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Sammendrag 

Fylkesrådet fordeler til sammen kr.57.730.000,- av ordinære spillemidler 2017 til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet i Nordland. I tillegg fordeles kr 1.102.000,- fra opparbeida renter og 

kr 2.374.000,- fra inndratte midler. Til sammen fordeles kr.61.206.000,- og til sammen 59 

anlegg i 33 kommuner får tilskudd. 

Ved denne fordelinga foreligger søknader fra 35 av fylkets 44 kommuner. Godkjent 

søknadssum for fordeling av årets midler er kr 210.341.000,-. Det er nedgang i både antall 

søknader og søknadssum for ordinære anlegg, også i år. Nærmiljøanlegg har normalt store 

variasjoner fra år til år, men i år er både antallet og søknadssummen høyere. Ordinære anlegg 

164 søknader, 135 godkjente, samla godkjent søknadssum kr 200.462.000,-. 

Nærmiljøanlegg 54 søknader, 46 godkjente, samla godkjent søknadssum kr 9.879.000,-. Etter 

vedtak i statsråd 28.april 2017 ble det avsatt kr 1.320.505.000,- til idrettsanlegg i kommunene. 

Kriteriene for fordeling mellom fylkene er som før, søknadsmasse vektlegges 50%, 

innbyggertall vektlegges 25% og dekningsgrad vektlegges 25%. Prosentvis innfrielse er nå på 

27% i Nordland, noe høyere enn 2016. Fylker med høy søknadssum de siste åra ser ut til å få 

senka innvilgelsesprosenten. Det har sammenheng med kriteriene for fordeling mellom 

fylkene, hvor innbyggertall vektlegges så vidt høyt. I år når Nordland har betydelig lavere 

søknadssum enn de siste åra, men relativt stabilt folketall, går innvilgelsesprosenten opp. 

Statens premisser for fordelinga 2017 framgår av vedlagte brev fra Kulturdepartementet 

Bakgrunn 

Etter departementets utlysing av tilskuddsordninga med søknadsfrist 15. januar, er antall 

godkjente søknader i alt 218, fordelt med 46 registrert som nærmiljøanlegg og 164 som 

ordinære anlegg, nybygg og rehabilitering. I alt kommer det søknader fra 35 av fylkets 44 

kommuner. Årets tildeling av spillemidler fra staten til Nordland er på 27% av innmeldt 

behov i form av godkjente søknadssummer. Troms, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og 

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ligger så vidt under med 25– 26%. Oslo har fått 

innvilga 84%, dernest Østfold med 46%. 

Nordland har i år 6 mill lavere søknadssum enn i fjor, og 56 mill. lavere enn 2015, mens 

folketallet ikke har endra seg vesentlig. Dermed er innvilgelsesprosenten økt fra 25,4% til 
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27%. De gjeldende kriteriene for fordeling av spillemidler mellom fylkene tilpasset 

tettbefolkede områder, gir slikt utslag. Det er høyest søknadsmasse i Akershus, Rogaland og 

Hordaland, med 449-475 millioner kroner. Dette gir henholdsvis 28, 25 og 26% innvilgelse. 

Gjennomsnittlig innvilgelse er 29,6%. 

Nøkkeltall fra årets søknadsrunde  
Samlet oversikt over søknader i inneværende søknadsperiode viser følgende:  

· Ordinære anlegg: 2 563 søknader med samlet søknadssum på 4 211 mill. kroner.  

· Nærmiljøanlegg: 1 175 søknader med samlet søknadssum på 258 mill. kroner.  

· Totalt: 3 738 søknader med samlet søknadssum på 4 469 mill. kroner.  

Årets avsetning innebærer en innvilgelse på 29,6 % av samlet søknadssum i landet, og en 

gjennomsnittlig ventetid på under 2,4 år. 

I tråd med føringene fra departementet, en felles pott til fordeling, har fylkeskommunen 

oppfordra kommunene til å vedta ei samla prioriteringsliste ved den årlige rulleringa av den 

kommunale handlingsplanen. Flere kommunene med mer enn en nærmiljøsøknad og søknader 

på ordinære anlegg har levert ei samla prioriteringsliste. Søknadene må være vurdert og 

prioritert i kommunal plan. 

