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Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 

 

Sammendrag 

Fylkesrådet fordeler til sammen kr 94 719 000 av ordinære spillemidler 2021 til anlegg for idrett 

og fysisk aktivitet i Nordland. I tillegg fordeles kr 900 000 fra renter og inndratte midler. Til 

sammen fordeles kr 95 619 000 til 78 anlegg i 30 kommuner. Fordelinga er i tråd med tidligere 

fylkeskommunale vedtak fra FT-sak om fordeling spillemidler og Idrettsstrategi vedtatt 2018 og 

rullert februar 2019.  

Kulturdepartementets henstilling fra 2020 om at lag og foreninger som har igangsatt eller 

ferdigstilt anleggsprosjekter prioriteres, er fulgt opp i innstillingen til vedtak. 

Det foreligger søknader fra 30 av fylkets 41 kommuner. Godkjent søknadssum på årets 

søknader er kr 434 258 000. Dette er en økning i søknadssum for ordinære anlegg siden siste 

år, men ikke i antall søknader. Nærmiljøanlegg har normalt store variasjoner fra år til år. 

Ordinære anlegg, det vil si anlegg for både organisert og egenorganisert aktivitet, består av 168 

søknader der 133 av disse er formelt i orden. Godkjent søknadssum for ordinære anlegg er kr 

416 607 000. Fylkesrådens innstilling til fordeling av kr 85 523 000 innebærer 20,53 % innfrielse 

av behovet med hel eller delbevilgning.  

Nærmiljøanlegg er utendørs aktivitetsanlegg for egenorganisert bruk, og består av 71 søknader 

der 65 er godkjent. Godkjent søknadssum for nærmiljøanlegg er kr 17 651 000. Fylkesrådens 

innstilling til fordeling er kr 10 096 000 som innebærer 57,2 % innfrielse.  

Bakgrunn 

Fylkeskommunene foretar hvert år fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping AS til idrettslige 

formål. Gjennom Kgl.res av 3. april 1987 bemyndiger Kulturdepartementet fylkeskommunene til 

å foreta denne fordelingen. 

I desember 2014 vedtok fylkestinget sak 147/2014 «Retningslinjer for fordeling av spillemidler til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet.» Videre arbeid må skje i nært og godt samarbeid mellom 

fylkeskommunen, kommunene, idrettens og friluftslivets organisasjoner. 

Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018 – 2022, rullert i februar 2019, tas i bruk for 

samarbeidet med kommunene og idretten. Viktige punkter i strategien er målet om at den 
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organiserte idretten i Nordland skal utvikles slik at den når landsgjennomsnittet i forhold til 

medlemskap, aktivitetsdeltakelse og prestasjonsutvikling. Fylkeskommunen skal videre i 

samarbeid med idretten og kommunene innen 2022 oppnå en anleggsutvikling som ivaretar 

spillemidlenes to hovedformål:  

· Anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett.  

· Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel og egenorganisert fysisk 

aktivitet.  

Kulturdepartementet lyste ut tilskuddsordningen med søknadsfrist til fylkeskommunen 15. januar 

i år. Antallet godkjente søknader i Nordland ble 198, fordelt på 65 nærmiljøsøknader og 133 

ordinære anlegg, nybygg eller anlegg til rehabilitering. Det foreligger søknader fra 30 av fylkets 

41 kommuner.  

Ved årets tildeling, vedtatt 7. mai i statsråd, ble det avsatt kr 1 568 521 000,- fra 

Hovedfordelingen til idrettsanlegg i kommunene i Norge. Kriteriene for fordeling mellom fylkene 

er som tidligere, søknadsbeløp vektes 50 %, innbyggertall vektes 25 % og dekningsgrad vektes 

25 %. Prosentvis innfrielse er i år på nær 22 % for Nordland. Statens premisser for fordelingen 

2021 framgår av vedlagte brev fra Kulturdepartementet. 

Søknadene må være vurdert og prioritert i kommunal plan. For eldre søknader må det foreligge 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av de enkelte søknadene og tekniske planer for å sikre 

utforming i henhold til bestemmelsene. 

