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Høring ny anleggspolitikk – svar fra Akershus idrettskrets.
NIF har sendt ut høring på forslag til ny anleggspolitikk til særforbundene og idrettskretsene med høringsfrist 17.
desember 2018.
NIF ønsker spesielt tilbakemelding på følgende spørsmål:
 Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
 Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold
 De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
 Forslagene til nye spillemiddelsatser
 Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
 Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
 De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet

Status og utfordringer med dagens anleggspolitikk.

En klar og riktig oppsummering, men likevel en kommentarer.
Det står: Anleggsbyggingen kjennetegnes ved at den enkelte kommune og idrettslag sjelden bygger samme
anleggstype to ganger i løpet av kort tid. Det medfører at byggherren ofte har liten erfaring fra lignende prosjekter
når nye anlegg planlegges
For større kommuner mener vi denne påstand ikke er riktig.

Forslag til Idrettens hovedmål og strategier på anleggsområdet

Her er det satt to hovedmål.
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres
At det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres, mener AIK ikke er gjennomførbart. Dette blir
bare et ønske og bør tones ned. Det er viktig at Idrettstinget vedtar klare formuleringer på området anlegg i nytt
Idrettspolitisk Dokument (Idretten Vil). Elementer som bærekraft, flerbruk, samfunnsverdi bør være med.
Hovedmål 2 er vi ikke uenige i, men det er et mål vi ikke selv kan oppnå. Det handler i stor grad om politisk påvirkning
til økt offentlig finansiering.
72% av investeringene til idrettsanlegg fra det offentlige(kommuner) er innenfor idrett- og svømmehaller, og dette er
anleggstyper med stort investeringsbehov som idrettslagene har vanskelig for å finansiere. For de andre anleggstypene
med unntak av ishaller/flater er det en god miks av eierskap mellom IL og det offentlige.
AIK mener de store tunge idrettsanleggene skal være eid og driftet av det offentlige og at alle slike anlegg skal stilles
gratis til disposisjon for idretten. Plikten til å gi idretten gratis tilgang til idrettsanleggene bør være en del av
forpliktelsene som ligger i det å få spillemidler. Gjennom dette vil man få redusert idrettslagenes kostnader ved bruk
av anlegg.
I mange kommuner har idretten ansvar for bygging av idrettsanlegg og da spesielt mindre anlegg og spesielt
kunstgressbaner. Investeringene til disse idrettslagene kan være store og ofte får idrettslagene dårlige lånebetingelser
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pga sikkerhet. Hos noen av våre kommuner får idrettslagene kommunal garanti, slik at finanskostnadene blir redusert,
men dette er dessverre ikke hovedregelen.
AIK mener det bør være en målsetting at kommunene gir kommunal garanti når idrettslagene finansierer åpne
idrettsanlegg tiltenkt breddeidretten. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere driftskostnadene til idrettslag som
bygger anlegg.

Forslag til ny Anleggspolitikk og organisasjonsleddenes rolle

Et omfattende kapitel og vi har delt inn våre kommentarer innenfor de forskjellige strategiene.
Generelt.
 AIK mener fylkeskommunen bør spille en mer aktiv rolle i forbindelse med bygging av store
interkommunale/regionale anlegg. Her finnes det i dag gode eksempler fra noen fylkeskommuner, og dette
bør idrettskretsene arbeide for å få til hos samtlige. For å kunne ha en reell innflytelse må idrettskretsene
jobbe for at det kommer investeringsmidler til regionale anlegg inn på fylkeskommunens budsjett, utover
spillemidler.
Strategi 1.
AIK er i hovedsak enig og i de fleste av våre kommuner gjøres det som står nevnt i disse punktene.
Et viktig punkt:
Påvirkningsarbeidet ovenfor de enkelte kommuner blir best ivaretatt gjennom gode og engasjerte idrettsråd. Gode og
engasjert idrettsråd oppnås gjennom godt samarbeid med idrettskrets og i enkelte tilfeller særforbund/krets.
Det er i tillegg viktig å styrke samhandlingen med det offentlige slik at kommune og fylkeskommune utvikler en
politikk på området: Hva vil kommune/ fylkeskommune på områdene; fritidstilbud, aktivitetstilbud for alle,
inkludering og tilrettelegging for frivillige organisasjoner / idrett? Planer og økonomi utløses av politikk som
uttrykker betydningen for samfunnet at barn og unge har gode aktivitetstilbud.
Strategi 2.
 Full momskompensasjon er en forutsetning for å kunne gi forutsigbarhet hos de idrettslag som bygger
idrettsanlegg. Et svært viktig punkt.


AIK mener nytt nasjonalt toppidrettssenter i størst mulig grad bør finansieres over statsbudsjettet og ikke via
spillemidler. AIK vil ikke gi sin tilslutning til en prosentstøtte på 50% til toppidrettssentret uten å kjenne
totalkostnadene. Det må først foreligge en kostnadskalkyle før AIK kan ta stilling til hvor mye vi mener bør tas
over spillemidlene. Idrettsrådene har diskutert saken, og deres tydelige signal er at disse midlene må komme
fra andre poster enn spillemidler. Dette vil gå på bekostning av anlegg for bredden.



Det investeres ca 4.5 milliarder i nye svømmeanlegg (ref Anleggsrapporten 2017) og spillemidlene utgjør ca
17% av totalkostnadene som er 5% lavere enn gjennomsnittet. Å løfte spillemiddelandelen til gjennomsnittet
innenfor svømmeanlegg vil gi et stort press på spillemidlene og gi et enda større etterslep.
Forslag om å ta svømmehaller ut fra spillemiddelordningen og overføre den til statsbudsjettet mener AIK ikke
blir riktig. Vi har i dag mange anleggstyper innenfor spillemiddelordningen som ikke er direkte rettet mot
idrett - som for eksempel turanlegg og skiløyper. Vi mener likevel at både disse og svømmehaller hører
naturlig under spillemiddelordningen. Her bør idrettsforbundet og svømmeforbundet drøfte veien videre slik
at man finner gode løsninger. AIK foreslår at svømmeanlegg skal få en tilleggsbevilgning gjennom
statsbudsjettet, slik at summen av spillemidler og statlig bevilgning blir lik gjennomsnittet for andre
anleggstyper. En svømmehall er en stor investering for de fleste kommuner, og ofte velger kommunen billige
løsninger som i lengden blir dyre pga høye driftskostnader. Statlige tilleggsmidler bør derfor ha fokus/krav på
løsninger som gir lave driftskostnader gjennom gode energitiltak og riktig materialvalg.



AIK mener fylkeskommune/region bør spille en mye mer aktiv rolle i forbindelse med bygging av store
interkommunale anlegg. Her finnes det i dag gode eksempler fra noen fylkeskommuner, og disse kan
overføres til samtlige. Det vil her også være viktig å påvirke til å definere en politikk som gjør at det kommer
inn i planarbeidet og budsjettene. En prioriteringsliste må ha en plan å forholde seg til.



Et samarbeid mellom fylkeskommune/region og kommunen, må ikke alltid komme under ordningen med
interkommunale anlegg. Her må det være et krav at anlegget har en klar interkommunal betydning, ellers vil
ordningen kunne misbrukes.

Tiltak 2.4 mener vi er spesielt viktig.
AIK mener kommunen skal ha plikt til å gi idretten gratis tilgang til anlegg hvor spillemidler er en del av

finansieringen. Dette bør innarbeides som en del av:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Gjennom dette vil man få redusert idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg finansiert gjennom
spillemiddelordningen. AIK mener det ikke er tilstrekkelig å «bare» jobbe for at kommunale idrettsanlegg skal være
gratis for idretten.
Strategi 3.
Kompetanse er uten tvil en avgjørende faktor. I svært mange sammenhenger er kompetansebehovet mer enn de rent
idrettsfunksjonelle kravene til én særidrett. Flerbruk og helhet med aktiviteter og sosiale rom krever mer
«multikompetanse» i planarbeidet. Dette burde være en kompetanse som NIF sentralt og idrettskrets (fellesidrettslig)
besitter i større grad enn nå. Det burde være det mest effektive og økonomiske. Punkt 3.1. og 3.3. bør derfor ses i en
større sammenheng, det vises til tenkningen omkring teamarbeid og effektivisering i moderniseringsprosjektet.
Tiltak 3.5 vedrørende kartlegging av idrettslagenes kostnader bør ikke bare omhandle kostnader til bruk av anlegg,
men også andre kostnadsdrivende elementer.

Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet.

Her viser vi til det som er omtalt under punkt 3.1. og 3.3 ovenfor. En viktig rolle i anleggsarbeidet er dokumentasjon
og etablering av standard normtall for anleggsdekning. Dette bør gjøres likt slik at idretten regionalt og lokalt kan vise
til evt. reelle underdekninger i basisanlegg. Dette vil også være verdifull bakgrunn for prioriteringer. Akershus
idrettskrets lager slike oversikter for noen anleggstyper (idrettshaller, svømmehaller og fotballbaner). Når det gjelder
foreslått kompetanse for idrettskretser om kommunale planprosesser er det en særdeles viktig kompetanse for
idrettsrådene. Relevant for flere i norsk idrett, men mest avgjørende for idrettsrådene.

Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019-2024.

I vår prosess med idrettsrådene denne høsten har anleggspolitisk program blitt grundig diskutert. Idrettsrådene er
opptatt av gode anlegg for breddeidrett, og de støtter ikke forslagene om mer ressurser til anlegg for toppidretten. Det
vil gi ytterligere etterslep for de ordinære anleggene som bygges i kommunene.
AIK er spesielt glad for at forslag om økte satser for pressområdene er foreslått opprettholdt. Her ønsker AIK at det
foretas en ny evaluering over hvilke kommuner som skal komme under ordningen.
I vårt befolkningstette område er det behov for at stort mangfold av anleggstyper og AIK ser med glede at nye
anleggstyper er et prioritert område.
AIK støtter ikke at 50% av kostnadene til toppidrettssenteret skal belastes spillemidlene. Her må man kjenne
totalbeløp før prosentsats kan bestemmes. Idrettsrådene ga også et tydelig signal her, dette burde finansieres via andre
kilder (sponsorer, andre private investorer osv.).
I vedlegg VI er det tatt frem et nytt konsept: Idrettens aktivitetshus som AIK mener vil være nyskapende. Anlegg hvor
man kan samle flere idretter og ofte mindre idretter i samme hus, mener AIK er et glimrende konsept. Dette støttes
også av idrettsrådene.

Generell kommentar.

AIK har vært en pådriver for å øke kompetansen innenfor idrettsanlegg hos idrettsrådene i vårt fylke. AIK mener god
kompetanse hos idrettsrådene er den viktigste pådriver for å få økt bygging av alle typer idrettsanlegg. Det er
idrettsrådene som kjenner de politiske irrganger hos kommunene og vet hvilke knapper man skal trykke på for å
lykkes. Idrettskretsene bør være viktige bidragsytere i dette arbeidet.
Styret har behandlet høringen i styremøte 4.12.2018.

Med vennlig hilsen

Runar Sveen
Organisasjonssjef

Oddleif Dahlen (s)
Anleggskonsulent

Til Akershus idrettskrets,
INNSPILL FRA ASKER IDRETTSRÅD TIL HØRINGSBREV FRA NIF TIL FORSLAG TIL NY
ANLEGGSPOLITIKK
Asker idrettsråd (AIR)takker for mulighet til å gi innspill til NIFs høring av forslag til ny
anleggspolitikk (heretter: Anleggsplanen). Det er et betydelig arbeid som er lagt ned i
høringsdokumentet.
Generelt synes AIR at Anleggsplanen virker fornuftig og er godt begrunnet. Momenter å
trekke frem er:
Toppidrettssenter:
Det er åpenbart at et Toppidrettssenter er nødvendig i nær fremtid, og vi kan også si oss
enig i at anlegg er viktig for fremtidens idrett (side 1.)
NIF påpeker selv at etterslepet på utbetaling av spillemidler nå har passert 3 mld kr.
Dette kommer imidlertid lite frem i resten av planen. Tvert imot pekes det på at det kan
ytterligere forverres (side 8). AIR mener det må kommenteres at ytterligere økninger i
etterslep er uakseptabelt. Finansieringen av Toppidrettsenteret bør dekkes av statlige
midler i sin helhet, og ikke av spillemidler (50 %). Argumentasjonen fra NIFs side om at
det vil sende et sterkt signal til Staten om NIF bruker av spillemiddelpotten til
Toppidrettssenteret, er et svakt argument (side 15), særlig med tanke på etterslepet.
Andre momenter:









Vi støtter ønsket om at idretten selv får større beslutningskraft i anleggssaker (side
14).
Vi er positive til kravet om full momskompensasjon (side 8), og at svømmeanlegg
dekkes via statsbudsjettet (side 8).
Vi er positive til at NIF ønsker å gi en større rolle til idrettsrådene ved kommunale
anlegg
Vi støtter gratis disposisjon for idretten til kommunale anlegg og driftsstøtte (side
10).
Idrettsrådets rolle (side 13) kan utvides til også å gjelde veiledning (se tiltak 3.3
nedenfor).
«Idrettens aktivitetshus» høres ut som en god ide vi kan gi NIF ros for (side 15)
AIR er positive til forslaget om økt satsing på anlegg for isidretter.
AIR er skeptiske til at maksimal tilskuddssats blir redusert til 40 %, og at
minstekostnaden øker. Vi anbefaler at AIK lager en kalkyle for hva dette vil bety for
anlegg hos oss i Akershus.

Til tiltak 3.3 og begrunnelsen der (side 11), vil vi be om at også idrettsrådene får denne
kompetansen og kan delta i veiledningen av idrettslag.
Til tiltak 3.4 vil vi påpeke at den monopolsituasjonen vi har i Norge om spillemidler er
under press (side 12), og NIF bør komme opp med en «plan B». Den hører muligens ikke
hjemme i dette dokumentet, men en plan må lages.

Med hilsen
Styret i Asker idrettsråd

Epost 20.11.2018
TIL AIK v/ Runar Sveen
Lørenskog idrettsråds viktigste tilbakemelding på høringen til forslag til ny anleggspolitikk er hvordan
tippemidlene foreslås fordelt mellom idrettsanlegg i kommunene og nytt nasjonalt toppidrettssenter.
Etter vår mening er den viktigste bruken av tippemidlene at de brukes til å støtte bygging av lokale
idrettsanlegg og haller for breddeidretten og at disse midlene IKKE brukes til å finansiere et nytt
nasjonalt toppidrettssenter. Sagt med andre ord, så mener Lørenskog idrettsråd at fordelingen
mellom de forskjellene postene for hovedfordelingen til anlegg opprettholdes som den har vært og
dermed at idrettsanlegg i kommunene forblir den største mottakeren av tippemidler
Dette er viktig fordi det allerede i dag er etterslep i forhold til lokale anlegg, som vil bli større ved den
foreslåtte endringen av tippemidler brukt til nasjonalt toppidrettssenter. I verste fall vil det føre til at
kommunene ikke vil bidra til nye anlegg på samme måte som i dag fordi de ser at tilskuddene fra
tippemidlene vil utebli og dermed belaste kommunens økonomi i langt større grad enn i dag. I så
tilfelle vil det få som negativ konsekvens at enda færre barn og unge får mulighet til å delta i idrett
og fysisk aktivitet som er det motsatt av det vi som er engasjert innen idretten ønsker.
Finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter må derfor finansieres på andre måter enn på
bekostning av finansieringen av / støtte til idrettsanlegg i kommunene, enten det skjer som en egen
post i statsbudsjettet eller gjennom egne sponsorinntekter.
mvh
Lørenskog idrettsråd
v/ Ola Hugo Jordhøy
Mobil: +47 908 33 482
epost: ola.jordhoy@evry.com

Norges idrettsforbund
Oppegård, 17. desember 2018

Høringssvar – Forslag til ny anleggspolitikk
Oppegård idrettsråd (OIR) har fra NIF (v/idrettsstyret) mottatt dokumentet Forslag til ny
anleggspolitikk på høring og gir herved sitt høringssvar. OIR ser det som positivt at temaet anlegg
blir satt på dagsordenen i større grad enn hva som har vært tilfelle gjennom lengre tid.
Sitat fra høringsbrevet:
Gjennom høringen inviterer Idrettsstyret til en bred prosess på hele dokumentet, herunder de
forslag til mål, strategier og tiltak som er skissert. Idrettsstyret ønsker spesielt tilbakemelding på
følgende spørsmål:
 Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
 Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold
 De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
 Forslagene til nye spillemiddelsatser
 Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
 Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
 De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet

Generelt om forslaget
Idrettsstyrets forslag til ny anleggspolitikk har i overveiende grad fokus på hvilke anleggstyper
som skal prioriteres for bruk av spillemidler til finansiering av anlegg. Dette er et noe ensidig
fokus, og det kunne vært ønskelig med en noe bredere vurdering av status og ønsket utvikling.
Det tas også til orde for økning i idrettsforbundets, kretsenes og særforbundenes engasjement i
arbeidet med anlegg. OIR ser dette som positivt. Manglende kompetanse og kapasitet på
arbeidet med anleggsspørsmål har vært typisk for store deler av organisasjonen.
Idrettsstyret legger til grunn, ref. Kap. V, at spillemidlene til anlegg ikke vil øke i de nærmeste
årene; snarere at de vil reduseres. Det er med en viss undring vi da registrerer at det tas til orde
for økt bruk av spillemidler til en rekke formål. Riktig nok tas det også til orde for redusert bruk
av spillemidler til noen formål, men dette vil, slik vi kan oppfatte det, ikke på langt nær kunne
forsvare den økte bruken som det tas til orde for.
Anlegg og anleggspolitikk er noe av det viktigste for idrettslagene. Mange idrettslag eier og driver
egne anlegg og legger stor dugnadsinnsats i bygging og drift av sine anlegg. OIR vil poengtere at
tilskudd av spillemidler er svært viktige disse klubbene. I tillegg bør NIF jobbe politisk for at
idrettslagene i større grad kan drifte anlegg uten at dette skal ut på anbud i henhold til EUs
regelverk.
Side 1 av 3

Idrettsstyrets forslag legger til grunn et nært samarbeid med kommunene og fylkeskommunene
for å realisere anleggspolitikken. Dette baseres på at mange anlegg benyttes delvis av
kommunale virksomheter (som skoler, barnehager og eldresentre) og dels av idretten. Slike
anlegg finansieres i stor grad av kommunene selv i tillegg til spillemidler. Mange idrettsråd og
idrettslag opplever utfordringer i forhold til å få deltagelse inn i de kommunale prosessene og
derved ha en påvirkning på valgene som gjøres. Vi savner at anleggspolitikken svarer på disse
utfordringene.

