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 Spelemidelordninga  
 (tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet) 

• Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av 
infrastruktur slik at flest mogleg kan driva idrett og fysisk aktivitet 
• Viktigaste målgruppe:  

• Born 6-12 år  

• Ungdom 13-19 år 

• Personar med nedsett funksjonsevne 

• Innaktive 

• Andre statlege prioriteringar 
• Anlegg i lokalmiljøet,  som stimulerer og tilfredstiller born sine behov for fysisk aktivitet i 

organiserte eller eigenorganiserte former, vert særskild prioritert.  

• Utvikla anlegg som stettar ungdom sitt behov for utfordringar og variasjon 



 2 ulike typar spelemiddelordningar 

• Nærmiljøanlegg 
• Anlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakleg i 

tilknyting til bu- og/eller opphaldsområde. 

 

• Krav til søkjar: Kommune, idrettslag og velforeningar (bygdalag?) og burettslag 

 

• Tilskotsbeløp og beløpsgrense:  
• 50% av godkjent kostnad, maksimalt tilskot pr. eining 300 000,- 

• Nedre beløp for godkjend kostnad 50 000,- 

• Utandørs kunstisflate kan få opp til 1 200 000,- 

• Maksimalt tilskot til ein anleggstad 1 200 000,- 



  2 ulike typar spelemiddelordningar 

• Ordinære anlegg 
• Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt eigenorganisert fysisk 

aktivitet 

 

• Det kan søkjast om tilskot til bygging og eller rehabilitering av idrettsanlegg 
som er opne for allmenn idrettsleg aktivitet og som ikkje er underlagt 
fortenestebaserte eigarformer 

 

• Tilskotsbeløp og beløpsgrense 
• 1/3 del av godkjend kostnad til bygging og eller rehabilitering av odinære anlegg. Det er 

fastsett maksimalt tilskotsbeløp for dei ulike anleggstypane 

 



 Viktig i søknad om spelemidlar 

• Førehandsgodkjenning av anlegget med behovsoppgåve 

• Detaljert kostnadsoverslag  

• Dokumentert finansieringsplan 

• Plan for drift av anlegget 

• Rett til bruk av grunn 
• Avtale om 30 års rett til bruk av grunn (20 år for nærmiljøanlegg) 

 

• Eige søkjarkurs vil bli sett opp hausten 2017 



 Sakshandsaming av spelemidlar 

• Kommunal sakshandsaming 

• Søknadsfrisk for søknad til 2018? Nytt søknadskjema opnar 01.10 

• Alle anlegg som skal søkja om spelemidlar må vere ein del av 
Kommunedelpan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  
• Rullering på hausten 
• Vert annonsert 

• I rullering av plan vert spelemidlane politisk prioritert av Kvinnherad 
kommune.  

• Hordaland fylkeskommune gjer endeleg tildeling 

• Normal ventetid 5 år, for nærmiljøanlegg 2-3 år 



 Kommunale tilskot til idrettsanlegg 

• Kommunalt byggetilskot: 
• Til rehabilitering og bygging av private leikeplassar, friluftsliv-, idretts -og 

kulturanlegg kan kommunen gi eit tilskot på inntil 1/3 av godkjent 
byggekostnad, øvre grense for tilskot 500 000,- 

 
• Gjeld private anlegg 

• Søknadsfrist 15.03 

• Politisk prioritering av søknadane 

 



 Kommunale tilskot til idrettsanlegg 

• Avsette midlar til idrettsanlegg i investeringsbudsjett 
• Gjeld kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg på kommunal grunn i 

tilknyting til skule og oppvekstsenter. 

 

• «Desse anlegga skal byggast ut i eit offentleg privat samarbeid og det bør 
setjast av midlar i kommunen sitt investeringsbudsjett». 

 

• Prioritering av slike anlegg skal gjerast i rullering av plan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

 

• Det vert arbeid med gode sakshandsamingsrutinar  for dette arbeidet.  



Takk for meg! 


