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Retningslinjer for fond til idrettsformål 
 

 

 

Formål 

Fond til idrettsformål kan benyttes for å finansiere tilskudd til søknader som fyller ett eller flere av 

følgende kriterier: 

o Tilskudd til bygging og rehabilitering av spillemiddelberettigede ordinære idrettsanlegg 

o Tilskudd til bygging og rehabilitering av spillemiddelberettigede nærmiljøanlegg 

o Tilskudd til innkjøp av løypemaskin 

o Tilskudd til innkjøp av snøskuter med sporleggingsutstyr for løypeoppkjøring 

o Tilskudd til innkjøp av kapitalkrevende maskinelt utstyr for drift og vedlikehold av 

idrettsanlegg 

 

Hvem kan søke 

For søkere om tilskudd til spillemiddelberettigede anlegg må søker være søknadsberettiget til 

spillemidler i henhold til gjeldende bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

For tilskudd til innkjøp av løypemaskin og snøskuter med sporleggingsutstyr må søker være et 

idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund. 

 

Søknadsfrister 

Søknader om tilskudd fra fond idrettsformål har to årlige søknadsfrister. Disse er 1. april og 1. 

oktober hvert år. Søknader som mottas mellom disse søknadsfristene blir ikke behandlet før etter 

utgangen av neste søknadsfrist. Informasjon om tilskuddsordningen vil til enhver tid ligge på Orkland 

kommune sin hjemmeside og søknadsfrist bekjentgjøres der. 

 

Hva må søknadene inneholde 

o Søknader om tilskudd til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg må inneholde en grundig 

presentasjon av prosjektet, detaljert kostnadsoverslag (i tråd med kravet for søknad om 

spillemidler), finansieringsplan og fremdriftsplan for prosjektet. 

o Søknader om tilskudd til løypemaskin, og annet maskinelt utstyr, må inneholde en 

behovsvurdering, kostnadsoverslag på ny eller brukt maskin og finansieringsplan. 

o Søknader om tilskudd til snøskuter med sporleggingsutstyr må inneholde behovsvurdering, 

kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskudd gis fortrinnsvis til innkjøp av nytt eller nesten 

nytt utstyr. 
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Tilskuddsnivå 

For anlegg som får definerte tilskuddsnivå i ny vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet vil maksimalt 

tilskuddsnivå være beskrevet i planen. For anlegg som ikke får definert tilskuddsnivå i vedtatt plan vil 

kommunalt tilskudd ligge innenfor følgende nivå: 

o Ordinære idrettsanlegg: 12 – 18 % av anleggets spillemiddelgodkjente kostnadsramme 

o Nærmiljøanlegg: 15 % av anleggets spillemiddelgodkjente kostnadsramme 

o Løypemaskin, og annet maskinelt utstyr: 20 % av netto kostnad, maksimalt 250 000 kroner 

o Snøskuter: 25 % av netto kostnad, maksimalt 50 000 kroner 

 

Hvordan søke 

Søknad sendes inn som brev eller e-post til postmottak@orkland.kommune.no og merkes «Søknad 

fond idrettsformål». Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon i henhold til retningslinjene. 

 

Behandling av søknader 

For at søknader om tilskudd fra fondet skal behandles, så må fondet ha en saldo som muliggjør 

innvilgelse av tilskudd. Hvis fondet ikke inneholder aktiva, så vil søknader bli liggende ubehandlet til 

fondet tilføres midler. 

Søknadene behandles etter følgende prosess: 

o Etter søknadsfrist oversendes innkomne søknader til Idrettsrådet for vurdering og 

prioritering. Idrettsrådet orienteres om tilgjengelige fondsmidler til formålet, og utarbeider 

et forslag til fordeling og prioritering av innkomne søknader med begrunnelse i idrettslige 

vurderinger. 

o Idrettsrådets fordeling og prioritering danner grunnlag for en administrativ vurdering av 

innkomne søknader. Rådmannen fremmer en sak med tilråding til politisk behandling. 

Idrettsrådets forslag og prioritering skal ligge med som vedlegg i saken, samt alle innkomne 

søknadsdokumenter. 

o Søknadene behandles først i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse og deretter 

sluttbehandles i formannskap. 
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