Det må foreligge idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av de enkelte søknadene og tekniske 

planer for å sikre utforminga i henhold til bestemmelsene. Byggestart før slik godkjenning er 

avslagsgrunn. Byggestart før fylkesrådets tilsagn om midler skjer på søkers egen risiko. Det er 

likevel mange av de godkjente søknadene som gjelder ferdigstilte anlegg. Disse er merket 

med F i forslaget til vedtak. Lav tildelingsprosent til Nordland over flere år har ført til at 

kommuner og idrettslag velger å forskuttere spillemidlene med påfølgende gjeldsbelastning. 

Ordninga med kompensasjon for moms har også ført til at idrettslag setter i gang tidligere. 

Nærmiljøanlegg 

De ordinære nærmiljøanleggene, utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til 

bo- og oppholdsområder, er primært beregna for barn og ungdom fra 6-19 år, men også egna 

for lokalbefolkninga forøvrig. Dette gjelder anlegg som ulike ballbaner, skilek, BMX, løyper, 

stier og nærmiljøkart. Tilskuddssatsen er inntil 50% for kostnader mellom kr 50.000,- til kr 

600.000,-. Maksimaltilskudd er kr 300.000,-. Dette er endra fra 4 år tilbake. Maksimalsatsen 

er økt og nedre tilskuddsgrense er lavere enn tidligere. 

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. Maksimalsats for 

løyper og klubbhus er heva til kr 1.000.000,-. For vanlig flerbrukshall er satsen forhøyd for 

prioritert størrelse i følge stortingsmeldinga til kr 10.000.000,-. I tillegg kan man i Nordland 

få nord-norgetillegg på 20% av denne satsen. Bodø kommune er fra og med 2015 i kategori 

Storby, og kan få ytterligere 15% påplussing av satsen. 

Av den samla søknadsmassen på kr 210.341.000,- var det 11 søknader på ordinære anlegg 

med tilsagn om ytterligere midler, til sammen kr 36.103.000,-. Deler av denne summen 

fordeles normalt over ytterligere et til tre år. Reell framdrift i anleggsarbeidet legges til grunn 
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før nye bevilgninger gis. Det må også foreligge regnskap fra søker for tidligere bevilgninger 

og ferdige anlegg. 

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

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

endringer i prioriteringslista for større, kostnadskrevende anlegg. Lista rulleres hvert år i 

forbindelse med den årlige fordelinga av spillemidler. Vedlagt følger liste over innkomne 

søknader med kommunens prioritering og med forslag til innstilling. Nærmiljøanlegg er 

merka med fargebelte i lista. Forslag fra Nordland Idrettskrets, NIK, følger som vedlegg. I 

arbeidet med forslag til fordeling har det vært samarbeid med NIK for at forslagene skal være 

samstemte, og tydelige om der er forskjeller. Kulturdepartementets brev om fordelinga følger 

som vedlegg. 

Fylkeskommunal politikk for tildeling av spillemidler 

Tidligere handlingsplaner for fylkeskommunen har bidratt til å forme fordelingspolitikken 

som vi har bak oss og som vi må følge opp videre for flere av anleggene. Det har blant annet 

vært et viktig kriterium at så vidt det er mulig, skal det være en idrettshall og en svømmehall i 

hver kommune. Målet er langt på veg nådd ved hjelp av prioriteringslista for større 

kostnadskrevende anlegg, som rulleres hvert år. Lista viser fylkesrådets intensjon om 

fordeling av hvilke summer og i hvilke år, i forhold til anlegg med tilskudd over 3 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. 

Dette har vært spesielt viktig for svømmehaller, løyper og skytebaner. Likeså har det vært 

viktig å sørge for trygghet til utbyggere av større kostnadskrevende anlegg, først og fremst 

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

jevnt godt tilbud av inntil middels store anlegg som løyper, klubbhus, skytebaner, ridebaner 

og mindre anlegg for et bredt spekter av idretter. Fylkeskommunen søker å ivareta god 

geografisk spredning av og balanse i anlegg for ulike idretter og fysiske aktiviteter, uansett 

om det er egenorganisert eller i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. 

I tråd med den vedtatte handlingsplanen for folkehelsearbeid ble det starta opp arbeid med 

prinsipper for anleggsdekning. I desember 2014 vedtok fylkestinget i 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. 

Gode prosesser i utforming av planer sikrer den ønska balansen i anleggsutbygging og dermed 

også aktivitetstilbud for hele befolkninga. Dette vil bli tatt opp i kommende års kontakt med 

kommuner og organisasjoner, blant annet i de regionale møtene annet hvert år, siste gang 

2015. 