Tilbakemelding på spørsmål i høringsbrevet


Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
De overordnede målene er runde i formulering og er ikke spesielt godt beskrevet i
etterfølgende tiltak. Det som er typisk for situasjonen i det området som OIR
representerer er mangel på breddeidrettsanlegg. Når hovedinnretningen i de tiltakene
som foreslås er rettet mot satsing på større anlegg, samsvarer dette bare i begrenset grad
med våre idrettslags behov.
Det foreslås videre som et hovedmål at idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal
reduseres. Kostnadene ved bruk av anlegg, så langt det gjelder egne anlegg og anlegg eid
av egen kommune, oppleves imidlertid ikke som spesielt problematisk. Problemet er
mangel på anlegg, slik at klubbene ser seg nødt til å leie anlegg i andre kommuner og av
andre klubber. Da kan kostnadene raskt bli et problem.
Sammenhengen mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak vurderes til
å være mindre god.



Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold
OIR gir ikke sin tilslutning til et anleggspolitisk program for en så lang periode som 6 år, og
med omfattende bruk av midler til noen spesielle typer anlegg. Vi kan ikke se annet enn
at de idrettene som ikke er omfattet av ordningen, herunder majoriteten av
breddeanlegg, vil bli skadelidende dersom dette forslaget gjennomføres.



De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
I kapittel V sies det at midlene til anleggspolitisk program i stor grad skal hentes fra
hovedfordelingens post 1.1. Dette kan ikke tolkes annerledes enn at den generelle
tilskuddsordningen av spillemidler til anlegg vil bli redusert i betydelig grad. Dette vil være
meget uheldig og særlig ramme klubber som eier og driver egne anlegg, og vi som
idrettsråd kan ikke gi vår tilslutning til dette.



Forslagene til nye spillemiddelsatser
Det er vanskelig å ta stilling til realismen i forslaget til endringer i spillemiddelsatser. Vi vil
imidlertid understreke at endringer i tilskuddssatser må tilpasses framtidige økonomiske
rammer og sees i sammenheng med tilskuddsordningen som helhet.

Oppegård Idrettsråd

Side 2 av 3



Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
OIR ser ikke behov for spesielt økt bruk av spillemidler på store og kostnadskrevende
anlegg. Eksisterende tilskuddsordning gir rom for tilskudd til både større og mindre
anlegg, og som nevnt tidligere, vår prioritering vil ligge på breddeidrettsanleggene.



Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
OIR ønsker at et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal finansieres i størst mulig grad uten
bruk av spillemidler.



De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
OIR gir sin tilslutning til forslagene.



Styrke idrettens kompetanse på anleggsbehov, anleggsutforming, planprosesser,
tilskudds- og finansieringsordninger
Det påpekes behov for økt anleggskompetanse på alle nivåer i idrettsorganisasjonene, og
også i kommuner og regioner. OIR er ikke uenig i målsettingen, men det er vanskelig å se
hvordan dette kan oppnås uten at nødvendige midler stilles til disposisjon. Og hvordan
dette skal finansieres sies det lite eller ingenting om. For idrettens del er det naturlig å
tenke at også dette skal finansieres ved økt bruk av spillemidler, og da må også dette
vurderes opp mot andre aktuelle formål.

Oppsummering
Det foreliggende forslaget til ny anleggspolitikk inneholder flere gode målsettinger som vi gjerne
gir vår tilslutning til. Men forslaget gjennomsyres av ønsker om økt bruk av spillemidler til en
rekke formål, samtidig som det legges til grunn at disponible spillemidler til anleggsformål ikke vil
øke i de nærmeste årene. Dette må bety at hele forslaget bygger på sviktende forutsetninger.
Forslaget bør revurderes, og et revidert forslag bør synliggjøre en realistisk oppsummering av
økonomiske konsekvenser.
Dersom det legges til grunn at den ordinære tilskuddsordningen til idrettsanlegg over
hovedfordelingens post 1.1 skal reduseres, er OIR sterkt uenig i dette. Denne posten er svært
viktig, spesielt for klubber som eier og driver egne anlegg, men også viktig for å motivere
kommuner til å bygge idrettsanlegg etter idrettens spesifikasjoner, og må opprettholdes
minimum på dagens nivå.

Med vennlig hilsen

Nina Vøllestad
Leder
Oppegård Idrettsråd
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Forslag til nytt anleggspolitisk program – felles høringsuttalelse
fra Aust-Agder og Vest-Agder idrettskrets
Styrene i våre to idrettskretser har behandlet høringsforslaget, og ønsker å gi følgende svar til høringen:

Generelt

Aust-Agder idrettskrets (AAIK) og Vest-Agder idrettskrets (VAI) er positive til at det lages en ny
anleggspolitikk hvor målet er et anleggsløft for de store og kostnadskrevende anleggene. Våre kretser er
brukbart dekket av «hverdagsanlegg», altså anlegg som brukes til daglig trening og konkurranser. For å
kunne ta imot større arrangementer, trenger denne regionen anlegg med større kapasitet spesielt
innenfor idrettene håndball, is-idretter, innendørs fotball og svømming. Utvikling av anlegg som kan
brukes av flest mulig idretter samt mer ikke-konkurransebaserte aktiviteter støttes.

Vi kommenterer de ulike kapitler/punkter med hva vi støtter eller ikke støtter og hvor vi foreslår
endringer.

I.

Status og utfordringer med dagens anleggspolitikk

II.

Forslag til Idrettens hovedmål og strategier på anleggsområdet

III.

Forslag til ny Anleggspolitikk og organisasjonsleddenes rolle

Enig i disse betraktningene.

Forslag til hovedmål og strategier støttes.
Imidlertid er det en del kommuner som allerede har gratis bruk av idrettsanlegg, og for disse er
det vanskelig å redusere kostnadene. Når det gjelder pkt 3 under strategier, mener vi det er like
viktig at kommunenes ressurspersoner innen anleggsbygging, styrker sin kompetanse, ikke bare
idretten.

Strategi 1: Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og
ha innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Tiltak 1.1 – 1.7
Støttes.

Strategi 2: Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres

Tiltak 2.1
Underpunktene 2.1.1: Må tillegges at momskompensasjonen må gjøres forutsigbar
2.1.2 og 2.1.3 støttes slik de står.
Tiltak 2.2
Støttes.
Tiltak 2.3
Støttes. Hvis de nye «regionene» fortsatt skal hete fylkeskommuner, bør det være dette som er
begrepet.
Tiltak 2.4
Støttes. Andre kostnader ifm bruk av idrettsanlegg som bomavgifter, parkeringsavgifter er også
et punkt som bør berøres.
2.4.2: «…for trening og konkurranser, minimum for barn og ungdom». Mange kommuner har
allerede gratisbruk også for voksne, derfor dette endringsforslaget.

Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger.
Tiltak 3.1
Punktet støttes med et tillegg: Særforbundene skal styrke sin kompetanse på utforming av
idrettsanlegg, og samarbeide med andre særforbund om bygging av felles anlegg for bedre
utnyttelse.
Tiltak 3.2
Støttes.
Tiltak 3.3
Støttes
Tiltak 3.4
Støttes.
Tiltak 3.5
Støttes.

Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet.
Støttes.

IV.

Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019-2024

V.

Virkninger av de foreslåtte endringene

VI.

Vedlegg til anleggspolitisk program 2019 - 2024

Støttes i sin helhet.

Ikke spesielle innspill.

Ideen om utvikling av aktivitetshus virker spennende, og støttes av AAIK og VAI
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Til NIF

Høringssvar til forslag til ny anleggspolitikk
Høringsbrevet fra NIF har vært behandlet av anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets og høringssvaret
støttes av BIK styre.
Vi ble spesielt bedt om å besvare følgende momenter: (Sitat)
• Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
• Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold
• De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
• Forslagene til nye spillemiddelsatser
• Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
• Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
• De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
Det forventes at organisasjonen gjennom høringen vil ta utgangspunkt i spørsmålet; hvordan vil en
slik anleggspolitikk slå ut for mitt organisasjonsledd, min idrett og mitt geografiske område. Videre er
det å forvente at spørsmålet om etterslep på anleggsmidler vil løftes.