Nærmiljøanlegg  

Nærmiljøanleggene er anlegg utendørs for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo- og 

oppholdsområder. Anleggene er primært beregnet for barn og ungdom fra 6-19 år, men er i stor 

grad også egnet for resten av befolkningen. Dette gjelder anlegg som ulike ballbaner, skilek, 

BMX, løyper, stier og nærmiljøkart. Tilskuddssatsen er inntil 50 % for kostnader mellom kr 50 

000 til vel kr 600 000. Maksimaltilskudd er kr 300 000.  

Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet  

Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet har varierende tilskuddssatser etter type anlegg. 

Hovedprinsippet er 1/3-del av godkjente kostnader inntil en maksimalsats. Nordland får et tillegg 

på 20 % av ordinært tilskudd gjennom Nord-Norgetillegget. Bodø kommune er kategorisert som 

et pressområde, og kan derfor få tilskudd på ytterligere 15 %. 

Vedlagt følger liste over innkomne søknader med kommunenes prioritering og med forslag til 

innstilling. Nærmiljøanlegg er merket med blått fargebelte i lista. Kostnadskrevende anlegg er 

merket med orange.  

Styret i Nordland Idrettskrets har levert sitt forslag til fordeling av spillemidler 2021 etter sitt 

styremøte 12. mai. Dette forslaget er også vedlagt. I arbeidet med forslag til fordeling har det 

vært samarbeid med Nordland Idrettskrets slik at forslagene så langt det er mulig skal være 

samstemte, og tydelige om det er forskjeller i prioritering.  

Kulturdepartementets brev om fordelingen ligger vedlagt.  
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Fylkeskommunal politikk for tildeling av spillemidler  

Tidligere handlingsplaner for fylkeskommunen har bidratt til å forme fordelingspolitikken og 

videre oppfølging av anleggene. Det har blant annet vært et viktig mål at det skal det være en 

idrettshall og en svømmehall i hver kommune så langt dette er mulig. Målet er langt på vei nådd 

ved hjelp av prioriteringslista for større kostnadskrevende anlegg. Prioriteringslista viser 

fylkesrådets intensjon om fordeling av tilskuddssummer per år med tilskudd over 3,5 mill. kr. 

Rehabilitering har vært et satsingsområde både for å ta vare på eksisterende verdier, men også 

for å bedre tilbudet i anleggene, få flere brukergrupper inn i anleggene og bedre drift.  

Det har vært viktig å sørge for trygghet til utbyggere av større kostnadskrevende anlegg, først og 

fremst idrettshaller, ved å sikre dem prioritering for tilskudd. På den andre siden skal det også 

sikres et jevnt godt tilbud av mindre og middels store anlegg, samt for et bredt spekter av 

idretter. Fylkeskommunen søker å ivareta god geografisk spredning av og balanse i 

anleggsdekning for ulike idretter og fysiske aktiviteter, uansett om det er egenorganisert, i 

kommunal regi eller i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, velforeninger og andre. 

Problemstilling 

Årets søknadsmasse er i stor grad preget av føringer som er gitt i fylkeskommunens tidligere 

vedtak. Det gjelder blant annet tilsagn om midler til større prosjekt over 2-4 år. Dette er satt opp i 

en prioriteringsliste over større kostnadskrevende anlegg, som svømmehaller og idrettshaller.  

Innvilgelsesprosenten varierer fra år til år. Det såkalte etterslepet i Nordland er relativt stort. 

Årets gjennomgang viser at mange større prosjekt allerede er fullført eller godt i gang, med 

låneopptak, og med forskuttering fra kommune eller andre bidragsytere. Byggestart før 

fylkesrådets tilsagn om midler skjer på søkers egen risiko.  

Av den samlede godkjente søknadsmassen på kr 434 257 512 var det 11 søknader på ordinære 

anlegg med tilsagn om ytterligere midler. Dette er såkalte gjentatte søknader og har godkjent 

søknadssum på til sammen kr 59 004 000. Deler av denne summen fordeles normalt over 

ytterligere ett til tre år. Reell framdrift i anleggsarbeidet legges til grunn før nye bevilgninger gis. 

Det må også foreligge regnskap fra søker for tidligere bevilgninger og ferdige anlegg.  

