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Anleggsplan for Tromsidretten 
 

Denne planen skal ha til hensikt å bidra til en samordnet planlegging av fremtidige idrettsanlegg 

i Troms med forslag til langsiktig arbeid og prioriteringer for bygging av idrettsanlegg. 

1. Innledning  
 

Idrettsanlegg er en av de viktigste rammevilkår for å skape idrettsglede og aktivitet. 

I Troms idrettskrets Strategi- og Handlingsplan, vedtatt april 2012, er en av fem hovedmål å 

arbeide for flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg i Troms. 

Det er derfor behov for å utarbeide en anleggspolitisk plan for hvordan idretten i fellesskap og i 

samarbeid med det offentlige skal utføre strategisk arbeid for å oppnå at det bygges og driftes 

flere gode idrettsanlegg i fylket. 

Troms idrettskrets har i samarbeid med Nordland og Finnmark idrettskretser gjennomført 

forprosjektet ”Større idrettsarrangement til Nord Norge” (sluttført okt 2011), der det blant 

annet ble gjort ei kartlegging av gjennomførte store idrettsarrangement i NN. Det ble også laget 

en oversikt over idrettsanlegg i NN som egner seg for nasjonale og internasjonale 

idrettsarrangement.  

Etter dette ble prosjektet ”Anleggsløftet for tromsidretten” etablert. Prosjektet er et samarbeid 

mellom Troms idrettskrets og Tromsø idrettsråd. Prosjektets målsetninger er følgende: 

• Sørge for koordinering av ulike anleggsprosjekter og initiativ slik at man oppnår større 

mulighet til for å realisere anleggene, samt ta ut synergier og stimuler til sambruk 

• Tilføre kapasitet på klubb og særidrettsnivå til arbeid med nødvendige prosesser knyttet 

til utvikling av idrettsanlegg 

• Fasilitere og legge til rette for møteplasser hvor ideer og kompetanse kan flyte på tvers 

av idrettslag, grener og kommunegrenser  

• Sørge for mulighet til å kjøpe inn kritisk kapasitet og kompetanse i anleggsprosjekter 

som er inne i faser hvor fremdrift og spisskompetanse er viktig. Herunder 

komplementær kapasitet til det frivillige. 

• Sikre at Næringslivet i regionen bringes nærmere idretten gjennom samarbeid om 

anleggsprosjekter.  

• Påvise synlige konsekvenser for samfunn og næring i regionen vår.  

 

2. Hensikt  
Planen skal være et verktøy i arbeidet med utvikling av og prioritering av større idrettsanlegg. 

Planen skal: 



   Anleggsplan Troms idrettskrets 2015 
 

 gi en oversikt over større anlegg med regionalt potensiale 

 gi en beskrivelse av anleggssituasjonen i Troms 

 være et verktøy for planprosesser og samhandling for større anlegg 

 øke kompetansen innen plan-, søke- og byggeprosesser og spillemiddelsøknader for 

anlegg 

  sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, særidretter, idrettslag, 

idrettskrets, kommuner og fylket  

 definere kriterier for prioriteringer av større anlegg  

 gi en prioritert oversikt over større idrettsanlegg i Troms 

 

 

3. Mål  

 
Troms idrettskrets Handlingsplan 2014-2016 har følgende mål for anleggsområdet: 

 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten 

- utvikle idrettspolitisk anleggsplan for idretten i Troms 

- arbeide for at alle har tilgang på idrettsanlegg 

- idrettskretsen og idrettsrådene skal ha en aktiv rolle som kompetent høringsinstans og 

prioritere overfor relevante myndigheter 

 

Gjennom «Anleggsløftet for Tromsidretten» er de overordna målene: 

 Bygge flere idrettsanlegg med regional status i Troms som er godkjent og har kvalitet for 

gjennomføring av større idrettsarrangement 

 Utvikle kompetanse innen idrettsanlegg for alle organisasjonsledd i idretten (IL, IR, SK, 

IK) 

 

4. Aktører i planprosesser 

 
Idrettskretsen 

Idrettskretsen har en overordnet og koordinerende rolle og utarbeider en anleggspolitisk 

handlingsplan.  Idrettsråd og særidretten involveres i arbeidet. 

Idrettskretsen har det formelle samarbeidet med fylkeskommunen både anleggspolitisk 

kommunikasjon og prioritering av spillemidler. 