Fylkesrådet vedtok rullering av prioriteringslista for større kostnadskrevende anlegg med 

utgangspunkt i tilskudd over 3 mill kr i juni 2016 ved den årlige fordelinga. Lista ble da som 

følger, R for rehabilitering, F for ferdig anlegg: 

Anlegg og prioritering Godkjent rest 

søknadssum 

Bevilgningsperiode 
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pr mars 2016 

1.Rødøy flerbrukshall, F 3.900.000 2013-2017 

2.Steigen flerbrukshall, F 7.160.000 2013-2017 

3.Kippermoen svømmehall, R, F 1.700.000 2014-2017 

4.Øksneshallen, R, F 1.458.000 2014-2016 

5.Lovund idrettshall, F 3.520.000 2015-2017 

6.Borgehallen 8.174.000 2015-2017 

7.Melbu folkebad, R, F 8.126.000 2015-2019 

8.Nordlandiahallen/fotball, F 4.400.000 2016-2017 

9.Bankgata idrettshall, F 16.470.000 2016-2018 

10.Enga skole svømmehall, R, F 4.200.000 2016-2017 

11.Bindalseidet skole idrettshall, F 3.600.000 2016-2017 

12.Salhus idrettshall 18.480.000 2017-2019 

13.Vågar turn og håndballhall 12.195.000 2017-2020 

14.Saltenhallen/fotball, F 10.080.000 2017-2019 

Våganhallen, R 3.826.000  

Hauknes skole idrettshall 4.800.000  

Granmoen skole svømmebasseng, R, 

F 

4.200.000  

Værøy svømmehall, R 3.212.000  

 

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, det vil si i 

prioriteringslista over større kostnadskrevende anlegg, som svømmehaller og idrettshaller. Det 

gjelder også departementets føringer for bruk av midler, samt kommunenes vedtak og 

prioriteringer. Det må kontinuerlig rettes oppmerksomhet mot kunnskapsformidling til 

kommunene slik at tilbud til aktivitet blir bredere. Dette kan blant annet følges opp i 

samarbeidsavtale om folkehelse med kommunene. Søknadsmassen i år er relativt mye lavere 

enn i 2015, og noe mindre enn 2016. Innvilgelsesprosenten på 20 % og under på ordinære 

anlegg tidligere år, gjør at det har tatt lang tid å innfri søknadene. Det såkalte etterslepet i 

Nordland er relativt stort. Ved gjennomgang av lista i år er mange større prosjekt allerede 

fullført eller godt i gang, med låneopptak, og med forskuttering fra kommune eller andre 

bidragsytere. Muligheten til å få momskompensasjon har gitt utslag som forsert søknadspress 

og utbyggingstakt for idrettslagene. 

Vanskeligere kommunal økonomi og stram bemanningssituasjon gir stans i utbygging og 

rehabilitering, 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 27 %, er det grunn til bekymring. De statlig vedtatte 

fordelingskriteriene legger vekt på folketall og anleggsdekning. Fylkestinget har i vedtaket 

om retningslinjene i desember vedtatt «at kriteriene må underlegges ny vurdering av sentrale 

myndigheter». Uformelle henvendelser til andre fylkeskommuner viser at det er høyst ulik 

interesse for å endre kriteriene. I år med Nordlands lavere søknadssum og lavere antall 

søknader på ordinære anlegg er tildelingsprosenten imidlertid heva. 

I saken er det vurdert og søkt fulgt opp hvorvidt søknadsmassen og tildeling er i tråd med 
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fylkestingets vedtatte retningslinjer fra desember 2014. 

Vurderinger 

Fylkeskommunen arbeider med en egen Idrettsstrategi. Denne vil kunne gi føringer for 

fremtidige tildelinger av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I den politiske 

plattformen heter det: 

«Idretten er vår største folkebevegelse. Gjennom tusenvis av aktiviteter gis barn, ungdom og 

voksne tilbud om personlig utvikling, samspillsmuligheter og sosialt fellesskap gjennom 

trening, konkurranseaktivitet og dugnadsarbeid. Idretten er en arena for å utvikle gode 

holdninger, og den har stor samfunnsmessig betydning. Idretten gir et fundament for 

helhetlige oppvekstsvilkår, bedret folkehelse, positiv integrering og nyttig 

organisasjonserfaring. Idretten trenger stabile og forutsigbare rammevilkår. Det er et mål at 

alle skal ha mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. Vi vil også arbeide for flere midler til 

idrettsanlegg i Nordland» 