Søknader med fordeling over flere år gjelder større prosjekt fra kunstgressbaner til idretts- og 

svømmehaller. Forskyvninger i byggeprosessen for idretts- og svømmehaller fører ofte til 

endringer i prioriteringslisten for større, kostnadskrevende anlegg. Prioriteringslisten oppdateres 

hvert år i forbindelse med fordelingen av spillemidler. 

Muligheten til å få momskompensasjon har gitt utslag som forsert søknadspress og 

utbyggingstakt for idrettslagene. Momskompensasjon er et kjærkomment bidrag med årlige 

avsetninger fra statsbudsjettet til bygging av idrettsanlegg i regi av frivillige organisasjoner, først 

og fremst idrettslag.  

Årets tildeling av spillemidler fra staten til Nordland er på 22 % av innmeldt behov i form av 

godkjente søknadssummer. Nordland har i år nærmere 59 mill. kr høyere godkjent søknadssum 

enn i fjor. Vanskeligere kommunal økonomi og stram bemanningssituasjon gir stans i utbygging 

og rehabilitering av større prosjekt, samt manglende regnskap for anleggene. Når nå alle anlegg, 

uansett om det er nybygg eller rehabilitering, ordinært eller nærmiljøanlegg, danner grunnlaget 

for tildelingsprosent til Nordland på 22 %, er det grunn til bekymring. De statlig vedtatte 
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fordelingskriteriene legger vekt på folketall og anleggsdekning. 

Idrettsstrategien tar sikte på at andelen ungdom og voksne som tilfredsstiller de nasjonale 

anbefalinger til fysisk aktivitet øker med 50 % innen 2022. 

Gode prosesser i utforming av planer sikrer den ønskede balansen i anleggsutbygging og 

dermed også aktivitetstilbud for hele befolkningen. Dette vil bli tatt opp i møter med kommuner 

og organisasjoner. Rollefordeling mellom idrett, frivillige organisasjoner og kommuner er tatt opp 

i Idrettsstrategien, hvor kommunen tillegges en større rolle for blant annet gode tilbud av 

nærmiljøanlegg og ordinære anlegg primært for egenorganisert aktivitet. 

Drøfting 

Nordland idrettskrets og særkretser arbeider med tall fra klubbenes medlemsregistreringer for 

2020. Årets tall viser foreløpig en klar tendens til nedgang i aktivitet og medlemstall i Nordland. 

Årsaken er nok noe sammensatt, men koronautfordringer har nok en betydelig innvirkning på 

dette, samt en omlegging av registreringssystemet. Betydningen av gode anlegg for den 

organiserte aktiviteten blir derfor viktig framover for å oppnå mer aktivitet når samfunnet etter 

hvert åpner opp. 

Når det gjelder å måle at andelen ungdom og voksne som tilfredsstiller de nasjonale 

anbefalinger til fysisk aktivitet øker med 50 % innen 2022, er det ikke mulig fordi det ikke 

foreligger grunnlagstall å måle mot. Det man imidlertid vet om lavterskel og egenorganisert 

aktivitet, er at den foregår uten organisering og telling, uten bakgrunn i medlemskap i idrettslag, 

stort sett utendørs, i tur- og skiløyper, turveier og -stier, alpinanlegg og orienteringskart, men 

også på løpebaner. Storparten av disse anleggene er finansiert med spillemidler hvor enten 

kommune eller idrettslag er anleggseiere. Egenorganisert aktivitet foregår også i svømmehaller 

og idrettshaller, og der kan aktiviteten telles. 

Nærmiljøanlegg  

Idrettsstrategien tar opp behovet for et bredt spekter av anlegg for ulike typer aktiviteter. I 

Nordland har det vært bygd mange nærmiljøanlegg ved skoler, idrettsanlegg og i nærmiljøet i 

henhold til Regional folkehelseplan for Nordland. Dette er fulgt opp i kommunene. Flere av 

anleggstypene på nærmiljølista egner seg for alle aldersgrupper, selv om denne typen anlegg 

primært er beregnet for barn og ungdom. I tillegg er det også ordinære anlegg som har viktige 

funksjoner i nærmiljøet. 

Kommunenes prioriteringer synes å ha gitt gode muligheter for tildeling til nærmiljøanlegg og 

andre anlegg med sterke nærmiljøfunksjoner. Det varierer fra kommune til kommune og over år. 

Utbygging av nærmiljøanlegg tas gjerne samtidig med skoleutbygging eller rehabilitering. 