Idrettslagene 

Idrettsaktiviteten skjer i idrettslagene, og det er de som kjenner til behovet for anlegg i forhold 

til den aktivitet de driver. Initiativet for igangsetting av anleggsutvikling skjer derfor på 

idrettslagsnivå. 

Idrettslag er i stor grad eier av anlegg. 
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Særidretten / særkretser/regioner 

Særidretten (krets/region/forbund) deltar i anleggsutviklingen på alle plan i prosessen. Det er 

viktig at disse er representert i idrettsråd (og i idrettskretsens anleggsutvalg/råd). 

Særidretten bør utarbeide egne planer for anleggsutvikling for sin idrett. 

Idrettsrådene 

Idrettsrådene skal i samarbeid med de enkelte klubbene og kommunen, samordne og prioritere 

anleggsprosjekter i egen kommune. Idrettsrådene bør arbeide for å sikre arealer til idrettsanlegg 

i forbindelse med offentlig planarbeid, samt å sikre at idretten i egen regi har vurdert behovet 

for arealer til nye idrettsanlegg i et langsiktig perspektiv. 

Kommuner 

Kommunene skal være sentrale aktører i utbygging av idrettsanlegg. Planleggingen skal skje 

gjennom revidering og rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommuner skal 

involvere idretten i dette arbeidet gjennom idrettsrådene. Kommunen skal i tillegg stimuleres til 

samarbeid om interkommunale anlegg og utvikling av større anlegg av regional karakter. 

Idretten ønsker at kommunene skal ta et større ansvar for utvikling, bygging og drift av 

idrettsanlegg, samt ta hensyn til idrettens behov i kommuneplanenes arealdel. 

Troms fylkeskommune 

Fylkeskommunen skal foreta endelig prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i eget fylke, og 

involvere idretten gjennom idrettskretsen i dette arbeidet. Fylkeskommunen skal ta ansvar for 

støtte og stimulere alle aktuelle anleggsbyggere gjennom kvalifisert rådgiving og veiledning i alle 

deler av anleggsprosessen. Fylkeskommunen skal vektlegge Tromsidrettens prioriteringer, og 

legge disse til grunn for sine arealplaner og handlingsplaner for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. Fylkeskommunen anmodes om å tilrettelegge egne tilskuddsordninger knyttet til 

større anlegg og arrangement. 

Norges idrettsforbunds anleggsutvalg 

NIFs anleggsutvalg arbeider for anleggspolitiske handlingsplaner og rammevilkår for 

idrettsanlegg. 

 

5. Anleggssituasjonen i Troms 
 

Statusbeskrivelse for anleggssituasjonen i Troms – statistikk basert på rapporten «Spillemidler 

til idrettsanlegg 2014» utarbeidet av NIF og Kulturdepartementet samt tilbakemelding fra 

særidretten i Troms. 

 

Anleggssituasjonen i fylkene 

 

Anleggsdekning er et produkt av antall utvalgte anleggstyper i fylkene vektet etter vekttall som 

gjenspeiler kostnad og aktivitetspotensiale, i sammenheng med innbyggertall av 1.1.2014. 

En lav verdi gjenspeiler et lavt antall anlegg per innbygger, mens høyere verdi indikerer en 

bedre anleggssituasjon. 
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Anleggene som inngår i beregningene er: 

Vekttall 1: fotballbane gress/grus (min 60x90m), klubbhus, ridebane, skiløype (20 km= 1 vekttall) 

Vekttall 2: liten idrettshall, volleyballhall, basketballhall 

vekttall 3: friidrettsbane kunststoff, ridehall 

Vekttall 4: normalstr idrettshall, fotballhall, (min 60x40 m), sømmebasseng 12,5-24 m lengde 

Vekttall 5: fotball kunsgressbane (min 90x60m), kunstisbane bandy, kunstisbane hurtigløp, ishall 

Vekttall 6: stor idrettshall, svømmebasseng (min 25m lengde) 

 
I slike fremstillinger vil de befolkningstette områdene komme dårlig ut, og motsatt i grisgrendte strøk. Det 

betyr ikke at anleggsdekningen er god nok eller tilfredsstillende. Det er flere faktorer som spiller inn: 

geografiske avstander, kvalitet på anleggene, tilgjengelighet…. 

 

Anleggsdekning for Troms 

Anleggsdekning for Troms sammenliknet med landet for øvrig i noen utvalgte anleggstyper: 

Svømmebasseng 

Troms er det 3.beste fylket på areal vannflate per 10.000 innbygger, der Finnmark og Sogn og 

Fjordane er bedre.  

