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Innspillsmøte om spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk 
aktivitet 

Kultur- og likestillingsdepartementet viser til tidligere brev av 7. juni 2022 (kopi vedlagt) 

angående bistand til å gjennomføre fylkesvise innspillsmøter i forbindelse med gjennomgang 

av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. Vi er svært takknemlig for den 

positive responsen og ser fram til møtene.  

 

Formålet med dette brevet er å gi generell orientering om innspillsmøtene i fylkene. For øvrig 

vil vi gå i dialog med den enkelte fylkeskommune om gjennomføringen av de enkelte 

møtene.  

 

Formålet med gjennomgangen av anleggsordningen 

Som nevnt i brevet av 7. juni 2022 ønsker regjeringen å legge til rette for at det blir bygd flere 

idrettsanlegg, og at det skal lages en nasjonal plan for idrettsanlegg. Målet er at alle som 

ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

 

Departementet ønsker å få innspill på hvordan ordningen fungerer i dag og hva som 

eventuelt bør endres. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig med innspill 

fra et bredt utvalg av aktører og organisasjoner fra hele landet. Det legges derfor opp til 

innspillsmøter med sentrale organisasjoner såvel som møter med lokale og regionale aktører 

i fylkene. Målet er å gjennomføre innspillsmøtene høsten 2022 og våren 2023. 

 

Deltakelse i innspillsmøtene i fylkene 

I innspillsmøtene er det ønskelig å få belyst hvordan tilskuddsordningen for anlegg fungerer i 

de forskjellige fylkene. Vi ønsker synspunkt på hva som fungerer bra med dagens 

tilskuddsordning og forslag til endringer som kan gjøre ordningen bedre. Til dette ønsker vi 
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Side 2 
 

innspill fra fylkeskommunen, så vel som andre lokale og regionale organisasjoner og aktører 

av relevans for tilskuddsordningen.   

 

Vi ser for oss at følgende aktører/organisasjoner inviteres til å komme med innspill: 

- Fylkeskommunen 

- Kommunene 

- Idrettskretsene 

- Idrettsråd 

- Regionale friluftsråd, ev. andre friluftslivsaktører 

- Skytterbevegelsen 

- Representanter fra egenorganiserte miljøer 

- Eventuelt andre relevante aktører i samråd med departementet 

 

Departementet vil sende eget invitasjonsbrev til idrettskretsene med anmodning om at disse 

tar kontakt med aktuelle idrettsråd, samt koordinerer deltakelse mv. med fylkeskommunene.  

 

Fylkeskommunene bes om å invitere kommunene og relevante aktører og organisasjoner 

som ikke er tilknyttet idretten.  

 

Fylkeskommunene avgjør selv påmeldingsfrister og andre lignende forhold basert på hva 

som er hensiktsmessig. Deltakelsen må avstemmes slik at det blir en bred representasjon av 

interesser i møtene. Det bes om at endelig deltakerliste oversendes departementet i forkant 

av møtet.  

 

Gjennomføring av innspillsmøtene i fylkene 

Det vises til brevet av 7. juni 2022 om praktiske forhold knyttet til opplegget for møtene. 

Fylkeskommunene anmodes om å ta direkte kontakt med departementet ved seniorrådgiver 

Trond Glasser (tjg@kud.dep.no, 22 24 80 72) ved behov når det gjelder det praktiske 

opplegget.  

 

Det legges opp til at møtene kan gjennomføres på dagtid innenfor en ramme på tre timer, 

inkludert pause, etter følgende mal: 

- Innledning av statssekretær Gry Haugsbakken om formål og rammer for 

gjennomgangen, og temaer og spørsmål det bes om innspill på 

- Forberedte innlegg fra utvalgte aktører/organisajoner, som til sammen dekker 

temaene det ønskes innspill på (5-10 min pr innlegg). 

- Diskusjon/ordet fritt 

- Avslutning/oppsummering av statssekretær Haugsbakken 

 

Formålet med de forberedte innleggene er å legge grunnlag for en meningsutveksling. Det 

bes om fylkeskommunenes bistand til å identifisere og avklare med aktuelle kandidater for 

forberedte innlegg. Det kan med fordel velges aktører fra ulike miljøer. Vi vil se det som 

naturlig at fylkeskommunen selv holder forberedt innlegg.  
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Tema for gjennomgangen 

Departementet har satt opp noen tema og spørsmål for innspillsarbeidet. Dette er for å sikre 

at departementet mottar innspill på temaer det anser som viktig, at alle inviterte får 

muligheten til å gi innspill på de samme temaene og for å strukturere innspillsprosessen. 

Temaene følger vedlagt. Det anmodes om at temaoversikten sendes ut sammen med 

invitasjonene slik at deltakerne kan være best mulig forberedt til møtet. Vi ber også om at det 

formidles at deltakerne, og aktører/organisasjoner som følger møtet digitalt oppfordres til å 

sende skriftlige innspill til anlegg@kud.dep.no. Det bes om at innspillene merkes med 

organisasjon og fylkestilhørighet i tittellinjen.   

 

Møteplan 

Nedenfor følger en oversikt over møtetidspunktene i de forskjellige fylkene.  

 

Møter i fylkene Dato 

Innlandet 3. oktober 

Møre og Romsdal 20. oktober 

Nordland 10. november 

Oslo 24. november 

Rogaland 5. desember 

Troms og Finnmark 5. januar 

Trøndelag 16. januar 

Vestfold og Telemark 26. januar 

Vestland 30. januar 

Viken 9. februar 

Agder 13. februar 

 

 

Vi ser fram til en et godt og fruktbart samarbeid og en god prosess. 

 

For eventuelle spørsmål og uklarheter ta kontakt med seniorrådgiver Trond Glasser 

(tjg@kud.dep.no) . 

 

 

 

Med hilsen 

 

Lars Audun Granly (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Per Kristian Aasmundstad 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Vedlegg: Oversikt over tema for innspillsmøtet 

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 

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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