Behovet vil dermed være dekt i dette området for en periode. Når nye behov dukker opp og 

områder planlegges for ny aktivitet, vil også anlegg for idrett og fysisk aktivitet komme inn, både 

som nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.  

Innvilgelsesprosenten på nærmiljøanlegg i forslaget til fordeling er 57,20 % i forhold til godkjent 

søknadssum, og utgjør 31 av 65 godkjente anlegg. Totalt fordeles det kr 10 096 000 til 

nærmiljøanlegg.  

23 kommuner har levert søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg. Det er varierende kvalitet på 
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søknadene, slik at hele eller deler av enkelte søknader må avslås. Der er likevel mange 

søknader til gode anlegg for egenorganisert aktivitet. 

Ordinære anlegg 

Når det gjelder lista over ordinære anlegg, legges det først opp til å dekke gammel gjeld i form 

av rest- eller delbevilgning fra tidligere tilsagn. Bevilgning for større anlegg kan normalt fordeles 

over inntil 4 år. Resterende midler kan fordeles geografisk og på flere idretter. Som et 

utgangspunkt for fordelingen kan det være hensiktsmessig å ta sikte på en tildelingsprosent til 

kommunene så lik prosenten til fylket som mulig. Ved hjelp av prioriteringslista for større 

kostnadskrevende anlegg kan det over tid tas hensyn til de enkelte kommuners større 

kostnadskrevende prosjekter og andel anlegg med høy verdi for egenorganisert aktivitet.  

47 av de 133 godkjente ordinære anlegg foreslås innvilget helt eller delvis i år. Totalt fordeles kr 

85 523 000 til ordinære anlegg. I forhold til godkjent søknadssum gir dette en innfrielse på 20,5 

%.  

I søknadsordningene for ordinære- og nærmiljøanlegg, inngår blant annet rehabilitering med 

22,9 % innfrielse, og større kostnadskrevende anlegg som innfris med 16 %.  

Det gjenstår arbeid for å gå mer i detalj med anlegg og behov. Dette skal det arbeides videre 

med i samarbeid med Kulturdepartementet, kommunene, idretten og andre organisasjoner. Det 

vil bli gjennomført flere møter vedrørende retningslinjene, Idrettsstrategien og arbeid med 

spillemiddelsøknader. Det er endringer i departementets «Bestemmelser» som blant annet 

berører idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for bygging, eier og driftsformer, og 

kommunalt planarbeid.  

Idrettskretsen har vedtatt egen anleggsplan med eget anleggsutvalg som jobber med utvikling av 

anlegg og anleggspolitikk. Særkretser og idrettsrådene i kommunene har gitt innspill til disse 

planene. Det vil dermed kunne gi grunnlag for innspill til det kommunale planarbeidet og kunne 

tas med i de årlige samlingene mellom kommuner, idrettsråd, særkretser som fylkeskommunen 

arrangerer sammen med idrettskretsen og Kulturdepartementet.  

Fylkesrådens vurdering 

Fylkesråden legger til grunn for sin innstilling at det skal tilstrebes en god geografisk fordeling av 

anlegg for ulike idretts- og aktivitetsformer, i tråd med intensjonene i Idrettsstrategi for Nordland 

fylkeskommune, retningslinjene for fordeling av spillemidler slik det framgår av FT-sak 147/2014 

og eksisterende søknadsmasse med kommunens prioriteringer. Fylkesrådens innstilling søker 

en prosentvis lik fordeling av spillemidler til kommunene. Gjentatte søknader og tidligere vedtak i 

prioriteringslisten for større kostnadskrevende anlegg er også vektlagt i innstillingen.  

Fylkesråden vil ta sikte på å vurdere også satsningen knyttet til idrettsanlegg inn i mulige 

regionvekstavtaler. Dette kan for eksempel være i form av såkalte interkommunale anlegg. 

Medvirkning 

Medvirkningsorganene er forelagt forslaget før politisk behandling og støtter fordelingen.  

Konsekvenser 

Fordelingen av spillemidlene innebærer ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. 

Fordelingen vil ha positiv effekt på folkehelsen i Nordland. Universell utforming ivaretas og er et 
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krav for å få spillemidler.  

