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Tildeling av midler til idrettsarrangement og regionale 
idrettsanlegg 2021 

 

Innstilling fra fylkesrådmann 
1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett tildeler 1,63 millioner kroner til 

følgende idrettsarrangement i 2021:  
 

Organisasjon/søker: Idrettsarrangement:  Innstilling:  

Drangedal idrettslag NM Rulleskiskyting  100 000 kroner 

Flittig Motocross ATV  4.runde Norges Cup Quad (tidtakerutstyr) 68 000 kroner 

Grenland sykleklubb Grenland Petit Prix og Telemark Tours 

(tidtakerutstyr) 

25 000 kroner 

Herkules skøyter Nasjonalt stevne: Første indre 

(tidtakerutstyr) 

50 000 kroner 

Horten og Omegn cykleklubb Ungdomsmesterskapet landevei 50 000 kroner 

Horten og Omegn pistolklubb Landstevnet for rekrutter 8 000 kroner 

Idrettslaget Runar Per Halle Invitational 15 000 kroner 

Larvik Atletklubb NM 5 kamp Vektløfting 2 10 000 kroner 

Nanset idrettsforening Blirn Grøn Open – Norgescup diskgolf 15 000 kroner 

Norges bordtennisforbund EM i bordtennis for veteraner 2023 100 000 kroner 

Porsgrunn orienteringslag NM uka 2021 i orientering 150 000 kroner 

Sandefjord badmintonklubb FZ FORZA Norwegian International  75 000 kroner 

Sandefjord seilforening  Europamesterskap Waszp  150 000 kroner 



Sandefjord seilforening Norges cup 2 laser / ILCA 25 000 kroner 

Sandefjord taekwon-do klubb Østlandscup 3  25 000 kroner 

Skarphedin IL  Lifjell opp rulleskirenn  20 000 kroner 

Telemark bedriftsidrettskrets NM bedriftsgolf 25 000 kroner 

Telemark bedriftsidrettskrets  NM bordtennis bedrift  25 000 kroner 

Telemark skyttersamlag Samlagsstevner i regionen 25 000 kroner 

Tønsberg båtrace AS Tønsberg båtrace 219 000 kroner 

Vestfold Maraton AS  Vestfold Maraton  25 000 kroner 

Vestfold og Telemark 

idrettskrets  

NM-Veka 2022 400 000 kroner 

Åsgårdstrand seilforening Norges Mesterskap H-båt og J/70 25 000 kroner 

  1 630 000 kroner 

 
2. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett tildeler 1 million kroner til 

planlegging av følgende regionale idrettsanlegg 2021:  
 

Organisasjon/søker:  Anleggsprosjekt:  Innstilling:  

Gulset idrettsforening Helårs trenings- og konkurranse anlegg for 

langrenn og kombinert på Gulset  

300 000 kroner 

Larvik kommune Etterbruk av gamle E-18 – 

fleridrettsanlegg 

250 000 kroner 

Larvik skøyte og hockeyklubb Ishall  150 000 kroner 

Nissedal kommune Regionalt klatreanlegg med klimafokus og 

innovative løsninger 

300 000 kroner 

  1 000 000 kroner 

 
 
 

Bakgrunn og saksgang 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtok i sak 35/20 den 3.juni 2020 nye 
retningslinjer for tilskuddsordningene til idrettsarrangement og regionale idrettsanlegg (vedlegg 1 
og 2). Det er avsatt 1,63 millioner kroner til å imøtekomme søknader om tilskudd til 
idrettsarrangement, og 1 million kroner til søknader om regionale idrettsanlegg. De innkomne 
søknadene på disse tilskuddsordningene i 2021 legges frem for behandling i hovedutvalget i denne 
saken. 
 
 



Saksopplysninger
Fylkeskommunen lyste ut tilskuddsordningene og åpnet digitalt søknadsskjema på hjemmesiden og
Facebook 10. februar med søknadsfrist 15. mars. Det ble også sendt ut informasjon til kommuner
og idrettslag via e-post.

