Flere, bedre og klokere anlegg
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Sparebankenes overskudd – til allmenn nytte
• I Norge har vi 94 sparebanker og 35 sparebankstiftelser.
Sparebanker har ingen aksjonærer som forventer utbytte.
Overskudd tilføres ofte lokalsamfunnet i form av støtte til allmennyttige formål.
• Sparebankstiftelsen DNB er klart størst, og dekker nesten hele Østlandet.
Andre er mer lokale, og opererer innenfor noen få kommuner eller et fylke.

Kilde:
Sparebankforeningens
undersøkelse 2020.

Hvor brukes pengene?

Regelmessige «drypp» til
klubbkassa – eller noe mer?
Idretten får mye midler, og det kan øke.
Er idretten like oppmerksom på dette som
man er på andre idrettspolitiske felt?

Hva er idrettens rolle og muligheter
knyttet til «allmenn nytte»?

To nærmiljøanlegg i samme område – to ulike historier
Sandvolleybanen:

Discgolfbanen:

-

Bygget av tradisjonell fotballklubb
Ønske om å tilby mer enn bare fotball
Egenkapital og spillemidler i spleis

-

Etablert av nystiftet discgolfklubb
Manglet bane i byen
Fylkeskommunale midler og dugnad

-

Men: brukes aldri…

-

Brukes hele tiden, unntatt ved snø

-

Etablert «ovenfra og ned»
På et «lukket» område inne på anlegget
Ikke noe miljø som genererer aktivitet

-

Etablert «nedenfra og opp»
Ved et friområde mange passerer
Et miljø som genererer mer aktivitet
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«I en levekårsundersøkelse gjennomført av SSB i 2007, kom det frem at bydelen Fjell/Austad
hadde de dårligste levekårene i Drammen kommune. Kommunen måtte gjøre noe. Fjell,
bydelen med det litt frynsete ryktet, og over 70 prosent minoritetsandel, skulle oppgraderes.
For Dumpa betydde det lekestativ, fotballbane og sandvolleybane. Og med det ble litt av Fjells
sjel vasket vekk, mener Belegu.»
- Tanken om at «jo mer penger som kommer inn, desto bedre blir det». Men med små grep
kan man få til noe stort. I stedet for å lage denne flerbrukshallen til 200 millioner, kunne man
gjort mye mer med fem til ti millioner, mener Belegu.
Han snakker om da kommunen skjenket Fjell to volleyballbaner, i tillegg til den de hadde fra før
som var ubrukt og overgrodd. Bortkastede penger, mener han. – Jeg tenker at byutvikling må
formes etter det som er der allerede. Hva er det vi kan støtte og lage trygge rammer rundt, slik
at det kan blomstre?

Hvordan
samarbeider
offentlig sektor,
lokal frivillighet
og stiftelser best
om nærområdene
våre?

Ingen vits i å bygge, hvis det ikke tas vare på…

Instagram-kontoen
«Utebaner i Norge» følger
norske basketballbaner –
på godt og vondt.
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… men med litt kjærlighet kommer man langt!
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Det hjelper også (litt) med et system…
Nesodden IF Bobcats besøkte i 2016 alle
kommunens 13 skoler og 19 barnehager,
og gjorde opp anleggsstatus.
Vurderte nødvendige tiltak og laget en
bildebank og prioriteringsliste blant
anleggene.
Fikk napp hos kommunen etter 4 år, da det
ble satt av 250.000,- under pandemien.
Søkte (og fikk) i etterkant supplerende
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sommeren etter hadde fortsatt ikke
kommunen hatt kapasitet til å sette opp de
nye kurvene man hadde penger til…
Det går fremover – men hvordan samarbeider
man om bygging og vedlikehold av anlegg?

Noen spørsmål før du søker om anlegg:
- Hvem er målgruppa vår, og hva ønsker de i nærområdet sitt?
- Tilrettelegger vi for en spesiell gruppe, eller for ulike brukere med ulike behov?
- Hvordan bør plassering og design være, for at bruken blir størst og best mulig?
- Hvordan skal vi drifte og vedlikeholde det over tid?

- Trengs det tilrettelegging for helårsbruk?
- Har det noen miljøkonsekvenser å etablere anlegget?
- Tilfører vi området vårt noe nytt, eler finnes dette tilbudet i nærheten allerede?
- Kan vi redusere kostnader gjennom dugnad, eller ved å unngå fordyrende elementer?
- Gå i dialog med kommunen vedr. tillatelser, spillemidler og andre bidrag før søknad.
- Orienter deg om hvilke mulige samarbeidspartnere som finnes på finansiering, gjennomføring, etc.

Nytt liv i gamle anlegg
Vi bygger mye nytt i Norge. Å få med stiftelser på
store nybygg er ofte krevende. Der må spillemidler
og kommunene ta de tyngste løftene.

Å skape nytt liv i det man allerede har gir ofte
bedre bærekraft, og morsommere anlegg enn
hyllevare fra spillemiddelkatalogen.

Stiftelser får mange generiske søknader.
Har dere tilgang til lokaler, arealer, anlegg
etc. som man vil fylle med ny aktivitet?
Stikk frem hodet og spør om de lokale
stiftelsene vil se på mulighetene!
For nyskapende anlegg eller aktivitet er det
muligheter for tidlig involvering.

«Vi utløser gode krefter.»
Har dere bra folk, og gode ideer?
Det er lov å ta kontakt!
Steinar Sæthre – rådgiver, idrett og lek
Epost: ss@sparebankstiftelsen.no
Tlf: 976 76 460