Generelt er BIK fornøyd med at anleggpolitikk kommer på dagordnen og at NIF ønsker å peke
framover ift temaet. Det ligger mange gode forslag i høringsbrevet, men vi ønsker likevel å påpeke
noen momenter.
BIK har nylig levert høringssvar ift moderniseringsprosessen i norsk idrett, og vi ønsker at disse
prosessene ses i sammenheng. I høringsbrevet ser vi ikke denne sammenhengen tydelig. Dette bør
samkjøres godt framover slik at NIF henviser til de samme rammene/organisasjonsformene i begge
prosessene.
Sammenhengen mellom de overordnede målene og virkemidler og strategier mener vi ikke er helt
konsistent. For eksempel ønskes det å redusere etterslepet, vi skal få mer midler til breddeanlegg og
samtidig omfordele midlene for å støtte nytt toppidrettssenter, der anleggspolitisk program blir
forfordelt. Dette henger ikke sammen.
Vi ser også at mye ansvar ønskes å legges utenfor organisasjonen, hovedsakelig til det offenlige med
kommunene. – Mens idrettens eget samfunnsbidrag ikke blir vektlagt. BIK mener at vi må balansere
bedre mellom vårt eget bidrag og hva vi ønsker å oppnå fra andre i brevet. Det vil gi bedre kreditt i
det lange løp, og løfter fram idretten som en viktig samfunnsaktør og bidragsyter. Vi må huske på at
det ikke er en lovpålagt oppgave å bygge idrettsanlegg. Sitat:

«Det er Idrettsstyrets oppfatning at idretten må få større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge».
Samtidig sies det at det offentlige skal finansiere byggingen slik at «all ønskelig aktivitet kan
gjennomføres» og at «idrettslagenes kostnader ved bruk av anleggene skal reduseres». Videre at:
«Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved
utforming av alle anlegg» og om nyvinningen «aktivitetshus» foreslås det «at kommunene eier
byggene og har ansvaret for driften.»
Med en såpass offensiv holdning må idretten være tydelig på at vi også tar et stort ansvar og at
idrettslagene vil ha en stor og viktig rolle lokalt.
I nye Viken Fylkeskommune vil målstyring foregå ift FN sine bærekraftsmål. Der skal man finne en
god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. Disse perspektivene henger sammen og er
avhengig av hverandre. Dette mener vi i BIK er gode verktøy for å tenke helhetlig og noe av
tankegangen kan kanskje overføres til idretten også?

BIK ønsker også å fremme initiativer til Offentlig/Frivillig samarbeid. Det er mange
offentlig/private/frivillige samarbeid om anlegg også. Mange anlegg ville aldri blitt relalisert uten et
slikt samarbeid. BIK mener derfor at dette forholdet også må berøres i anleggspolitikken.

Konkrete tilbakemeldinger ift strategier
Startegi 1:
Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved
utforming av alle anlegg.
BIK er enig i at det bør utarbeides behovsanalyser og har vært en pådriver for dette i vår egen krets.
BIK er likevel skeptisk til at idretten skal ta hånd om nærmiljøanleggene. Med noen få unntak er
nærmiljøanleggene beregnet på egenorganisert aktivitet og ikke organisert idrettsaktivitet. Vi mener
at det er bra at det bygges slike anlegg og at dette medfører god og økt aktivitet, men idretten måler
seg pr i dag på antall medlemmer og ikke aktivitet som sådan. Det kan diskutrers hvorvit dette er
tilstrekkelig, men her må moderniseringsprosessen og anleggspolitikken samordnes.

Idrettsråd
I moderniseringsprosessen er det kommet fram forslag til endring i idrettsrådenes struktur med
regionsidrettsråd. Det er ulik tilnærming i de ulike kommunene og prosesser, politisk styring og
idrettsfaglig kompetanse kan variere svært mellom de ulike kommunene. Vi tror det vil bli svært
krevende å jobbe via regionsidrettsråd siden det kreves lokal kunnskap og lokalt engasjement for å
nå fram i de ulike kommunen. Hvis det likevel er aktuelt med regionale idrettsråd så må de
profesjonaliseres og styrke kompetansen slik at de kan være på de riktige arenaene til riktig tid. – ref
møter på dagtid. Kompetanseheving er uansett ønskelig slik at de settes i stand til å ivareta idrettens
interesser.

Tiltak
1.2 Dette mener vi at er et ønske og ikke et tiltak. Det bør konkretiseres bedre.
1.3 Dette er også et ønske og ikke et konkret tiltak som vi kan påvirke. Vi må samarbeide om å heve
kompetansen.
1.4 Godt tiltak som støttes av BIK. Det vil være geografiske forskjeller og forskjeller mellom de ulike
idrettene dog.
1.5 Dette er helt på sin plass og et tiltak vi i kretsen har jobbet aktivt med. Vi trenger dog en
definasjon av større anlegg, menes det her regionale anlegg?

Strategi 2
Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres.
BIK støtter at det søkes om økt finansiering over statsbudsjettet.

Tiltak
2.3 Vi viser til god erfaring i Østfold, og støtter dette.
2.4 Her vil idrettsrådene og kretsene spille en stor rolle for å påvirke kommunene.

Strategi 3
Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger.
Generelt mener vi at vi bør legge større vekt på å være på tilbudssiden ved å ta et samfunnsansvar.
Det kreves også kommentarer på at det er ulike forutsetninger både på lagsnivå, idrettsrådsnivå og i
særforbundene.Vi har stor tro på at det må bygges opp flere og mer robuste fleridrettslag som blir
grunnsteinene i idretten framover.

Tiltak
3.3 Hva betyr dette? Det er ulike prosesser i de ulike kommunene, hvordan skal kompetansen
fordeles på krets og idrettsråd? Det kan bli et kapasitetsproblem for kretsene å støtte lag og
kommuner på dette. Punktet bør konkretiseres og differensiers.
3.5 Hvor detaljert skal denne kartleggingen være? -Den bør trolig samordnes i kretsene siden ikke
alle forbundene kan påta seg en slik jobb.

Utvidelse av anleggspolitisk program
Vi ønsker en nærmere forklaring på regnesykkene i kaptitelet.
Hva menes for eksempel med 2 millarder over 6 ? Det er heller ikke samsvar med våre regnestykker
ang 100 mill pr år.
Ved at spillemiddeltilskudd flyttes til anleggspolitisk program mener vi at det står i sterk kontrakt til
ønsket om økt aktivitet. Overordnet målsetning står i motsats til anleggspolitisk program. Her må det
være en større konsistens.
Det er ønskelig at NIF ser dette i sammenheng med moderniseringsprosessen. Ligger det an til en
splitting mellom topp og bredde idrett? Vil det være hensiktsmessig ift anlegg? Dette er en diskusjon
som bør tas.
Svømmeanlegg:
Buskerud idrettskrets har tidligere gitt innspill på at disse anleggene bør finansieres over
statsbudsjettet og mener fortsatt dette. Kun 5-10% av aktiviteten i en svømmehall er idrettsaktivitet.

Aktivitetshus:
BIK ønsker at forslaget om aktivitetshus linkes til overordnede mål og at bakgrunnen for forslaget
forklares bedre. Vi er også usikker på hvem som skal «eie» dette forslaget og initiativene som kreves
for å få realisert dette.

Hole, 13.12.18
For anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets
Anne Groseth, styremedlem Buskerud Idrettskrets.

Drammens idrettsråd
Her følger et kort innspill til NIFs høring om forslag til ny anleggspolitikk. Høringen nådde fram til
Drammen idrettsråd først sist fredag og den korte fristen gjør at vi ikke rekker å kjøre en intern
prosess.
Her er noen punkter vi ønsker å kommentere:
-

Idrettsrådene skal gjennomføre en behovsanalyse og utarbeide prioriteringsliste som skal
ligge til grunn for kommunenes investeringer, herunder også oversikt over større anlegg i
regionene. Dette støttes fullt ut.
Kommunen skal ta økt ansvar for å redusere kostnadene ved bruk av anleggene, dette
støttes også.
DIR støtter fullt ut at svømmeanlegg blir egen post over statsbudsjettet. Svømmeopplæringa
i Norge er under enhver kritikk og må bli et nasjonalt ansvar. Følgelig må svømmeanlegg
bygges uten å være avhengig av spillemidler.
Det understrekes at idrettsrådenes ansvar er å koordinere idrettslagenes innspill overfor
kommunale myndigheter. Mao skal alle henvendelser til kommunen gå via idrettsrådet.
Idrettens aktivitetshus er en ny og spennende tanke som på relativ kort sikt kanskje kan bidra
til å minke presset på idrettshallene.
Når det gjelder et løft for større kostnadskrevende anlegg må det en stram prioritering til slik
at ikke de største stikker av med alt, jfr skiforbundet som allerede har minst tre
nasjonalanlegg for nordiske grener.
Støtter forslaget om et løft for is idrettene.
Støtter også forslaget om fortsatt ekstra støtte til pressområdene.