Nærmiljøanlegg 

Fylkeskommunale undersøkelser vedrørende bruk av anlegg, viser at det bør være et bredt 

spekter av tilbud. Det er satset på anlegg ved skoler og i nærmiljøet i henhold til vår 

handlingsplan for folkehelsearbeid. Videre vil vi referere til fylkestingets nylig vedtatte 

retningslinjer. Flere av anleggstypene på nærmiljølista egner seg for alle aldersgrupper, selv 

om denne typen anlegg primært er beregna for barn og ungdom. I tillegg er det anlegg på lista 

for ordinære anlegg som har viktige funksjoner i nærmiljøet, men har høyere kostnader enn 

det som kalles nærmiljøanlegg ifølge bestemmelsene. Det gjelder vanligvis turveier, løyper og 

stier nært bo- og oppholdsområder. Også andre idrettsanlegg har nærmiljøfunksjoner for 

egenorganisert aktivitet. Kommunenes samlende prioritering synes å ha gitt gode muligheter 

for tildeling til nærmiljøanlegg og andre anlegg med sterke nærmiljøfunksjoner. 

Innvilgelsesprosenten på nærmiljøanlegg kan dermed bli 45% i forhold til godkjent 

søknadssum, og utgjør 20 av 46 godkjente anlegg. Totalt fordeles det kr 4.440.000 av 

ordinære midler. 

22 kommuner har levert søknader om nærmiljøanlegg. 21 kommuner har godkjente søknader. 

Flere kommuner har felles prioriteringsliste for alle søknadene. Det er varierende kvalitet på 

søknadene, slik at hele eller deler av søknaden må avslås. Der er likevel gode prosjekt og 

søknader som faller godt inn under målsettinga om gode anlegg for egenorganisert aktivitet 

for alle aldre. 

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 4 år. Resterende midler foreslås fordelt geografisk og på flere idretter. Det 

innstilles på en tildelingsprosent til hver kommune så lik prosenten til fylket som mulig. Det 

bør over tid tas hensyn til de enkelte kommuners større kostnadskrevende prosjekter og andel 

anlegg med høy verdi for egenorganisert aktivitet. 

Fordelinga av årets spillemidler er langt på veg i tråd med intensjonene i fylkestingets vedtak. 
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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. I 

løpet av åra framover skal det fortsatt gjennomføres flere møter med berørte parter, både om 

retningslinjene og om ordinært arbeid med spillemiddelsøknader. Der er blant annet en del 

endringer i departementets «Bestemmelser» som blant annet berører idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning av planer for bygging, eier og driftsformer og kommunalt planarbeid på 

denne fronten. Idrettskretsen har også arbeid i gang med ny anleggsplan. 

Høringsuttalelser på de sist mottatte kommunenes planer har allerede med seg intensjonene i 

vedtaket. 

39 ordinære anlegg av 167, herav 135 godkjente ordinære anlegg, innvilges helt eller delvis i 

år. Ved hjelp av renter og inndratte midler fordeles totalt kr 56.760.000,- til ordinære anlegg. I 

forhold til godkjent søknadssum kr 210.146.000,- gir dette en innfrielsessum på 28%. Herav 

utgjør tilsagnet til rehabilitering kr 15.162.000,-. 

Tilsagn om ytterligere midler, såkalt gjeld som fordeles over seinere år, er beregna til vel 31 

mill kroner i denne saken. 

Konsekvenser 

Fordelinga av spillemidlene innebærer ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen 

utover administrative kostnader til saksbehandling, utbetaling, revisjon og arkivering av rundt 

200 søknader årlig. 

Spillemidlene regnes å nå en betydelig andel av Nordlands befolkning, særlig barn og 

ungdom. Dugnad og frivillig innsats utgjør en vesentlig del av finansieringa av anleggene. Det 

bør fremdeles rettes mer oppmerksomhet mot lokal produksjon av flere typer anlegg. Der 

hvor det er spørsmål om miljømessige ulemper som for eksempel skytebaner og andre inngrep 

i naturen, ivaretas slike hensyn i løpet av behandlingsprosessen i kommunen og i 

fylkeskommunen. 

