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Fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i 
kommunene i 2022 

Etter vedtak i statsråd 6. mai 2022 om fordeling av spillemidler til idrettsformål 
(Hovedfordelingen) ble det avsatt 1 706 065 000 kroner til Hovedfordelingens post 1.1:  
Idrettsanlegg i kommunene, som omfatter ovennevnte tilskuddsordning.  

Kultur- og likestillingsdepartementet har vedtatt å stille følgende beløp til disposisjon for 
fylkeskommunenes detaljfordeling av midler til søknader om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet i 2022: 

 

Fylke Total ramme 

Agder               112 967 000 

Innlandet               120 536 000 

Møre og Romsdal               101 325 000 

Nordland               101 750 000 

Oslo               102 283 000 

Rogaland               184 603 000 

Troms og Finnmark               100 754 000 

Trøndelag               187 187 000 

Vestfold og Telemark               140 968 000 

Vestland               236 906 000 

Viken               316 786 000 
 

           1 706 065 000 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/2561-1 

Dato 

6. mai 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

Føringer for fylkeskommunenes detaljfordeling 

1. Søknader som har fått deltildeling tidligere (gjentatte søknader) skal tildeles 
resterende beløp, eller en del av resterende beløp jf. pkt. 3.  

2. Anlegg spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. 
3. Om oppdeling av tilskudd: 

a. For søknader med godkjent søknadssum lik eller under 1 000 000 kroner 
(ekskl. særlige tilskuddssatser), skal ikke tilskuddet deles. 

b. Søknader med godkjent søknadssum over 1 000 000 kroner kan få tilskuddet 
fordelt over to år, med en halvdel hvert år. 

c. Søknader med godkjent søknadssum lik eller over 6 000 000 kroner kan få 
tilskuddet fordelt over tre år, med en tredjedel hvert år. 

d. Søknader med godkjent søknadssum lik eller over 20 000 000 kroner kan få 
tilskuddet fordelt over fire år, med en fjerdedel hvert år. 

4. Søknader som ikke tildeles midler i år kan fremmes på nytt, og bli vurdert ved neste 
års fordeling, på linje med andre søknader og etter de til enhver tids gjeldende 
bestemmelser. 

5. Det er kun prosjekter som inngår i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og 
fysisk aktivitet som er tilskuddsberettigede (om nærmiljøanlegg, se nærmere 
bestemmelse i V-0732, pkt. 3.4, bokstav b). 

 
Utbetaling av midler til fylkeskommunene 
Beløpene vil bli overført til fylkeskommunene snarest. Fylkeskommunens oversikt over 
resultatet av detaljfordelingen sendes departementet til orientering. Frist for oversending av 
oversikter er 15. juli 2022. 
 
Fylkeskommunene bes samtidig om å redegjøre for hvordan inneværende søknadsårs 
tilskudd til anleggsfaglig utvikling er benyttet, som vedlegg til ovennevnte rapportering. 

 
Rapportering til departementet 
Fylkeskommunene skal føre oversikt over tildelinger, utbetalinger og innestående 
spillemidler og sende rapport til departementet med oversikter i henhold til bestemmelser 
i V-0732 pkt. 6.2.7. Frist for rapportering er 1. april 2023   .  

Grunnlag for den fylkesvise fordelingen 
Det framgår av forskrift 11. desember 1992 nr. 1056 om fordeling av idrettens andel av 
overskuddet til Norsk Tipping AS §2 at Kulturdepartementet eller den departementet gir 
fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter 
prosedyrer og detaljregler for fordelingen. Departementet har bemyndiget fylkeskommunene 
å foreta detaljfordelingen av de midler som stilles til disposisjon for bygging av anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet.  

Den fylkesvise fordelingen av midler til disposisjon skjer gjennom en beregningsmodell som 
veier faktorene søknadsbeløp, innbyggertall og eksisterende anleggssituasjon relativt til 
andre fylkeskommuner. 

  



 

 

Side 3 
 

Midler til utviklingsarbeid i fylkeskommunene 

Kulturdepartementet har vedtatt å tildele fylkeskommunene følgende beløp til 

utviklingsarbeid i fylkeskommunene: 

 
Fylkeskommune Beløp 

Agder 150 000 

Innlandet 192 000 

Møre og Romsdal 152 000 

Nordland 182 000 

Oslo 102 000 

Rogaland 146 000 

Troms og Finnmark 178 000 

Trøndelag 176 000 

Vestfold og Telemark 146 000 

Vestland 186 000 

Viken 202 000  
1 812 000 

Midlene er fordelt slik: 

• Kroner 100 000 i grunnbeløp til hver fylkeskommune, pluss kroner 2000 per 
kommune i fylket. 

Midlene skal benyttes til anleggsfaglig utvikling i forbindelse med forvaltningen av 
tilskuddsordningen, herunder kurs/samlinger om relevante temaer, kurs i anleggsregisteret 
mv. som gjennomføres i løpet av søknadsåret 2023. 

Midlene til anleggsfaglig utvikling vil bli utbetalt samtidig som rammebeløp for 
detaljfordelingen til idrettsanlegg.  

Eventuelle ubrukte midler fra foregående år skal disponeres som inndratte spillemidler etter 
samme retningslinjer som i V-0732 pkt. 6.2.8. 

 

Med hilsen 

 

 

Per Kristian Aasmundstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Alice Catriona Boyd 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500, 

Fylkeshuset 

6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 

Fylkets hus 

7735 STEINKJER 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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