Med vennlig hilsen
Geir Vetterstad Skinnes
Daglig leder

Mobil: 915 77 762/ 32 20 82 12
www.drammenir.no

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

Lakselv, den

Til Norges idrettsforbund

14. desember 2018

Ny anleggspolitikk – høringssvar
Finnmark idrettskrets har, i en årrekke, arbeidet systematisk for å sikre en så god
anleggssituasjon som mulig for idrettslagene i fylket, og har hatt et svært godt samarbeid med
Finnmark fylkeskommune. Både i forhold til å avdekke status og anleggsbehov i
Finnmarkskommunene, og i forhold til årlig tildeling av spillemidler. En har tradisjon på å
innhente synspunkter hos hverandre i anleggspolitiske spørsmål.
Finnmark idrettskrets anleggsplan har gått ut på dato og en nye er under utarbeiding. I den
anledning hadde en idrettsanlegg som tema både i eget anleggsseminar i juni 2018 og på
idrettskretsens ledermøte i oktober 2018. På bakgrunn av disse gir vi her vårt høringssvar:
Finnmark idrettskrets er enig i de hovedmål som er satt. Det anleggspolitiske arbeidet bør
handle om behovsavklaringer, prioriteringer og målsettinger. Dernest må en velge strategier for
å nå fastsatte mål. Kunnskap er viktig i denne sammenheng!
Prioriteringen av anleggskategorier/-typer bør være opp til hvert fylke å bestemme. Her er det
store lokale og regionale forskjeller som spiller inn. Med tanke på behovet for små idrettsanlegg
i vårt fylke er vi i mot å øke minimum anleggskostnad for å få spillemidler. Dette vil ekskludere
mange. Argumentet er at små anlegg ofte bidrar til at veldig mange er fysisk aktive og er minst
like viktige som de store.

Strategi 1
Selvsagt skal idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg. Forutsetningen er at idrettsrådene arbeider tettere med
kommunene.
Tiltak 1.1: Manglende behovsanalyse er en utfordring i mange kommuner. Styret i Finnmark
idrettskrets mener at vi må tørre å ta diskusjonen om hvilke anlegg som skal prioriteres! Også
her er utfordringen mange små idrettsråd, som knapt nok fungerer. Det kan bli utfordrende for
frivillige i idrettsrådene å gjennomføre slike prosesser og se 10-20 år inn i fremtiden. Rådet fra
Finnmark er derfor å satse på et tettere samarbeid mellom kommunen og idrettsrådet, men at
kommunen driver en slike prosesser.
Tiltak 1.2: At det skal arbeides for at kommunene legger idrettsrådenes prioriteringslister til
grunn for kommunale investeringer, og idrettens behov skal være utgangspunkt for utforming av
Finnmark Idrettskrets - tlf: +47 78 46 02 60 - finnmarkik@idrettsforbundet.no www.finnmarkik.no

anleggene støttes. Kommunene lytter stort sett til idretten dersom en kommer med
synspunkter og innspill. Utfordringen blir her å styrke idrettsrådene slik at de er i stand til å gjøre
jobben.
Tiltak 1.3: At kommunene innehar god anleggsfaglig kompetanse er kjempeviktig. Manglende
anleggskompetanse er en av de største utfordringene blant kommunene i vårt fylke.
Noen få kommuner har kompetanse eller ressurser til å veilede lag og foreninger. En mulig
løsning kan her være at kommuner samarbeider om en felles stilling, evt. at de større
kommunene hjelper de små. Både Finnmark fylkeskommunen og Finnmark idrettskretsen er
interessert i å være pådrivere for dette til, evt. finne gode interkommunale løsninger eller
løsninger gjennom regionsrådene.
Tiltak 1.4: At særforbund skal utarbeide mål, strategier og prioriteringsliste over behov og
geografisk plassering for større anlegg er en god tanke. En savner imidlertid en definisjon på
«større anlegg». I vårt fylke er dt ofte ikke behov for mange store anlegg, men heller flere små.
Det kan blant annet begrunnes med store avstander og spredt bosetning/ punktbosetting. For
oss er det viktig at også slike behov ivaretas.
Tiltak: 1.5: Vi er enige i at idrettskretsene, i samarbeid med lokale idrettsråd og særforbund, skal
utarbeide en oversikt over hvilke større anlegg som bør prioriteres i hver region. Slike anlegg kan
ikke bygges i alle kommuner. Det er derfor viktig at større anlegg sees i et regionsperspektiv og
at idretten sammen med fylkeskommunen er en pådriver for å få til interkommunalt samarbeid
for slike anlegg. I Finnmark er for eksemperl utfordringen at et regionanlegg nødvendigvis ikke er
tilgjengelige for alle i regionene. Interkommunale anleggsprosjekter er derfor utenkelige de
fleste stedene.
Tiltak 1.6: En støtter at NIF, i samarbeid med særforbund og idrettskretser, utarbeide en
prioriteringsliste over større trenings- og konkurranseanlegg med nasjonal betydning. Men,
insisterer på at en i dette arbeidet også hever blikket og ser nordover. Det er viktig at ikke alle
konkurranseanlegg blir lagt i den tettest befolkede delen av landet. Vi minner om Barents
Games som bare blir større og større.
Tiltak 1.7: Vi stiller spørsmål ved om nytt nasjonalt toppidrettssenter skal bygges på bekostning
av breddeanleggene rundt om i Norges land, og anbefaler at det arbeides for å få dette anlegget
inn på statsbudsjettet.

Strategi 2
Gode idrettsanlegg er en av de aller viktigste rammebetingelsene for idretten. Derfor bør det
være en selvfølge at alle organisasjonsledd arbeider, og samarbeider, om å få best mulig
rammevilkår i så måte. Både i forhold til bygging, rehabilitering, drift og bruk av idrettsanlegg.
Tiltak 2.1: At det arbeides for at idretten får økte tilskudd over statsbudsjettet støttes.
Det er gledelig at idrettslag som bygger eget anlegg ble gitt full momskompensasjon i 2018. Full
momskompensasjon, også i fremtiden, vil gi forutsigbarhet.
Angående toppidrettssenter, se kommentar til tiltak 1.7.

Når det gjelder forslaget om at tilskudd til svømmeanlegg flyttes over på statsbudsjettet, er det
en sak Finnmark idrettskrets har støttet og arbeidet for i mange år. Vi ser at det vil minske
etterslepet på spillemidler betraktelig. Når det nå kommer opp at Norges svømmeforbund har
fått betenkeligheter i denne saken, forstår vi det slik at det begrunnes med at det er snakk om å
dele kostnadene til svømmeanlegg over budsjettene til tre departement (kultur, helse og
kunnnskap). Denne betenkeligheten, som kommer fra et av idrettsforbundets egne
organisasjonsledd, må tas på alvor.
Tiltak 2.2: I Finnmark har idretten god innflytelse i forhold til tildeling av spillemidler. Takket
være godt samarbeid med fylkeskommunen får idrettskretsen anledning til å gi innspill til
fordelingen. Blant annet var idretten sentral i arbeidet med å utforme prinsipper for hvordan
spillemidlene skal fordeles i Finnmark. Vårt råd er å få til godt samarbeidsklima og gode arenaer
for samspill, i alle fylker!
Prioriteringen av anleggskategorier/-typer bør være opp til hvert fylke å bestemme. Her er det
store lokale og regionale forskjeller som spiller inn. En må være forsiktig med bare å prioritere
kostnadskrevende anlegg. Med tanke på behovet for små idrettsanlegg i vårt fylke er vi i mot å
øke minimum anleggskostnad for å få spillemidler. Dette vil ekskludere mange. Argumentet er at
små anlegg ofte bidrar til at veldig mange er fysisk aktive og er minst like viktige som de store.
NTNU SIAT er en viktig ressurs både for idretten og det offentlige. Det er viktig at senteret
styrkes og videreutvikles.
Tiltak 2.3: Det er naturlig ved fylkessammenslåing at de nye regionene utvikler planer og
strategier for anleggsutvikling i regionen.
Tiltak 2.4: Selv om flere kommuner har mye å gå på, så er det i dag mange kommuner som gjør
en god jobb og tilrettelegger godt for idretten. Både ved gratis bruk av kommunale anlegg samt
driftsstøtte til idrettslag. Det må likevel være et mål at alle kommuner tilbyr gratis trening for
barn og ungdom i sine anlegg.

Strategi 3
Det er viktig å styrke kompetansen i alle ledd, og at idrettskretsen og fylkeskommunen
samarbeider tett på dette feltet, både inn mot idrettslag/idrettsråd og kommuner.

Vennlig hilsen fra
Finnmark idrettskrets

May Bente Eriksen /s.
Leder

Marit Arntzen /s.
organisasjonssjef

Til
nifhoringer@idrettsforbundet.no

Deres ref:

Vår ref:

17.12.18

Høringsuttalelse fra Hordaland idrettskrets – Forslag til ny anleggspolitikk
Vi viser til utsendt høringsbrev fra NIF av 26. oktober. Hordaland idrettskrets har
behandlet høringsbrevet i styremøte 6. desember.
Overordnet synes vi at det er svært positivt at NIF setter anleggspolitiske
problemstillinger høyt på dagsorden. God tilgang til idrettsanlegg er avgjørende for at
idretten skal forsterke sin posisjon fremover.
De to hovedmålene inneholder ett mål om hvilke anlegg som skal bygges, og ett mål
om tilgang til idrettsanlegg (kostnad). Vi mener at den første målformuleringen kan
forstås på ulike måter, og at den dermed blir for upresis. Den kan forstås slik at det
skal bygges alle anlegg som etterspørres. Dette angir ingen prioritering. Vi oppfatter
at hensikten med målformuleringen er at det skal tilrettelegges for et variert og
mangfoldig idrettstilbud. Det er også viktig at vi sikrer idretten god tilgang til de
idrettsanlegg som bygges. Dette kan muligens inngå i den første målformuleringen.
Vi synes de tre forslagene til strategier er gode. Det er behov for å styrke
kompetansen i idrettsorganisasjonen innenfor anleggsfeltet. Vi må samtidig påse at
samspillet med den kompetansen som finnes i det offentlige blir god, og ikke minst at
samspillet mellom idretten og kommuner/fylkeskommuner optimaliseres.
Vi har tidligere spilt inn at finansieringen av et nasjonalt toppidrettssenter bør
finansieres over statsbudsjettet slik at ikke etterslepet økes for idrettsanlegg i
kommunene. Vi mener fortsatt at dette må være den primære målsettingen.
Full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger anlegg bør være en rettighet.