Tromsø by har derimot dårlig anleggsdekning for svømmebasseng, og er den 8.dårligste byen i 

landet (av de 21 byer med over 40.000 innbyggere).  

Det er 51 svømmeanlegg i Troms, der bare 8 av de har lengde på 25 meter. 

Se vedlegg over svømmeanlegg i Troms. 

Idrettshall, normalhall 

Troms er 8.beste av fylkene på anleggsdekning for normalhaller. 

Tromsø er 6.dårligste av de 21 største byene. 

Fotballbaner (minimum 90 x 60m) 

Troms er 8.dårligste fylke på anleggsdekning på fotballbaner, men er forholdsvis god på 

kunstgressbaner. 

Tromsø by er 4.dårligste av de største byer, men er 7.beste by på kunstgress. 

Se vedlegg for fotballanlegg i Troms. 
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Spillemidler til anlegg 

Overføringene fra Norsk Tippings overskudd til idrettsformål økte med 219 millioner fra 2013 

til 2014 og utgjorde totalt nesten 1860 millioner kroner. Økningen skyldes endring i 

tippenøkkelen hvor idrettens andel ble økt fra 47,9 % til 56 %. Tilskudd til idrettsanlegg er økt 

med 154 millioner kroner. Det kom totalt 3029 spillemiddelsøknader i 2014 med en samlet 

søknadssum på 3306 millioner kroner. Totalt ble det tildelt 905 millioner kroner i 2014, og 

etterslepet økte til 2445 millioner kroner. 

For Troms er det i perioden 2001-2014 tildelt totalt 360 millioner kroner, som utgjør 4% av den 

totale tildelingen i Norge. Tildelingsprosenten har vært nedadgående med en tildelingsprosent 

på 4,5 først i perioden og under 4 % i siste del av perioden. I 2014 fikk Troms til delt kr 

31.972.000, som utgjorde 3,7% av den totale tildelingen. 

Etterslep (ventetiden for utbetaling av spillemidler) 

Etterslepet er ei utfordring for de idrettslag som bygger anlegg, da mellomfinansieringen før 

utbetalingen av spillemidler kan være kostnadskrevende.  

Etterslepet på landsbasis har blitt redusert fra 3,3 år i 2012 til 2,8 år i 2014.  I Troms er 

etterslepet på 2,9 år. 

Etterslepet i kroner øker hvert år, fra 2 297 millioner kr i 2013 til 2 445 millioner i 2014. Dette 

henger sammen med økte kostnader innen anleggsbygging. 

Hva bygges? 

På landsbasis står følgende 6 anleggskategorier for 76 % av søknadsvolumet på spillemidler: 

fotballanlegg (21%), idrettshus (16%), ski (14%), idrettshall (11%), skyteanlegg (9%), friluftsliv 

(6%). 

Det er relativt få søknader på svømme-, is- og turnanlegg de siste årene. KUD og NIF mener 

årsaken er at dette stort sett er kommunale anlegg, og de siste årene har kommunen redusert 

sine investeringer i idrettsanlegg. 

I Troms har den største andelen av spillemidler de siste årene gått til kunstgressbaner og 

renovering av svømmeanlegg. 

Hvem bygger? 

Det offentlige, i all hovedsak kommunene, er største investor i anleggsbyggingen. Idrettslagene 

bygger flest anlegg, men har langt lavere gjennomsnittskostnad. Litt forenklet kan man si at 

anleggsinvesteringene er fordelt 60% på kommune – 20 % på idretten – 20 % på spillemidler. 

I Troms er idretten i større grad investor og anleggseier i forhold til gjennomsnitt i landet. 

I Troms eier og investerer idretten 25 % av anleggene. 

Troms er det 5. dårligste fylket når det gjelder offentlig investering i idrettsanlegg. 

Hvor bygges det? 

Troms stod for 3,8% av antall spillemidlersøknader i 2014, og for 2,6% av den totale 

investeringskostnadene på idrettsanlegg i landet.  