Den lave tildelingsprosenten har medført at kommuner og lag har forskuttert utbygginga i stor 

grad. Dette skjer på egen risiko og blir en tung byrde økonomisk. Erfaringsmessig er slik 

«ventetid» i Nordland 5-7 år, i større kommuner med flere søknader, enda flere år. Dette er et 

større problem i Nordland enn i fylker med høyt innbyggertall og lavere søknadsmasse. 

Muligheten i den seinere tid for idrettslag til å få kompensert merverdiavgift, har letta noe på 

byrden. Dette synes likevel å ha forsert utbyggingstakt og risikovillighet for en del utbyggere. 

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 52/16 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, 

punkt 6.5, Særskilte tilskudd, hvor fylkesrådet gis myndighet til å disponere særskilte, 

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

samsvar med fylkeskommunal politikk forøvrig. 
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Fylkesrådens innstilling til vedtak  

1. Fylkesrådet vedtar rullering av prioriteringslista for større kostnadskrevende 

idrettsanlegg med utgangspunkt i tilskudd over 3 millioner kroner. 

(R for rehabilitering, F for ferdig, P for påbegynt) 

Anlegg og prioritering Godkjent rest 

søknadssum 2017 

Bevilgningsperiode 

1. Rødøy flerbrukshall, F 600.000 2013-2017 

2. Steigen flerbrukshall, F 3.480.000 2013-2017 

3. Kippermoen svømmehall, F 2.264.000 2014-2017 

4. Lovund idrettshall, F 1.760.000 2015-2017 

5. Borgehallen, P 4.174.000 2015-2017 

6. Melbu folkebad, R, F 8.126.000 2015-2019 

7. Nordlandiahallen, fotball, F 2.200.000 2016-2017 

8. Bankgata flerbrukshall, F 16.470.000 2016-2018 

9. Enga skole svømmehall, R, F 2.100.000 2016-2017 

10. Bindalseidet skole idrettshall, F 1.800.000 2016-2017 

11. Salhus idrettshall, P 18.480.000 2017-2020 

12. Vågar turn/håndballhall, F 12.640.000 2017-2019 

13. Saltenhallen/fotball, F 10.080.000 2017-2019 

14. Værøy svømmebasseng, R, P 3.212.000 2017-2018 

15. Hamarøy klatrehall/idrettshall 6.088.000 2018-2019 

16. Granmoen svømmehall, R, F 4.200.000 2018-2019 

17. Hauknes idrettshall, F 4.800.000 2018-2019 

18. Mørkvedhallen, basis/turnhall 10.530.000 2018-2020 
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19. Våganhallen, R, P 3.826.000 2020 

20. Hadsel klatre/fotballhall  11.400.000  

 

2. Fylkesrådet vedtar slik fordeling av spillemidler 2017, ordinære midler kr 

57.730.000,-, rentemidler kr 1.102.000,-, inndratte midler kr 2.374.000,-, jamfør 