Vedtakskompetanse 

Det vises til Kgl.res av 3. april 1987, om fordeling av overskuddet i Norsk Tipping AS til 

idrettsformål. Her bemyndiger Kultur- og kirkedepartementet fylkeskommunen til å foreta 

fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for utbygging av anlegg for idrett 

og fysisk aktivitet i kommunene.  

Det vises videre til FT-sak 31/2020 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, 

punkt 5.2.3 og underpunkt f - Fylkesrådets budsjettfullmakt. Innenfor rammen av vedtatt 

økonomiplan og årsbudsjett gis fylkesrådet følgende fullmakt til å disponere særskilte, 

øremerkede tilskudd fra staten eller andre, og som ikke inngår i budsjettet, når dette er i samsvar 

med fylkeskommunal politikk. 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

1. Fylkesrådet vedtar rullering av prioriteringslista for større kostnadskrevende idrettsanlegg med 

utgangspunkt i tilskudd over 3,5 millioner kroner.  

Prioritering Anlegg Godkjent 
restsøknad 2021 

Periode 

1 Hadselhallen Fotballhall/klatrehall 11 400 000 2019 - 2021 

2 Ytteren idrettspark idrettshall 13 800 000 2019 - 2021 

3 Valnesfjord Flerbrukshall 12 000 000 2021 - 2022 

4 Bindalshallen 12 000 000 2020 - 2022 

5 FKSK Arena 14 760 000 2019 - 2022 

6 Mørkvedlia klatrehall 12 420 000 2021 - 2022 

7 Moheia fritidspark 24 000 000 2021 - 2023 

8 Bestemorenga rulleskiløype 4 253 000 2021 

9 Narvik u-skole idrettshall 12 840 000 2021 - 2022 

10 Tverlandet skole idrettshall 7 155 000 2021 - 2022 

11 Evenes svømme og idrettshall 17 400 000 2021 - 2023 

12 Brønnøysund nye fotballhall 5 790 000 2022 - 2023 

13 Narvik u-skole turnhall 7 951 000 2022 - 2023 

14 Fageråsbakkene 21 611 000 2022 - 2025 

15 Tverlandet svømmebasseng 5 669 000 2023 - 2024 

16 Øyfjellet Helgelandstrappa 3 906 000 2023 

17 Mørkvedbukta skole idrettshall 5 400 000 2023 - 2024 

18 Bankgata skatepark 3 645 000 2023 

  Bodø Spektrum basseng 36 720 000   

  Herøy svømmehall 5 400 000   

  Idrettshall II - Vestvågøy 12 240 000   

  Skreibadet 30 240 000   

  Svolvær svømmehall 16 166 000   

  Kabelvåg oppvekstsenter 4 800 000   

  Sagbakken idrettspark - fotball 7 800 000   

  Moheia fritidspark - Badeland 5 376 000   
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  Gruben Allaktivitetshus (alle) 47 160 000   

  Værøyhallen AS 5 400 000   

 

2. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler 2021, ordinære midler kr 94 719 000 og 
disponible renter og inndratte midler kr 900 000. Bevilgningene belastes 

Ansvar: 560430 Spillemidler, Prosjekt: 9001050 FH Spillemidler 

Anleggsnavn Søker Kommune Tildeling 

    