Årets søknader
Det kom inn totalt 71 søknader, 19 søknader til regionale idrettsanlegg og 52 til idrettsarrangement.
Det er nesten en tredobling av søknadsmassen fra fjoråret. Tabellen nedenfor illustrerer økningen.

Søknadene til idrettsarrangement har en samlet søknadssum på 8,4 millioner kroner og en
totalkostnad på 28,5 millioner kroner. Det er stor variasjon i størrelse og type arrangement (lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt), geografisk plassering og søkere fra ulike særidretter.
Majoriteten har søkt om tilskudd til arrangement som gjennomføres i 2021, mens to har søkt om
tilskudd til arrangement i 2022 og 2023. Disse er NM Veka i Skien og EM i bordtennis for veteraner i
Sandefjord. Se fullstendig søkerliste i vedlegg 3.

Søknadene til regionale idrettsanlegg har en samlet søknadssum på 4,2 millioner kroner og en
totalkostnad på 15,4 millioner kroner. Det søkes om tilskudd til anleggsprosjekt i 11 ulike
kommuner. Se fullstendig søkerliste i vedlegg 4. Fem av prosjektene kan defineres som regionale
idrettsanlegg jamfør de gjeldene retningslinjene. De fleste søknadene er til lokale idrettsanlegg
(anlegg det er behov for i hver kommune) og det søkes om tilskudd til realisering av ferdig planlagte
anlegg og ikke til selve planleggingsfasen. Disse søknadene faller utenfor tilskuddsordningen og må
heller finansieres gjennom den ordinære spillemiddelordningen.

Retningslinjer
Ifølge de vedtatte retningslinjene skal det prioriteres midler til regionale, nasjonale og
internasjonale arrangementer og mesterskap (Norgesmesterskap, Nordiske mesterskap, Europa-
cup, Verdensmesterskap, Verdens-cup, samt godkjente internasjonale stevner som står på
internasjonale terminlister). Dette gjelder også for aldersbestemte klasser. Idrettsarrangementene
skal særlig bidra til verdiskaping gjennom vektlegging av mangfold, næringsutvikling,
utviklingspotensial og mulighet for aktivitetsøkning i regionen.



Når det gjelder regionale idrettsanlegg kan det kun gis tilskudd til planleggingsfasen. Det skal 
prioriteres midler til anleggsprosjekt som har interkommunalt potensiale, legger til rette for 
flerbruk, har innovative og klimavennlige løsninger, der det foreligger en behovsvurdering etter en 
god samhandlings- og medvirkningsprosess, der estetikk og miljøhensyn er ivaretatt, og der 
anlegget bidrar til en bærekraftig by- og stedsutvikling.  
 
Ny kulturstrategi 
Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2024 er fylkets nye 
kulturplattform. Den nye kulturstrategien skal endelig behandles i fylkestinget 19. mai 2021. 
Regionale kulturarrangement (derav idrettsarrangement) er foreslått å være et av fem utvalgte 
fyrtårn i den kommende strategiperioden. Idrettsanlegg og -arenaer er løftet opp som et viktig mål 
for å kunne skape, utøve, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet. De to tilskuddsordningene til 
idrettsarrangement og regionale idrettsanlegg er sentrale fylkeskommunale virkemidler for å nå 
flere av målene i den nye kulturstrategien.  
 
Høringsinnspill 
Vestfold og Telemark idrettskrets er høringspart i denne saken. Siden de selv har sendt inn en 
søknad om tilskudd til NM Veka 2022, er de inhabile og har ikke fått anledning til å medvirke og gi 
høringsuttalelse på innstillingen av midler til idrettsarrangement. De har derimot vært en 
høringspart i søknadsordningen på regionale idrettsanlegg. Det ble gjennomført et møte med 
anleggskonsulent i idrettskretsen 26. mars 2021 og de har i etterkant sendt et skriftlig høringssvar 
som ligger som vedlegg 5 i saken.  
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Midlene til fordeling ligger i sektorrammen til Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet. Saken 
har ingen juridiske konsekvenser siden tilskuddsordningen ikke er rettighetsbasert. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Fylkeskommunen har som ambisjon å være et kulturfylke med stor «K». Idrettsarrangementer og 
idrettsanlegg med regional betydning er avgjørende for å bygge Vestfold og Telemark som 
kulturfylke. Gjennom søknadsordningene bidrar fylkeskommunen til at det gjennomføres et stort 
mangfold idrettsarrangementer i fylket, og bygges regionale idrettsanlegg som er sentrale for å 
skape en aktiv og attraktiv region. Det setter fylket på det nasjonale og internasjonale 
«arrangørkartet», som gir gode muligheter til å skape viktige synergier på tvers av ulike bransjer.  
 