Troms er 5.dårligste fylke på investeringskroner per innbygger i 2014, og har ligget lavt over 

flere år med 2013 som et unntak. 
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Anleggspolitisk handlingsprogram 

Anleggspolitisk program ble innført i 2003, og omfatter fire ordninger: 

1) ekstra tilskudd til kostnadskrevende anlegg 

2) ekstra tilskudd til anlegg i pressområder 

3) ekstra tilskudd til moderne anlegg 

 

1) Kostnadskrevende anlegg: 

Tilskudd 2003-2006 2007-2010 2011 2012 2013 totalt  
Norge 105 787 000 114 500 000 

 
18 500 000 35 500 000 16 000 000 290 287 000  

Troms 7 850 000 0 
 

0 0 1 500 000 9 350 000 3,22 % 

2003-2006: Tromsø Ishall kr.4 millioner, Tromsø ridehall kr.3,85 millioner 

2013: Bardufoss skisenter, rulleskianlegg kr.1,5 millioner 

 

2) Pressområder 

Tilskudd 2003-2006 2007-2010 2011-2013 totalt  
Norge 51 000 000 99 500 000 30 000 180 500 000  

Troms 0 6 000 000 0 6 000 000 3,32 % 

 

 

 

 

3) Moderne anlegg 

Det er i perioden 2003-2013 tildelt kr.14 500 000 til dette området.  

Troms har ikke mottatt midler. 
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Innen Anleggspolitisk handlingsprogram er det i perioden 2003-2013 tildelt totalt 

kr.484 284 000. Troms har mottatt totalt kr.15 350 000, noe som utgjør 3,17 %. 

Befolkningen i Troms (162 000) utgjør 3,17% av befolkningen i landet. 

 

6. Kartlegging av større anleggsprosjekter i Troms 
 

En av anleggsprosjektets aktiviteter har vært aktivt å oppsøke idrettslag, kommuner og 

idrettsråd for å identifisere anleggsprosjekter som er under planlegging eller bygging. 

Gjennom denne analysen har vi indentifiser følgende anlegg, eller anleggsprosjekter som er 

under planlegging. 

Harstad 

Sykkelanlegg   Harstad Cykleklubb 

«Idrettsbyen Harstad»  Harstad idrettsråd  

 

Midt-Troms  

Ridesenter   Midt-Troms Hestesportklubb 

Ishall    Ny klubb/Lenvik kommune 

Idrettsparkutvikling Bardufoss: Bardufosstun, BOIF, Bardufoss Skisenter, 

fylkeskommunen 

 

Nord-Troms 

Ski- og skiskytteranlegg Nordreisa IL 

 

Tromsø 

Grønnåsen Skistadion  Tromsø Skiklubb, Tromsø Skiklub (hopp) Tromsø Skiskytterlag 

Templarheimen Idrettspark Svømming, turn, klatring, ballidretter mf. 

Kompetansesenter   Troms idrettskrets 

 

Se for øvrig vedlagt kartlegging av 2013-2015 av større idrettsanlegg i Troms. 

 

 

 

7. Strategier og tiltak for arbeid med idrettsanlegg i Troms 
 

Gjennom arbeidet med «Anleggsløftet for Tromsidretten» har vi funnet behov for følgende 

strategi og tiltak i anleggsarbeidet:  

1. Øke kompetansen innen planlegging og bygging av idrettsanlegg: 

kursmodul rettet mot idrettslag, videreutvikle spillemiddelmøter med fylket, utvikle  

case-modeller (presentasjoner av eksempler), utdanne kursinstruktører innen anlegg,  

kurse idrettsråd innen anleggsplaner 
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2. Arrangere konferanser innen aktuelle områder knyttet til anleggsutvikling (kompetanse, 

motivasjon, finansieringsmodeller, kokebok) 

3. Utarbeide strategier for rammevilkår (finansieringsmodeller, eierstrukturer, 

driftsmodeller, spillemidler, programsatsingsmidler) 

4. Utvikle modeller for interkommunalt samarbeid (Eksempler) 

5. Utarbeide argumentasjon for det offentlige og næringslivets engasjement i 

anleggsbygging 

6. Utvikle modeller for politisk påvirkningsarbeid, kommunale og fylkeskommunale planer, 

storting, idrettspolitisk 

 

 Det utarbeides konkrete planer for hvert strategipunkt. 

 Tiltakene iverksettes  

For å kunne gjennomføre en slik strategiprosess, må det skaffes finansiering til dette arbeidet.  

 

 

8. Kokeboka  
Som en del av prosjektet ”Anleggsløftet for Tromsidretten” har vi forsøkt å systematisere alle 

nødvendige prosesser i et anleggsprosjekt. I denne sammenheng har vi laget ”kokeboka for 

anleggsutvikling” 

Hovedfasene som beskrives nærmere i kokeboka er: 

1. Idé og konseptfase 

2. Prosjektering 

3. Bestilling av arbeider 

4. Bygging og overtakelse 

5. Drift av anlegget 

Se for øvrig vedlagt presentasjon av kokeboka. 

