessig bærekraft, 
for å stimulere til slike tiltak.

● Forhåndsgodkjenning bør vurderes gjeninnført. 

● Momskompensasjonsordningen bør gjøres om fra en kompensasjonsordning
til en ren refusjonsordning.