Ordinære anlegg   

Bleik tursti SPORTSKLUBBEN HØKEN Andøy kr 240 000,00 

Bindalshallen BINDAL KOMMUNE Bindal kr 6 000 000,00 

Mørkvedlia klatrehall MØRKVEDHALLEN SA Bodø kr 6 000 000,00 

Bestemorenga 
rulleskiløype 

BODØ KOMMUNE Bodø kr 4 253 000,00 

Tverlandet skole idrettshall BODØ KOMMUNE Bodø kr 3 155 000,00 

Skarmoen skibakke BODØ SKIKLUBB ALPINOR Bodø kr 1 350 000,00 

Nordstrandahallen BODØ KOMMUNE Bodø kr 836 000,00 

Festvåg tursti BODØ KOMMUNE Bodø kr 675 000,00 

Bestemorstua INNSTRANDA IL Bodø kr 513 000,00 

Vestvatn turvei BODØ KOMMUNE Bodø kr 409 000,00 

Straumøya skiløype 3,4 
km 

SALTSTRAUMEN 
IDRETTSLAG 

Bodø kr 313 000,00 

Skardalen - Lillekeiseren 
turvei 

BODØ KOMMUNE Bodø kr 224 000,00 

Bodø sør turkart BODØ KOMMUNE Bodø kr 203 000,00 

Nordhus stadion SPORT TORGHATTEN I.L.   Brønnøy kr 1 500 000,00 

Brønnøysund 
skole/samfunnshus 

BRØNNØY KOMMUNE Brønnøy kr 1 200 000,00 

Straume fotballhall FK LUNA Bø kr 240 000,00 

Evenes skole svømmehall EVENES KOMMUNE Evenes kr 4 000 000,00 

Evenes motorstadion 
rallycross 

NMK HÅLOGALAND Evenes kr 625 000,00 

Vassåsen elgbane EVENES SKYTTERLAG Evenes kr 166 000,00 

Valnesfjord flerbrukshall FAUSKE KOMMUNE Fauske kr 8 000 000,00 

Finneidbanen klubbhus FINNEID IDRETTSLAG Fauske kr 1 587 000,00 

Valnesfjord HSS lysløype VALNESFJORD 
HELSESPORTSSENTER 

Fauske kr 696 000,00 

Hadselhallen fotballhall HADSEL HALLPARK AS   Hadsel kr 2 000 000,00 

Storheia Arena HADSEL KOMMUNE Hadsel kr 1 500 000,00 

Stokmarknes stadion 
kunstgress 

HADSEL KOMMUNE Hadsel kr 1 000 000,00 

Hadselhallen skytebane HADSEL 
MINIATYRSKYTEKLUBB 

Hadsel kr 120 000,00 

Hemnesberget 
Garderobeanlegg 

HEMNES IDRETTSLAG Hemnes kr 1 000 000,00 

Vesterli skianlegg KORGEN IDRETTSLAG Hemnes kr 281 000,00 
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Lødingenhallen LØDINGEN KOMMUNE Lødingen kr 600 000,00 

Ørneshallen squash ØRNESHALLEN SA Meløy kr 840 000,00 

Narvik ungd.skole, 
flerbrukshall 

NARVIK KOMMUNE Narvik kr 6 420 000,00 

Narvik alpinsenter 
Parallellslalom  

NARVIKFJELLET ALLMENN 
AS 

Narvik kr 1 200 000,00 

Narvik stadion kunstgress 
bane 1 

NARVIK KOMMUNE Narvik kr 969 000,00 

Ankenesfjellet lysløype ANKENES SKIKLUBB Narvik kr 145 000,00 

Moheia Fritidspark – 
Ranahallen 

RANA KOMMUNE Rana kr 8 876 000,00 

Ytteren Idrettspark – 
idrettshall 

YTTEREN IDRETTSPARK 
EIENDOM AS   

Rana kr 3 800 000,00 

Mofjellet Øst 
orienteringskart 

MO ORIENTERINGSKLUBB Rana kr 166 000,00 

Rognan 
Kombihall/Håndballområde 

FKSK ARENA AS Saltdal kr 4 200 000,00 

Rognan Fotballhall FKSK ARENA AS Saltdal kr 2 300 000,00 

Sortland fotballhall 
Blåbyhallen 

SORTLAND KOMMUNE / 
SUORTTÁ SOUHKAN 

Sortland kr 1 099 000,00 

Nordfold lysløype NORDFOLD 
IDRETTSFORENING 

Steigen kr 1 338 000,00 

Grønmo 15m innendørs 
skytebane 

SØMNA JEGER OG 
FISKERFORENING 

Sømna kr 324 000,00 

Kjærstad skianlegg 1 km 
sør/nord 

KJÆRSTAD IDRETTSLAG Vefsn kr 1 470 000,00 

Borgtun Trim- og skiløype 
– garasje 

BLEST IL - HOVEDLAG Vestvågøy kr 366 000,00 

Kongstinden alpinanlegg SVOLVÆR ALPINKLUBB Vågan kr 1 200 000,00 

Kongstinden alpinanlegg SVOLVÆR ALPINKLUBB Vågan kr 1 200 000,00 

 Kongsmarka 
tråkkemaskingarasje 

KS SKI LOFOTEN Vågan kr 712 000,00 

Stranda stadion 
kunstgress 

VÅGAN KOMMUNE Vågan kr 212 000,00 

    