Vi kan ikke støtte forslaget om å fjerne svømmeanlegg fra spillemiddelordningen slik
det er foreslått i tiltak 2.1.3. Det er klare fordeler med at svømmeanlegg inngår i
spillemiddelordningen ettersom spillemidler sikrer idretten tilgang samt at anlegget da
får en forpliktelse til bruk på årsbasis/ sesongbasis, og at anlegget skal holdes åpent
i 30 år. Det er gode argumenter for at svømmehaller også kan finansieres av andre
finansieringskilder i tillegg til spillemidler, men så lenge idrettens tilgang til
svømmehaller fremstår som usikker dersom svømmehaller tas bort fra spillemiddelordningen, kan vi ikke støtte dette forslaget.
Vi ser på en utvidelse av anleggspolitisk program som et tveegget sverd. Dette vil gi
idretten en større rolle i å prioritere hvordan spillemidlene fordeles. Utfordringen med
forslaget er at dette vil gi en mindre sum til fordeling i fylkene til anlegg som er
prioritert av kommunene. Vi er bekymret over alle tiltak som fører til et økt etterslep.
Forslaget vil gi en reduksjon på ca 10% av midler til fordeling over post 1.1 for
Hordalands del. Det er i de lokale miljøene at anleggsbyggingen skjer. Det er her
også prioriteringene må skje. Vi forutsetter at idretten er med i de lokale
prioriteringene. Idrettsrådene må involveres i de kommunale prioriteringene, og
idrettskretsene er involvert på fylkesnivå.
Forslaget om en maksimal tilskuddssats på 40% til idretts- og nærmiljøanlegg støttes
med bakgrunn i begrensete rammer. Hordaland idrettskrets har tidligere gitt uttrykk
for at nærmiljøanlegg er en viktig arena for lek og egenorganisert aktivitet, og at
disse anleggene fungerer som et godt verktøy for rekruttering til den organiserte
idretten.
Vi støtter også forslaget om at et samarbeid mellom en region/fylke og en kommune
skal falle inn under ordningen med interkommunale anlegg.
Avslutningsvis vil vi påpeke den store utfordringen som ligger i at utbetalingstidspunkt for spillemidler kommer sent, noe som medfører at anleggseier må
mellomfinansiere det beløpet som spillemidlene skal dekke. En sentral oppgave for
NIF må være å arbeide for at etterslepet reduseres. For å lykkes med dette, må det
være en større spillemiddelpott til fordeling eller det må bevilges midler over
statsbudsjettet.
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SVAR PÅ HØRING: FORSLAG TIL NY ANLEGGSPOLITIKK
Møre og Romsdal idrettskrets mener det er positivt at det tas til orde for et økt
engasjement på anlegg i hele idrettsorganisasjonen, og at det legges frem et
forslag til en oversiktlig ansvarsfordeling.
Tilbakemeldingen under er knyttet opp mot de punktene som er lagt frem i
høringsbrevet.
Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og
tiltak
Målet med planen som er beskrevet i høringsbrevet er å få et ansiktsløft for store
og kostnadskrevende anlegg, anlegg for nye og små idretter, og å oppnå en
større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge ved å utvikle en sterk
anleggsfaglig kompetanse og strategier og planer i hele organisasjonen. Målene
her er satt veldig vide og runde i formuleringen. Det betyr at det vil være
vanskelig å måle effekten og måloppnåelse. Det samme gjelder strategiene som
er lagt inn; å være en pådriver er lite målbart. I forhold til punktene i tiltakene er
det viktig å ansvarliggjøre de forskjellige organisasjonsleddene. I punkt 1.2 og
1.3 må det legges inn hvem som er ansvarlige, det samme gjelder alle punktene
på område 2. Uten ansvarliggjøring vil arbeidet bli fragmentert og ikke utført.
Hovedutfordringen innenfor dette området er at det som er lagt inn her ikke
henger sammen med det som er lagt frem i høringsdokumentet for
moderniseringsprosjektet. Skal idrettsrådene få det ansvaret som det er lagt opp
til her, samtidig som de blir gjort om til regionidrettsråd med ansvar for flere
kommuner, vil det være en alt for stor oppgave for tillitsvalgte å skulle
gjennomføre behovsanalyser for anlegg.
Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og
konkret innhold
Det er skissert at anleggspolitisk program skal gå til 2024 og at det låses 2 mrd
kroner opp mot dette i 6 år. Idretten i Møre og Romsdal er skeptisk i forhold til å
låse så mye penger over så lang tid. Dette vil kunne ha negativ konsekvens for
de idrettene og anleggene som ikke ligger inne der. Dersom denne store
summen med midler medfører økt etterslep på den summen med spillemidler
som fordeles til de andre anleggene, vil det bli en dobbel negativ konsekvens for
de som ikke er inne på anleggspolitisk program.
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Det er også lagt inn et nytt Toppidrettssenter i dette programmet. Man vet ikke
hva kostnadene på det vil bli fordelt over disse 6 årene. Ved en stor kostnad på
dette senteret, vil det ha en negativ konsekvens på de andre idrettene og
anleggene som ligger i anleggspolitisk plan.
Forslagene til nye spillemiddelsatser
En økning av spillemiddelandelen i finansieringen ved anleggsbygging vil være
positivt. Det er imidlertid vanskelig å si noe om konsekvensene av dette. Vi
mener derfor at det må utredes før man jobber mer mot et slikt forslag, slik at
man ikke øker etterslepet gjennom en slik endring.
Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
Utvikling av anlegg må komme av et beskrevet behov. Dette vil variere fra sted
til sted og ut i fra tallet på potensielle brukere. Målet med anleggsutvikling er å
skape aktivitet. En satsing på store kostnadskrevende anlegg vil være negativt
for anleggsutviklingen i Møre og Romsdal, selv om det kan være positivt i de
største byene. En slik satsing bør defineres bedre enn å kalle det store
kostnadskrevende anlegg. Det må defineres hva som ligger i dette begrepet. Det
bør ligg spesifikke anlegg her, og de anleggene bør komme ut i fra et beskrevet
behov i særidrettene.
Når det gjelder store anlegg av nasjonal betydning så er det viktig at det skjer
en prioritering fra særforbundene hvor mange arenaer de ønsker. Dette for å
unngå at det blir for mange store mesterskapsarenaer som ikke blir brukt.
Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
En finansiering av et nasjonalt toppidrettssenter bør i hovedsak skje over
statsbudsjettet og annen ekstern finansiering. Selv om anlegget vil være åpent
også for breddeidretten, vil det primært være et anlegg for toppidretten. Det er
viktig at utforming og innhold blir til etter et behov fra de idrettene som skal
bruke det. Å legge det inn som eget tiltak mener vi er feil, det bør ligge inne
under punkt 1.6, der denne typen anlegg er beskrevet.
De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
Å legge svømmeanleggene inn på statsbudsjettet, kan være en utfordring. Dette
kan være negativt for svømmeklubbene og andre vannidretter sin tilgang til
anleggene som i dag blir regulert gjennom spillemiddelregelverket. Det er viktig
å ansvarliggjøre de departementene som har aktiviteter lokalt i anleggene, dvs
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skal
svømmeanleggene inn på statsbudsjettet må det følge et regelverk som gjør at
idretten fortsatt får samme tilgang til anleggene. Om dette ikke blir tilfelle ser
man at mange av svømmeanleggene som er bygd inneholder flere
spillemiddelobjekter. Man kan se for seg at anleggsenheter som
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opplæringsbasseng og terapibad, blir tatt ut av spillemiddelordningen.
Anleggsenheter for svømming (25 meters basseng og lengre) og stupeanlegg,
som oppfyller krav for konkurransestup, fortsatt blir liggende inne som en del av
spillemiddelordningen.
Konklusjon:
Møre og Romsdal mener det er positivt at det blir en satsing på anlegg og
anleggsutvikling med en klar ansvarsfordeling i idrettsorganisasjonen.
Målene må være klarere og mer målbare. På tiltaksnivå må ansvaret plasseres
på hvert punkt.
Høringsutkastet må gjennomgås bedre, og konsekvenser for foreslåtte endringer
må foreligge før det vedtas.
Det er viktig at også anleggspolitikken er knyttet opp mot det horisontale
prinsippet: Sentrale ledd (NIF og særforbund) inn mot stat, regionale ledd
(idrettskrets og særkretser/regioner) inn mot fylker og idrettsråd inn mot
kommuner.
Anleggspolitikken må henge sammen med moderniseringsprosjektet.
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Innspill fra Ålesund Idrettsråd til høring «ny anleggspolitikk»:
Idretten må ta en vesentlig større
ansvar for den negative miljømessige konsekvens mange av aktivitetene medfører. Mest akutt er
granulaten fra kunstgressbaner. Dette ser ikke ut til å være tema i det utkastet som foreligger, men
er utrolig viktig at idretten tar på største alvor og implementerer det i anleggspolitikken som vedtas.
På vegne av Ålesund Idrettsråd
Øystein Tvedt
Leder Ålesund Idrettsråd

