
 

Retningslinjer for tilskuddsordningen   
til regionale idrettsanlegg  

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette 

for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge 

Vestfold og Telemark som idrettsfylke. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne 

brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for 

i hver kommune. Midlene som tildeles i denne ordningen, skal støtte mulighetsstudier, forstudier og -

prosjekter til utbyggingsplaner av nye bærekraftige regionale/interkommunale idrettsanlegg.  

Det er satt av 1 million kroner årlig til denne tilskuddsordningen. 

Disse kan søke  

Kommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, 
Norges Jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund . Det er kun eier av 
idrettsanlegget som kan søke om tilskudd. Andre søkere behandles særskilt etter Kulturdepartementets Bestemmelser 
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 (regjeringen.no), pkt. 2.3. 

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd skal gå til idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig aktivitet, og 
som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. 

Dette kan det søkes om tilskudd til 

Planleggingsfasen (mulighetsstudie, forstudie og forprosjekt) for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med 
regional betydning.  

Tilskuddsberettigede utgifter: Arkitekttegninger, prosjektbeskrivelse, fremdrifts - og milepælsplan, kjøp av 
konsulenttjenester, reisekostnader, utarbeiding av kostnadsoverslag budsjett og finansieringsplan. Frivillige 
organisasjoner kan søke om støtte til reguleringsarbeid. 

Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum. Vestfold og Telemark fylkeskommune fastsetter endelig 
godkjent søknadssum.  

Betingelser  

Anlegget det blir søkt om støtte til, bør være forankret i kommunens planverk. Det gis ikke tilskudd til 
anleggsprosjekter som allerede er ferdig planlagt og igangsatt.  

Tilskuddet skal kun dekke utgifter direkte relatert til det formålet det er gitt tilsagn om. Tilskuddet skal ikke dekke 
utgifter til ordinær drift eller investeringer, og det kan ikke omdisponeres med mindre dette er forhåndsgodkjent av 
fylkeskommunen.  Tilskudd som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart 
som mulig. Fylkeskommunen må informeres om tilbakeføringen.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
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Ved eventuelle endringer i kostnadsoverslag, finansieringsplan og/eller større endringer av anleggsprosjektet, må 
fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning.  

Følgende prioriteringer blir lagt til grunn:  

• Interkommunalt potensiale (jf. pkt. 2.5.4 bestemmelser spillemidler),  

• Bærekraftige og innovative løsninger 

• Flerbruk 

• Behovsgrunnlag 

• Medvirkningsprosess 

• Estetikk og miljøhensyn 

• Prege by - og stedsutviklingen  

Utbetaling og rapportering  

Fylkeskommunen kan foreta en delutbetaling på inntil 50 % av tilskuddet når prosjektet har kommet godt i gang. 
Utbetaling skjer på bakgrunn av delregnskap og statusbeskrivelse. 

Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av godkjent regnskap etter avsluttet prosjekt. Det er kun 
kontantutgifter inkl. mva. som kan oppføres i regnskapet. Dugnadstimer/egeninnsats skal ikke medregnes. 

Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Dersom anleggsprosjektet mottar midler fra andre, 
skal dette fremgå av regnskapsrapporten. Når tilskuddet er på 400 000 kroner eller høyere, skal regnskapet 
kontrolleres av statsautorisert regnskapsfører/revisor. Regnskap for tilskudd under 400 000 kroner kan kontrolleres av 
for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor/regnskapsfører.  

Fylkeskommunen kan nedjustere innvilget tilskudd dersom prosjektet blir rimeligere enn først budsjettert, eller at 
regnskapet viser at det er betalt for ikke tilskuddsberettigede utgifter. Dersom tilskuddet ikke er benyttet etter 
forutsetningene, kan midlene inndras og føres tilbake til tilskuddsordningen.  

Regnskap og sluttrapport sendes inn når prosjektet er avsluttet, eller innen tidsfristen gitt i tilsagnsbrevet. 

Markedsføring 

I markedsføring, omtale i media og informasjon om anleggsprosjektet i trykksaker og nettsider, skal det være klart at 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er en samarbeidspartner. Fylkeskommunen skal ha en synlighet som samsvarer 
med den størrelsen tilskuddet utgjør, sammenliknet med andre bidragsytere. 

Krav til søknad 
Digitalt søknadsskjema på fylkeskommunens nettside skal benyttes. Vestfold og Telemark fylkeskommune - Tilskudd, 
stipend og spillemidler (vtfk.no). Det må gis opplysninger om:  

1. Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson og bankkontonummer. 
2. Beskrivelse av anleggsprosjektet 
3. Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til. 
4. Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

Søknadsfrist 

15. mars. Søknadsfristen er endelig.  

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtar den endelige fordelingen av tilskuddsmidlene. 
Hovedutvalget kan i sin saksbehandling gjøre unntak fra retningslinjene i enkeltsaker, uten at et slikt unntak vil danne 
presedens for andre søknader. 

Kontaktperson for ordningen er Rasmus Holst Mjaugeto, e-post: rasmus.mjaugeto@vtfk.no  

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/
mailto:rasmus.mjaugeto@vtfk.no