Nærmiljøanlegg   

Sandneselva trimpark ALSTAHAUG KOMMUNE Alstahaug  kr       300 000,00  

Terråk skole uteområde  BINDAL KOMMUNE Bindal  kr       239 000,00  

Geitvågen - Ausvika tursti BODØ KOMMUNE Bodø  kr       196 000,00  

Hunstad barneskole 
kunstgressløkke 

BODØ KOMMUNE Bodø  kr       300 000,00  

Kvartal 99 boccia-bane BODØ KOMMUNE Bodø  kr         69 000,00  

Kvartal 99 isløkke BODØ KOMMUNE Bodø  kr    1 450 000,00  

Kvartal 99 parkouranlegg BODØ KOMMUNE Bodø  kr       300 000,00  

Kvartal 99 treningspark BODØ KOMMUNE Bodø  kr       298 000,00  

Limyra treningspark BODØ KOMMUNE Bodø  kr       600 000,00  

Maskinisten treningspark BODØ KOMMUNE Bodø  kr       600 000,00  

Mørkvedlia treningspark BODØ KOMMUNE Bodø  kr       600 000,00  

Rønvikfjellet treningspark BODØ KOMMUNE Bodø  kr       515 000,00  

Tverlandet skole ballbinge BODØ KOMMUNE Bodø  kr       300 000,00  
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Tverlandet skole sykkelsti BODØ KOMMUNE Bodø  kr       181 000,00  

Tverlandet skole 
treningspark 

BODØ KOMMUNE Bodø  kr       218 000,00  

Hommelstø friluftsområde 
- Krokstien og Den gamle 
kirkeveien 

HILSTAD IL Brønnøy  kr       300 000,00  

Nordarnøy nærmiljøkart GILDESKÅL KOMMUNE Gildeskål  kr         58 000,00  

Tuftepark STOKMARKNES 
IDRETTSLAG 

Hadsel  kr       300 000,00  

Hamarøy nye kommune 
turkart 

HAMARØY KOMMUNE Hamarøy  kr       300 000,00  

Levang Nærmiljøanlegg LEVANG VE OG VEL Leirfjord  kr       147 000,00  

Spildra ballbinge MELØY KOMMUNE 
EIENDOM   

Meløy  kr       110 000,00  

Ankenesfjellet lysløype ANKENES SKIKLUBB Narvik  kr       300 000,00  

Nordlandsparken trimpark RANA KOMMUNE Rana  kr       300 000,00  

Tallvikparken klatreanlegg RANA KOMMUNE Rana  kr       300 000,00  

Jektvik skole balløkke RØDØY KOMMUNE Rødøy  kr         54 000,00  

Sortland sentrum nord O-
kart 

SORTLAND 
ORIENTERINGSLAG 

Sortland  kr         67 000,00  

Myre Aktivitetspark - 
Treningspark 

SØRFOLD KOMMUNE Sørfold  kr       203 000,00  

Husøy oppvekstsenter 
sykkelbane og parkour 

TRÆNA KOMMUNE Træna  kr       215 000,00  

Kippermoen skileik K5 VEFSN KOMMUNE Vefsn  kr       250 000,00  

Kippermoen skileik K8 VEFSN KOMMUNE Vefsn  kr       900 000,00  

 

 

Bodø den 05.06.2021  
Linda Helen Haukland  
fylkesråd for plan og næring  
sign  
 
 

 

29.06.2021 Fylkesrådet 

FRÅD-183/2021 

 

Inhabile personer 

Kirsti Saxi fratrådte under behandling av saken.  

 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg: 

Tittel DokID 
Kostnadskrevende anlegg 2021 (2) 164087 
Kostnadskrevende anlegg 2021 (2) 164087 
Spillemidler sammenslått liste 2021 164088 
Spillemidler sammenslått liste 2021 164088 
Spillemiddelsøknader ordniner anleg 2021 164092 
Spillemiddelsøknader ordniner anleg 2021 164092 
Spillemidelsøknader nærmiljøanlegg 2021 164093 
Spillemidelsøknader nærmiljøanlegg 2021 164093 

 

 

 