 

9. Tromsidrettens kriterier for prioriteringer for større anlegg for 

idrettsformål 

 

Når prioritering av idrettsanlegg skal vurderes, mener vi det er svært viktig å ha klare 

prinsipper for hvordan en slik ordning skal fungere. Spesielt viktig er det at kriterier for prioritet 

blir fastsatt slik at man får mest mulig anlegg for pengene, og til nytte for flest mulig. 

Vi mener man må etablere en modell hvor man sikrer at de prosjektene som gir størst sjanse for 

hurtig realisering må komme først. I tillegg sikre at prosjekter med substans prioriteres for at 

ikke penger skal ”sløses” bort. 

Anleggsplaner kan sorteres i 3 kategorier: 

A) God ide  
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Ofte har man vært vitne til initiativ hvor anleggsprosjekter både mangler forankring, 

detaljplaner, budsjetter og eierskap. Slike prosjekter har noen ganger fått mye politisk støtte 

med bakgrunn i løse vurderinger rundt viktigheten av en realisering. Lite arbeid nedlagt, men 

fremmes av sterke personligheter. Dette er prosjekter som er en ”God ide” men er langt unna en 

realisering. 

 

B) Avklart og dugelig ide  

Prosjekter som oppstår ut i fra et reelt behov, og som har sine klare eiere, men mangler innhold 

som kan sikre bærekraft. Typisk er også at slike planer inneholder mye kvalifisert synsing og er 

typisk gjenstand for arbeid hvor drivkraften ligger i selve realiseringen og ikke i verdien av 

realiseringen.  Slike prosjekter kan ofte bli gjenstand for politikk og krever politisk handling før 

det er mulig å komme videre. Slike prosjekter er ”Avklart og dugelig ide”, men også de er langt 

fra klar til å bygges. Slike prosjekter binder ofte finansiering i mange år før man egentlig er klar 

til å motta pengene. Ofte blir resultatet at slike prosjekter blokkerer for annen viktig utvikling.  

 

C)  Klar til oppstart  

Kostnadskrevende idrettsanlegg bør ha sitt utgangspunkt i et veldokumentert behov. For å 

kunne fall inn under kategorien ”Klar til oppstart” må i tillegg anleggsprosjektene i forkant av 

konseptfasen ha foretatt en bred behovsanalyse, og prosess hvor forankring innenfor og utenfor 

idretten er gjennomført. Det bør være gjennomført analyser av ringvirkninger innenfor idrett, 

kultur, helse, utdanning og næringsliv. Anleggene skal være multifunksjonell og har tilstrekkelig 

tilfang av brukere i og utenfor idretten for å sikre en bærekraftig drift. Eierskap og 

driftsmodeller skal være avklart og prosjektene skal være politisk behandlet i kommuner. 

Arealer skal være avsatt i kommeplanenes arealdel, og helst omtalt i kommunedelplanene for 

idrett- og friluftsliv. 

Anleggene skal være  så godt beskrevet at de er klar for detaljprosjektering, regulering, 

planprogrammer og idrettsfunksjonell godkjenning.  

Anlegg i denne kategorien har ikke behov for penger til utredninger, forprosjekter eller andre 

tidskonsumerende forarbeider. Anlegg i denne kategorien er forankret og besluttet bygget, 

anlegg hvor realisering og bygging kan påbegynnes ”umiddelbart”.  

 

Fase Status Prosess videre 
A) God ide Behov og idé beskrevet  

Engasjement i idretten for realisering 
Lokaliseringsanalyse gjennomført 

 
 

B) Avklart og 
dugelig ide 

Dokumentert behov 
Forankring i idretten (klubb) 
Påvise synergier utover idretten 
Konseptskisse må foreligge 
Politisk forankret gjennom dialog med 
kommune 

 

C) Klar til 
oppstart 

Gjennomført behovsanalyse 
Forankring i idretten (klubb, 
særkretskrets/forbund, idrettsråd) 

 

1.prioritet 
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Gjennomført analyse av ringvirkninger 
(kultur, næring, FoU & samfunn) 
Avklart driftsform & eierskap 
Skisse til investeringsbudsjett og 
driftsbudsjett  
Politisk behandlet og tatt inn i 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
Arealer avsatt i kommunens arealplan og 
bruksrettigheter avklart 
Godt beskrevet og klart til prosjektering og 
regulering 
Klar til å søke idrettsfunksjonell 
godkjenning 

 
Prioriteres i hht: 
Anleggspolitiske føringer 
Prioriteringer fra idrettsråd 
og særkretser 

 

10. Anleggspolitiske føringer 

 
De anleggspolitiske føringene skal si noe om hvilken retning anleggsutviklingen skal gå. De skal 

også angi hvordan idrettskretsstyret ønsker å priorotere ved de årlige tildelinger av spillemidler 

til anlegg, samt påvirkningsarbeid for ekstraordinære midler til anlegg. 