Høringsuttalelse fra Nordland idrettskrets til forslag til ny anleggspolitikk

Nordland idrettskrets behandlet idrettsstyret sitt forslag til ny anleggspolitikk på styemøte 12.12.18.
Her er våre kommentarer:
Idrettsstyrets forslag til ny anleggspolitikk viser en vridning av anleggspolitikken der målene er et
anleggsløft for store og kostnadskrevende anlegg og anlegg for nye og små idretter. I tillegg ønsker
NIF å oppnå større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge ved å utvikle en sterk anleggsfaglig
kompetanse og strategier og planer i hele organisasjonen. NIF ønsker å berede grunn til en utvidelse
av anleggspolitisk program og fremme virkemidler for et betydelig anleggsløft i Norge.
Nordland idrettskrets tar utgangspunkt i de spørsmålene som Idrettsstyret ønsker tilbakemelding på.
Sammenhengen mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak:
Idrettsstyret foreslår to hovedmål:
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres
Det første hovedmålet kan tolkes på to måter. Enten at målet er at alle som ønsker å være aktiv med
idrettslig aktivitet skal finne plass i et idrettsanlegg. Det er ganske ambisiøst. Også i de største byene
og tettstedene i Nordland er det problemer med å få plass til alle som ønsker å delta i en del av
aktivitetene som idrettslagene organiserer. Skal man oppnå målet bør man ikke satse på store
kostnadskrevende anlegg, men heller på treningsanlegg. Disse kan være store og kostnadskrevende,
men ikke nødvendigvis tilrettelagt for større konkurranser.
Hvis man tolker målet slik at alle typer ønsket aktivitet skal kunne gjennomføres henger det mer
sammen med de strategiene som skisseres. Man ønsker en satsing på anlegg for nye og små idretter
og da vil nok de idrettene som har manglet anlegg få en mulighet for større utbredelse.
Hovedmål nummer to er vi helt enig i, og kan realiseres ved å arbeide med tiltak 2.4: Det skal
arbeides for at kommunene tar et økt ansvar for å redusere idrettslagenes kostnader ved bruk av
idrettsanlegg.
Figuren på side 4 gir et godt bilde av sammenhengen mellom visjon, mål, strategier og tiltak. Det er
en god sammenheng mellom de ulike elementene.
Nordland idrettskrets er veldig glad for at det foreslås et omfattende planhierarki på anleggssiden.
Det gir kredibilitet i anleggsarbeidet både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er viktig å satse
på økt plankompetanse i idrettskretsene slik at de kan bistå idrettsrådene i sitt arbeid, og styrke
planarbeidet på regionalt nivå.

Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold:

Det foreslås et anleggspolitisk program på 2 milliarder med seks års varighet. Hvis programmet skal
ha noen økt effekt bør det nok ha denne størrelsen.
Nordland idrettskrets synes fornuftig å fortsette satsingen på isanlegg. Særlig i Nord-Norge er det
nødvendig hvis disse idrettene skal få fotfeste. Vi synes også det høres spennende ut med anlegg for
å øke bredden og mangfoldet i anleggstyper. Å stimulere til å tenke bruk av tilleggsarealer til
eksisterende og nye idrettshaller vil øke flerbruken og bedre ressursutnyttelsen i allerede etablerte
anleggstyper. Idrettens aktivitetshus er en spennende nyvinning som kan gi idretter som har
problemer med å komme inn i eksisterende anlegg treningstid (f.eks. kampidretter). Vi er glad for at
bowling er tatt inn blant idrettene som kan være en del av aktivitetshuset og få spillemidler.
Nordland idrettskrets mener det også er en god idé å sette av midler til idrettens overordnede
prioriteringsliste. Da vil det være mulig å få til en prioritering fra lokalt til regionalt til nasjonalt nivå, i
stedet for slik som nå at programsatsingsmidlene er bestemt sentralt og så «plassert ut» til lokalt
nivå uten at anlegget nødvendigvis er prioritert verken lokalt eller regionalt.
Vi synes også det er et godt forslag å bruke programsatsingsmidler på mesterskapsanlegg som ikke er
i kategorien nasjonalanlegg. Hvis man skal få en bred satsing på internasjonale konkurranser og
mesterskap til Norge må de kunne avholdes i flere anlegg enn bare nasjonalanleggene. Større
internasjonale konkurranser utvikler ikke bare idretten i forhold til anlegg og kompetanse, men
utvikler også lokalsamfunn og regioner.

De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av program:
Det er foreslått flere tiltak for å redusere utbetalingen av spillemidler på en del områder slik at man
kan øke potten til anleggspolitisk program. For det første foreslås det å flytte svømmeanlegg over på
statsbudsjettet. Dette har vært diskutert tidligere med den begrunnelse at det ikke er idretten som
er den største brukeren av disse anleggene, men skole og generell folkebading. Svømmeanlegg er
viktige anlegg for å fremme folkehelsen og det offentlige bør derfor ta fullt ansvar for finansieringen
utenom spillemidlene. Erfaringen er at anlegg drevet i privat regi ofte har store leiekostnader for
svømmeklubber som er avhengig av å trene i disse anleggene. Det er et problem for
svømmeidretten. Derfor er det viktigste motargumentet for å flytte svømmeanlegg til statsbudsjettet
at det kan minke idrettens mulighet til å komme inn i anleggene for å trene uten å betale store
leiekostnader. Svømmeanleggene har ikke lengre samme status som idrettsanlegg som nå. Vi forstår
svømmeidrettens bekymringer og foreslår at man heller ser på en mindre andel spillemidler, men
likevel stor nok at man kan hevde at dette også er idrettsanlegg som må stilles til disposisjon for
idretten til trening og konkurranser. Svømmeanlegg er kostbare anlegg som også er dyre i drift, og
det er det andre store problemet for både idretten og skoleverket. Svømmehallene blir ofte stengt
når kommuneøkonomien må strammes inn, noe som rammer både svømmeklubbens treningstid og
skolesvømmingen. Samtidig er det viktig med svømmeferdigheter i et kystland som Norge, og
spesielt Nordland der alle kommuner uten 1, har kystlinje.

Forslagene til nye spillemiddelsatser:
Vi mener det er akseptabelt å redusere maks tilskuddssats til 40% for både idretts- og
nærmiljøanlegg. Vi mener også det er uproblematisk å øke minstekostnaden for å søke spillemidler til
100.000,- kroner.
Nordland idrettskrets er imidlertid usikker på hvordan det vil slå ut å øke tilskuddssatsen til
kostnadskrevende anlegg til 40% av anleggskostnad. Det er uklart for oss om det er godkjent kostnad
etter de kriterier som gjelder nå eller om det er faktiske bygge kostnader som vil variere mye i ulike
deler av landet.

Satsingen på store og kostnadskrevende anlegg:
Det er ikke sagt konkret hvor store anlegg det her er snakk om, men i første omgang peker man ut
isidrettene som et satsingsområde. Som sagt tidligere mener vi det er riktig satsing i Nord-Norge
siden vi pr nu har kun 2 ishaller nord for Trondheim.
Nordland idrettskrets er skeptisk til å øke etterslepet og ventetiden på utbetaling av midler. Nordland
har i mange år lagt nederst på statistikken over tildelte midler og kom i 2018 opp på en
tildelingsprosent på 25,4% og var fjerde sist på fylkeslista. Vi mener man ikke bør sette i verk tiltak
som øker ventetiden før alle fylker er kommet opp på en tildeling på 30% av godkjent søknadssum.
Vi er imidlertid glad for at ordningen med økte tilskuddssatser til pressområder, de tre nordligste
fylkene og Namdalen fortsetter. Det gir idrettsanlegg og muligheter for idrettsaktivitet også i
kommuner med dårligere økonomi/større anleggskostnader. Samtidig bidrar lav tildelingsprosent til
at mindre kommuner kvier seg for å sette i gang anleggsbygging fordi de må vente flere år på å få
utbetalt spillemidlene.

Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter:
Nordland idrettskrets forstår at det er behov for nytt nasjonalt toppidrettssenter, men stiller
spørsmål om det er nødvendig og fornuftig å bruke så mye spillemidler på et slikt senter. Alt avhengig
av total kostnad, som enda ikke er avklart, vil det gå flere hundretalls millioner til et slikt prosjekt hvis
50% av kostnaden skal finansieres av spillemidler.

