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Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 22.04.2020 sak 48/20 

 

Fylkestingets vedtak  

 

1. Fylkestinget vedtar reviderte mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag i perioden 2020-2023. 

 

2. Målet er at 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. 

 

3. De nye retningslinjene formidles til alle relevante aktører. Det må utarbeides gode 

verktøy for å sikre god dialog og nødvendige utredninger, slik at vi bygger anlegg 

for best mulig måloppnåelse. 

4. Trøndelag med sine tunge teknologimiljøer har gode muligheter til å gå i front både 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å utvikle alternative løsninger 

til kunstig innfyll som granulat på våre kunstgressbaner. 

Gjennom samarbeidet med teknologi og kunnskapsmiljøene NTNU/SIAT, prosjekt 

KG 2021, er arbeidet med nye alternative løsninger allerede godt i gang. 

5. Det forventes at det legges et enda større press på produsentene og at framdrifta i 

arbeidet forsterkes slik at kunstig innfyll utfases og at nye løsninger er reelle i nær 

framtid. 

 

 

Behandling 
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Forslag fremmet av May Britt Lagesen (A) på vegne av A, Sp, SV, Krf: 

4. Trøndelag med sine tunge teknologimiljøer har gode muligheter til å gå i front både 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å utvikle alternative løsninger 

til kunstig innfyll som granulat på våre kunstgressbaner. 

Gjennom samarbeidet med teknologi og kunnskapsmiljøene NTNU/SIAT, prosjekt 

KG 2021, er arbeidet med nye alternative løsninger allerede godt i gang. 

5. Det forventes at det legges et enda større press på produsentene og at framdrifta i 

arbeidet forsterkes slik at kunstig innfyll utfases og at nye løsninger er reelle i nær 

framtid. 

 

 

 

Forslag fremmet av Jan Bojer Vindheim (MDG) på vegne av MDG:  

 

Tillegg til retningslinjenes avsnitt Vilkår, under kulepunkt 3: 

Støtte skal ikke gis til kunstgressbaner med gummigranulat. 

 

 

 

Forslag fremmet av Åsa Kjerstine Kjølberg Moen (SV) på vegne av SV: 

 

Tillegg til fotnote * slik at første fotnote (*) lyder: 

* Anleggene må være trygge og gi lik tilgang for alle. Anleggene må ha god bestandighet 

og høyt brukspotensiale, og må vektlegge gode løsninger for areal- og 

energibruk. Materialvalg må gjøres etter nasjonale standarder, og produktenes egnethet til 

gjenvinning må vurderes; derfor vil anlegg uten løst gummigranulat prioriteres ved nye 

søknader. 

 

 

 

 

Votering 

Innstilling Enstemmig vedtatt 

 

Subsidiær votering over forslagene:  

 

Forslag fremmet av Jan Bojer Vindheim 8 stemmer (MDG, Rødt, Salvesen (uavh.)) 

Forslag fremmet av Åsa Kjerstine Kjølberg 

Moen 

13 stemmer (MDG, SV, Rødt, V, Salvesen 

(uavh)) 

Forslag fremmet av May Britt Lagesen Enstemmig vedtatt  

 

 

Hovedutvalg for kultur sin innstilling:  
 

1. Fylkestinget vedtar reviderte mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag i perioden 2020-2023. 

 

2. Målet er at 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. 
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3. De nye retningslinjene formidles til alle relevante aktører. Det må utarbeides gode 

verktøy for å sikre god dialog og nødvendige utredninger, slik at vi bygger anlegg 

for best mulig måloppnåelse. 
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