
 
 
«FAGDAG FOR KOMMUNER OM SPILLEMIDLER, IDRETT OG FRILUFTSLIV 20.09.2018 I STJØRDAL» 
 
09.30 - 10.00  Oppmøte - kaffe/te mm 
 
10.00  VELKOMMEN - kort orientering om dagen v/Gisle 
 
10.05 - 10.15 Hvordan er vi organisert i nye Trøndelag?  

Presentasjon av «Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet» v/Jorunn Lilleslett Seksjonsleder FIF. 
 

10.15 - 12.15 Kulturdepartementet v/Daniel Storholthe Kristiansen 
 (Innlagt pauser og tid for spørsmål og dialog) 

• Erfaringer med det nye idrettsanleggsregisteret v/ Daniel Kristiansen KUD 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

• Nyskapende idrettsanlegg v/ Daniel Kristiansen 

• Orientering om ordningen og KUD`s saksbehandling 

• Orientering om «Nasjonalt ressurssenter for egenorganisert aktivitet» 
 

12.30 - 13.15 LUNSJ 
 
13.15 - 13.35 Info om arbeidet med ny Kulturstrategi i Trøndelag v/Oddveig Bredesen – Rådgiver TFK 

 
13.35 - 14.15 Kunstgress, hva skjer?  

▪ «Prosjekt kunstgress 2021» v/Bjørn Aas – Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)  
▪ «Fremtidens kunstgressbaner og forskrift vedr plastholdig granulat» - Norges 

fotballforbund v/Ove Halvorsen 
▪ «Gode idrettsanlegg» v/ Bjørn Aas – SIAT 

 
Pause 15 min Kaffe og kake 
 
14.25 - 15.15 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning v/Daniel/Tove/Frank/Gisle 

▪ Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning – hva sier bestemmelsene? v/Daniel 

• Generelt om forhåndsgodkjenning  

• Hvem behandler søknader om forhåndsgodkjenning? 
▪ Planstatus i kommunene v/Frank 

• Nye kommuner på gang 

• Status på eksisterende kommuner – sender ut spørsmål om status for alle 
kommuner 

▪ Kommunenes behandling av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning v/Gisle 

• Saksbehandling - hvem saksbehandler? 

• Krav til de ulike vedlegg  

• Erfaringer fra årets søknadsrunde 

• Følge sjekkliste fra KUD. Leveres utfylt med søknad 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b19946f1c03240e4b2ad23c238455318/v-0985b-veileder-
idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning-okt2016.pdf 

▪ Eksempler/hjelpemidler v/Tove 

• Finnes på vår hjemmeside  
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/ 

o Forhåndsgodkjenning 
o Kostnadsoverslag 
o Delutbetalingsskjema 

 
5-10 min Beinstrekk 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b19946f1c03240e4b2ad23c238455318/v-0985b-veileder-idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning-okt2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b19946f1c03240e4b2ad23c238455318/v-0985b-veileder-idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning-okt2016.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/


 
 
 
15.25 - 15.45 Andre tilskuddsordninger fylkeskommunale og statlige v/Frank, Tove, Thor, Gisle 
 

▪ Idrett - retningslinjer 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/Tilskudd-til-idrett-og-idrettsanlegg/ 

• Idrettsstipend for ungdom v/Frank 

• Arrangement v/Tove 

• Utviklingsmidler v/Gisle 
 

▪ Friluftsliv. v/Thor 
 

 
15.45 - 16.05 Overgang fra «Turskiltprosjektet» til spillemidler. v/Thor Brandt - rådgiver TFK 

 
16.05 – 16.25 Spørsmål 
  Questback: (Sendes ut i etterkant) 

▪ Hvordan organiserer vi samlinger/konferanser for kommunene i nye Trøndelag.  
▪ Fellessamlinger-regionale samlinger? Hva ønsker kommunene? 
▪ Evt 

 
16.25-16.30 OPPSUMMERING - AVSLUTNING 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/Tilskudd-til-idrett-og-idrettsanlegg/