Både idrettsarrangement og regionale idrettsanlegg har en direkte nytteverdi for næringslivet, 
særlig reiselivs- og opplevelsesnæringer. Flere av anleggs- og arrangementssøknadene er direkte 
koblet til markedsføring og utvikling av reiselivsdestinasjoner, og ved å støtte disse satsingene 
fremmes en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale 
produkter (bærekraftsmål 8.9). 
 
Et foreslått tiltak i den nye kulturstrategien er å evaluere og revidere fylkeskommunale 
tilskuddsordninger på kulturområdet for å fremme et bærekraftig kulturliv. I dette arbeidet må 
særlig retningslinjene på tilskuddsordningen til idrettsarrangement spisses og tydeliggjøres. Etter 
søknadsrundene i 2020 og 2021 erfarer fylkesrådmannen at det i større grad må presiseres hvilke 
typer arrangement som skal prioriteres. I denne saken har ikke fylkesrådmannen innstilt på midler 
til seriespill, kamper, kurs, camp, idrettsskoler, fritidsordninger og samlinger. Fylkesrådmannen har 
vurdert dette som mindre lokale arrangement. Lokale cuper og stevner for breddeidretten med 
regional/nasjonal deltakelse er heller ikke innstilt med midler i denne saken. Det finnes svært 



mange arrangement av typen nevnt over, og det trengs en prinsipiell avklaring gjennom nye 
retningslinjer, før en eventuelt vurderer tilskudd til disse arrangementstypene. 
 
Dagens retningslinjer er ikke tydelige på hvordan søknader om tilskudd til arrangement frem i tid 
skal behandles. I denne saken gjelder det NM-Veka 2022 og EM i bordtennis for veteraner i 2023, 
hvor fylkesrådmannen har innstilt med en delsum til begge i 2021, uten forpliktelser om tildeling av 
øvrig søknadssum de påfølgende årene. 

 
Flere søknader til regionale idrettsanlegg faller i år utenfor tilskuddsordningen. Fylkesrådmannen vil 
følge opp disse og oppfordre dem til å søke midler gjennom spillemiddelordningen.  
 
Fylkesrådmannen ser positivt på den store økningen i søknadsmassen på begge 
tilskuddsordningene. Til tross for covid-19 pandemien vitner det om et stort engasjement og en vilje 
til å skape aktivitet tross mange begrensede restriksjoner. Arrangørene har tilpasset seg og funnet 
innovative løsninger. Det skal for eksempel gjennomføres digitale landsstevner for skyttere og en 
utvidet satsing på nasjonale løpestevner for å erstatte internasjonale konkurranser i friidrett.  
 
Fylkesrådmannen har vurdert søknadene uavhengig av situasjonen om covid-19. Idrettslagene 
planlegger med stor risiko for at arrangement kan bli avlyst eller utsatt, og at viktige inntekter kan 
falle bort. Fylkesrådmannen ønsker å gi arrangørene økonomisk forutsigbarhet til å planlegge og 
eventuelt gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt. Påløpte utgifter dekkes dersom 
arrangementet må avlyses. 
 
Vedlegg:  

1. Retningslinjer for tilskuddsordning til idrettsarrangement 
2. Retningslinjer for tilskuddsordning til regionale idrettsanlegg 
3. Søkerliste – tilskuddsordning til idrettsarrangement 
4. Søkerliste – tilskuddsordning til regionale idrettsanlegg 
5. Uttalelse fra Vestfold og Telemark idrettskrets på innstilling av tilskudd til regionale idrettsanlegg.  

 

 


