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Nyskapende aktivitetsarenaer 



Bakgrunn

• Anbefalinger fra Strategiutvalg for idrett (2016):
• Sikre idretts- og aktivitetsmangfold, herunder hensynet til mindre idretter, 

egenorganisert aktivitet, kjønn, alder og universell utforming

• Stimulere til nytenkning på anleggsområdet som i større grad imøtekommer 
aktivitetstrender

• Innspillsrunde høsten 2016 – hovedkonklusjoner:
• Gjeldende modell for spillemidler til anlegg, med lokal og regional forankring, 

bør videreføres

• Behovsvurderinger bør skje i kommunene, men lokale prioriteringsprosesser 
kan forbedres

• Staten kan styre særlige satsninger gjennom spillemiddelordningen



Oppfølging i Kulturdepartementet

• Utvalgsrapporten og innspillsrunden har ikke gitt grunnlag for en 
større omlegging av anleggspolitikken  

• Politisk ledelse er opptatt av grupper som driver egenorganisert fysisk 
aktivitet. 

• Det viktigste nye tiltaket er tilskuddsordning for "nyskapende 
aktivitetsarenaer"



Tilskuddsordning for nyskapende 
aktivitetsarenaer

• En ordning for bygging av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet

• Hensikten med ordningen er å stimulere til nytenkning når det gjelder 
anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 

• Få fram noen referanseanlegg som kan tjene som inspirasjon for 
andre. 

• Overordnet mål er å få større deler av befolkningen, og ikke minst nye 
grupper til å bli mer fysisk aktive.



Nyskapende aktivitetsarenaer – sentrale 
vilkår
• Kun kommuner kan søke

• Må inneholde vesentlige elementer av nyskaping

• Lokalt engasjement og inkludering av brukergrupper er viktig

• Anlegget må være allment tilgjengelig, ha en sentral plassering og 
tilfredsstille krav til universell utforming

• Anlegget må drives og vedlikeholdes i minimum 20 år



Nyskapende aktivitetsarenaer – økonomi

• 3-årig prøveprosjekt (2017-2019). 

• Ramme for 2019 ifm. hovedfordelingen. 

• Informasjon til kommunene om søknadsfrist for 2019 og ev. endringer 
i vilkår sendes deretter ut (mai).

• Det kan søkes om inntil 50 % av kostnadene for å realisere det 
helhetlige anlegget. 

• Maksimalt tilskuddsbeløp er 4 MNOK. Nedre tilskuddsbeløp er 2 
MNOK. 

• Det gis ikke tilskudd fra denne ordningen og ordningen for ordinære 
anlegg/nærmiljøanlegg til ett og samme anlegg.   



Nyskapende aktivitetsarenaer – erfaringer 

• 47 godkjente søknader (16 + 31) 

• 22 tilsagn om støtte (9 + 13)

• 75,4 MNOK fordelt (33,2 + 42,2)

• Ordningen virker å bli tatt godt imot

• Relativt mange lignende søknader – Få veldig nyskapende



Eksempel på "vanlig" anleggstype



Eksempel på "uvanlig" anleggstype - I



Eksempel på "uvanlig" anleggstype - II



"godeidrettsanlegg.no"

• Ressursnettsted for anleggsbyggere
- Informasjon om ulike anleggstyper, planløsninger, 

eksempelanlegg/forbildeanlegg, etc.

- Også et oppslagsverk med informasjon om det du trenger for 
planlegging, prosjektering, bygging og drift av idrettsanlegg

- Samarbeid mellom NTNUs senter for idrettsanlegg og teknologi 
(SIAT), KUD og NIF 