Momenter under vil være førende for Troms idrettskrets sin anleggspolitikk: 

 Idretten skal være en kompetent, troverdig og langsiktig pådriver for bygging av anlegg 

lokalt. 

 Idrettens skal arbeide for god planlegging, samarbeid og kombinert helårs bruk av alle 

idrettsanlegg. 

 Idretten skal arbeide for gratis tilgang til offentlige anlegg for barne- og 

ungdomsaktiviteter. 

 Areal for bygging og utvidelse av anlegg må sikres, særlig i tilknytning til skole og 

nærmiljøanlegg. 

 Anlegg bør prioriteres i forhold til behov og aktivitetstall. 

 Anleggsbygging der flere kommuner samarbeider prioriteres i tildeling av spillemidler. 

 Anlegg med regional betydning for sin idrett prioriteres. 

 Anlegg som forsterker gode kompetansemiljø prioriteres. 

 Flerbruksanlegg prioriteres. 

 Idrettshaller som ikke er på størrelse med flerbrukshaller bør ikke prioriteres i tildeling 

av spillemidler. 

 Ved nybygg av skoler bør det bygges idrettshall med minimum spilleflate 25m x 45 m 

 

Samhandling og prosess for rullering av plan og prioritering 

Det foreslås planen skal ha en årlig rullering, hvor prioritering tas opp til vurdering. I forkant av 

rullering skal alle idrettslag gis anledning til å spille inn sine anlegg og beskrive hvor i prosessen 

de står. 
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Dette skal gi alle muligheten å rykke opp i prioritet etter hvert som de utvikler sitt 

anleggsprosjekt. 

Det skal også gjennomføres en anleggskonferanse en gang i året hvor planen gjennomgås og 

prioriteringene blir presentert.  

 

11. Årsplan for anleggsarbeid i Troms idrettskrets 

 
1) Årlig konferanse/møte  med idrettsanlegg som tema 

- aktuelle anleggstemaer 

- årlig rullering av anleggsplanen 

- årlig rullering av prioritering 

- deltakere: idrettsråd, særkretser/regioner 

- tid: januar 

 

2) Plan og gjennomføring av skolering 

- standard kurs i anleggsplanlegging og bygging tilbys i hele fylket (hele året) 

- seminaret «Kokeboka for anleggsutvikling» gjennomføres årlig med idrettslag som er 

anleggsutbyggere som bidragsytere. 

- for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner 

-tid: høst 

 

3) Idrettens prioritering 

- idrettsråd og særkretser innstiller sine prioriteringer (se punkt 1) som spilles inn til 

idrettskretsen. 

- idrettskretsen legger idrettens prioritering til grunn for innspill til fylkets fordeling av 

spillemidler samt for å øke innsats for ekstra bevilgninger til idrettsanlegg i Troms 

(programsatsingsmidler etc) 

- tid: innen april 

 

12. Opprettelse av søkbart fond for idrettslag som planlegger idrettsanlegg 
 

Planlegging og bygging av idrettsanlegg er langt mer krevende i dagens samfunn enn det har vært 

tidligere for idrettslag drevet av frivillighet. Lovgivingen i dag er langt mer komplisert, noe som krever 

kostbare og kunnskapskrevende prosesser med eks utredninger, konsekvensanalyser, 

reguleringsprosesser, byggeplanarbeid. Dette krever ressurser som idrettslag ikke besitter eller klarer 

å utføre bare med frivillig arbeid.  Slike prosesser er ikke spillemiddelberettiget. Idrettslag må skaffe 

til veie midler ved å søke kommune eller fylket.  

Idrettskretsen ønsker å arbeide for at vi oppretter et fond med midler som idrettslag kan søke på for 

å finansiere det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart. 

Det er tenkt å søkes midler til dette hos fylkeskommunen, næringsliv, andre søknadsordninger. 

Idrettskretsen oppretter et utvalg som arbeider videre med denne saken. 
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