vedlagte lister. Bevilgningene belastes Ansvar: 560400 Statlige tilskuddsmidler, 

Funksjon: 775 Idrett.14500 Overføring kommuner 

Søker, anlegg Kommune Bevilgning 

Bodø sp.sk.klubb, Bestemorenga pistolbane, F Bodø 1.147.000 

Bodø kommune, Bankgata flerbrukshall, delbev, F Bodø 6.940.000 

Bodø kommune, Frosktjønn-Heia tursti, F Bodø 300.000 

Bodø kommune, Maskinisten-Golanhøyden turvei, 

R, P 

Bodø 700.000 

Beisfjord il, Beisfjord frisbeegolf, utvidelse Narvik 42.000 

Bjerkvik skytterlag, Bjerkvik u&iskole skytebane, R, 

F 

Narvik 873.000 

Bindal kommune, Bindalseidet skole idrettshall, 

restb,F 

Bindal 1.800.000 

Sømna kommune, Sømnahallen, delbev, R, P Sømna 1.200.000 

Sømna kommune, Sømna stadion, delanlegg friidrett Sømna 175.000 

Brønnøy kommune, Salhushallen, delbev, P Brønnøy 4.000.000 

Brønnøy kommune, Brønnøysund fril.omr, 2,3, R, P Brønnøy 273.000 

Vega kommune, Gladstad lysløype, restbev, R Vega 208.000 

Herøy kommune, Herøy skole ballbinge Herøy 300.000 

Alstahaug kommune, Sandneselva tursti Alstahaug 300.000 

Vefsn kommune, Kippermoen sv.h/sikkerh, rest, R, 

F 

Vefsn 2.264.000 

Drevvatn bygdehus, skytebane/gard, R, F Vefsn 558.000 

Grane kommune, Vegset stadion, garderober Grane 600.000 

Hattfjelldal snøscooterf., idrettshus Hattfjelldal 870.000 

Jektlia Vel, Bjørnsøya trimpark Dønna 228.000 

Hemnes kommune, Korgen skole aktivitetspark Hemnes 298.000 

Korgen il, Boldermolia o-kart, R, F Hemnes 25.000 

Korgen il, Vesterfjellet sør 2 o-kart, F Hemnes 96.000 

Rana kommune, Klokkerhagen elvepark tuftepark Rana 300.000 

Ner Selfors velforening, Ner Selfors aktivitetsanlegg Rana 300.000 

Mo o-klubb, Gruben skole, Klokkerhagen-Engl o-

kart 

Rana 39.000 

Alteren skytterlag, Alteren skytebane skytterhus Rana 1.117.000 

Lurøy kommune, Lovund idrettshall, restbev, F Lurøy 1.760.000 

Rødøy kommune, Rødøyhallen, sos.rom,  Rødøy 600.000 

Rødøy kommune, Nesøy skole aktivitetsanlegg Rødøy 291.000 

Meløy kommune, Enga skole svbasseng, restbev, R, Meløy 2.100.000 
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Meløy u&il, Meløy skole nærkart Meløy 54.000 

Højarfall velf, Højarfall balløkke Saltdal 300.000 

Saltdal kommune, Vensmoen kunstgress, delbev Saltdal 1.255.000 

Fauske kommune, Fauske idrettsh, gulv, R, F Fauske 600.000 

Fauske kommune, Sulitjelma skoleball/kunstgr, F Fauske 956.000 

Fauske-Sprint FK, Saltenhallen/fotball, F Fauske 3.000.000 

Fauske&Sørfold JFF, Buvika skyteanlegg, klubbhus, 

F 

Sørfold 596.000 

Sørfold kommune, Sørfold turkart, F Sørfold 134.000 

Steigen kommune, Steigen allh, restareal, restbev, F Steigen 3.480.000 

Kjøpsnes skytterl, Kjøpsnes skyteb 300m, elskiver, 

R,P 

Tysfjord 540.000 

Lødingen il, Garsvannet o-kart Lødingen 53.000 

Tjeldsund kommune, Ramsund skole multi, 

ballbinge 

Tjeldsund 300.000 

Liland if, Høgda idrettsplass, kunstgress/utvid, F Evenes 691.000 

Værøy kommune, Værøy svømmebasseng, delbev, 

R, P 

Værøy 1.500.000 

Blest il, Blesthallen/Borg, restbev, P Vestvågøy 4.174.000 

Vestvågøy kommune, Leknesskole/barnetr, 

ballbinge 

Vestvågøy 300.000 

Vågan kommune, Vågar flerbruks/håndball, delbev, 

F 

Vågan 4.000.000 

Melbo skytterlag, Melbu skytebane, elskiv, R, P Hadsel 481.000 

Hadsel kommune, Melbu folkebad, R, F Hadsel 3.000.000 

Bø il, Steine stadion, garasje/lager, F Bø 310.000 

Øksnes kommune, Øksnes idrettspark, kunstgress, R Øksnes 840.000 

Sortland kommune, Sortland idrettspark, friidr, R Sortland 840.000 

Sortland, Strand skole ballbane, F Sortland 300.000 

Andenes flerbrukshall, Nordlandiahall/fotball, F Andøy 2.200.000 

Høken Spk, Bleik kunstgressbane, F Andøy 1.445.000 

Andøy kommune, Andenes ungd.skole landhockey, 

F 

Andøy 153.000 

 

Bodø den 24.05.2017 

Ingelin Noresjø 

fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

sign  

 

27.06.2017 Fylkesrådet 

FRÅD-208/2017 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
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Vedlegg: 
 

Tittel DokID 

Fylkesvis fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene - 

2017 

856579 

Fylkesvis fordeling 2017 - %-vis fordeling 857193 

Ordinære anlegg 2017 - innkomne søknader 858371 

Nærmiljøanlegg 2017 - innkomne søknader 858372 

Kostnadskrevende anlegg 2017 865461 

Spillemidler sammenslått liste 2017 865462 

Brev til fylket om fordeling spillemidler 2017 868136 

 

 

 