De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet:
Nordland idrettskrets er helt enig i full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, og at det
finansieres over statsbudsjettet.
Vi mener Nasjonalt toppidrettssenter i større grad bør finansieres over statsbudsjettet for å minke
belastningen på spillemidlene. Da bør man heller bruke noe spillemidler på svømmeanlegg for å sikre
idretten tilgang i disse anleggene til trening og konkurranser. Logikken ved at spillemidler skal brukes

på idrettsanlegg bør også følges her, og det gir svømmeidretten sterkere argumenter overfor
svømmehalleier til å slippe inn uten for store kostnader.
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Forslag til ny anleggspolitikk — høring.
Oppland idrettskrets (01K)takker for muligheten til å komme med innspill forslaget
om ny anleggspoltikk for norsk idrett.
Viser til høringsbrev datert 26.oktober 2018 og vil i det følgende gi tilbakemelding på:
• Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
• Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret
innhold
• De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
• Forslagene til nye spillemiddelsatser
• Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
• Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
• De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
Men først noen kommentarer til beskrivelsen av status og utfordringer med dagens
anleggspolitikk:
Mangel på idrettsanlegg er mange steder en viktig begrensning for barn og ungdoms
deltagelse men 01K mener at en vel så viktig begrensning er økonomi for allsidig
deltagelse og da er det grunn til å spørre om det er riktig å stimulere ytterligere til å
bygge store og kostnadskrevende anlegg? Kanskje får man flere anlegg og mere
idrett ved å stimulere til bygging av flere anlegg der folk bor som ikke er de mest
kostnadskrevende?
Det skrives at statens viktigste rolle er å bidra med delfinansiering gjennom bruk at
spillemidler og ved å yte momskompensasjon; ja men vi skal huske på at
fylkeskommunene bidrar mye med ca. 30 årsverk som innehar kompetanse og bidrar
til at kommunene har kompetanse på dette området som også idrettslagene er helt
avhengige for at det skal bygges anlegg. Idrettskretsene har også i ulik grad
kompetanse på anleggsområdet og bidrar til at idrettsrådene skal være i stand til å
være et talerør for idretten i den enkelte kommune. Systemet er sånn at
fylkeskommunene har veiledningskompetanse for kommunale saksbehandlere og
idrettskretsene bidrar til at idrettsrådene kan være en høringspart og påvirker overfor
sin kommune. Fylkeskommunene og idrettskretsene samarbeider om
spillemiddelprosessen og kompetansetiltak innen sitt fylke.
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Hvorvidt de «riktige anleggene bygges» kommer nok i stor grad an på hvilket ståsted
man har, mange særforbund vil sikkert ønske at det skal bygges flere større
konkurranseanlegg men andre særforbund er opptatt av at det bygges mindre og
flere anlegg nærmest mulid der folk bor. Vi må ikke glemme at de som faktisk bygger
og bekoster byggingen (hovedsakelig kommuner og idrettslagene) bygger det som
trengs lokalt og for dem er det riktige anlegg som bygges.

Kommentarer til mål, strategier og tiltak.
Mål:

det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres,
Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres

Det er skissert tre strategier for å nå nevnte mål;
Strategi 1: /dretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og
nærmiljøanlegg og ha innflytelse ved utforming av alle anlegg.
De skisserte tiltakene (1.1 til 1.7) bygger oppunder denne strategien. Mange av
tiltakene er tilfredsstilt i mange idrettsråd og fylker/idrettskretser allerede, men
kvaliteten varierer og det må etableres systemer og ansvars og rolleavklaringer som
sikrer/pålegger særforbund og idrettskretser å prioritere dette arbeidet. NIF må ta et
ansvar som overordnet organisasjonsledd til å koordinere underliggende ledd — noe
dette dokumentet kan bidra til!
Strategi 2: rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal
bedres.
Tiltak 2.1 Det skal arbeides for at idretten får økt tilskudd over statsbudsjettet.
2.1.1 Full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger egne anlegg.
01K støtter dette, tiden er moden for at dette blir en rettighet i stedet for rammestyrt
ordning.
2.1.2 Nasjonalt toppidrettssenter finansieres over statsbudsjettet og ved spillemidler
(maks 50%).
01K stiller seg bak at behovet er til stede og at vi skal legge til rette for fortsatt
toppidrettssatsning. Et spleiselag med staten hvor staten kanskje også ser på
spillemidlene som statlige midler, kan være en utfordring. En bruk av noen hundre
millioner på et nytt toppidrettssenter vil naturligvis gå på bekostning av andre som
dermed ikke får eller må vente lengre på sine spillemidler, men tiden er inne for å
prioritere bygging på Sognsvann. Finansieringsmodellen må avklares med staten og
kanskje Oslo kommune siden det foreslås at anlegget skal kunne brukes av lokale
breddeklubber. Ved «normal» finansiering av andre anlegg bidrar kommunen med
betydelige midler. Fra idrettens side må det etterstrebes å holde spillemiddelandelen
av finansieringen så lav som mulig. Optimal løsning er at staten fullfinansierer nytt
toppidrettssenter — dette er en nasjonal institusjon som kan sammenlignes med
andre nasjonale løft som bygging av opera, teatre og museer.
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2.1.3 Tilskudd til svømmeanlegg flyttes over på statsbudsjettet. Det må sikres tilgang
til svømmeanlegg for svømmeklubber.
Forutsatt at staten faktisk er villig til å yte tilskudd til bygging av svømmeanlegg over
statsbudsjettet, så stiller 01K seg bak forslaget.
Tiltak 2.2: Det skal arbeides for at idretten får økt innflytelse over fordelingen av
spillemidler til anlegg.
« Grasrotidretten» har stor innflytelse på hvilke idrettsanlegg som bygges ved at
lokalidretten har et nært samarbeid med sin kommune og ved at idrettslagene bygger
mange av små-anleggene selv. Ved at idrettskretsene og idrettsrådene er
kompetente og tett på spillemiddelprosessene i sine geografiske områder, er
påvirkningsmulighetene tilstede selv om det er stor variasjon i hvordan dette
håndteres rundt om i landet. Idretten kan likevel med en endring til større
spillemiddelprosent til store og kostnadskrevende anlegg stimulere til at det bygges
flere av denne type anlegg som i hovedsak finansieres av det offentlige ved
kommuner og fylkeskommuner. Dersom en slik endring fører til større tilbud og mer
idrett for barn og ungdom, støtter 01K det men er samtidig usikker på
beslutningsgrunnlaget for en slik endring. Hva blir konsekvensene i form av
spilemiddelandel for de idrettslagsbygde anleggene og hvilken virkning får dette for
etterslepet?
Forslaget om:
• en større andel av spillemidlene skal tildeles kostnadskrevende anlegg,
• anleggspolitisk program økes til 2 mrd med seks års varighet,
• alle anlegg skal minimum ha en tilskuddsats på 25%,
støttes med bakgrunn i at det trengs flere haller for utøvelsen av mange idretter;
flerbrukshaller, ishaller, fotballhaller,friidrettshaller, basishaller etc. Dette er
eksempler på forskjellige typer kostnadskrevende anlegg som bør likestilles med for
eksempel ishaller og bandybaner. Behovet er stort og ved å bruke spillemidler som
stimulans til at det offentlige skal bygge flere kostnadskrevende anlegg, kan ønsket
resultat oppnås. Likevel er det bekymringsfullt at ved å foreta en slik endring blir det
naturligvis mindre spillemidler tilgjengelig for idrettslagene som i hovedsak bygger de
mindre anleggene lokalt.
01K mener videre at «grasrotidretten» i Norge i hovedsak trenger store
breddeidrettsanlegg — ikke nødvendigvis mesterskapsanlegg.
Forslaget om at minimumsanleggskostnad for å få spillemidler økes til 100.000
støttes for ordinære anlegg, for nærmiljøanlegg foreslår 01K en økning til kr 70.000,Videre støtter 01K en reduksjon til 40% spillemidler til nærmiljøanlegg.
Det foreslås at nasjonalt toppidrettssenter finansieres over spillemidler fra
anleggspolitisk program med inntil 50%. I forslaget er det foreslått 2 mrd til
anleggspolitisk program over en seks års periode, dvs ca 333 millioner årlig. En
økning fra 40-50 millioner til 333 millioner årlig. 01K er enige i at dette kan være en
måte å faktisk få realisert byggingen av nytt toppidrettssenter og samtidig få større
påvirkning på satsningsområder gjennom anleggspolitisk program. Imidlertid
forutsettes det minst 50% finansiering av nytt toppidrettssenter over statsbudsjettet
som er en krevende utfordring! Optimal løsning er at staten fullfinansierer nytt
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toppidrettssenter — dette er en nasjonal institusjon som kan sammenlignes med
andre nasjonale løft som opera, teatre og museer.
Forslaget om at samarbeid mellom fylke og en kommune skal komme inn under
ordningen med interkommunale anlegg, støttes av 01K. I tillegg foreslår 01K at
idrettslag som bygger idrettsanlegg sammen med andre idrettslag på tvers av
kommunegrenser også skal defineres som et interkommunalt anlegg. Det gjøres da
en avtale mellom minimum to idrettslag uavhengig om kommunene er med å
finansierer utbyggigen. 01K vil også foreslå en ordning for småkommuner med
mindre enn 5000 innbyggere; som stimulans til at også innbyggere i småkommuner
skal få tilgang til f.eks flerbrukshall, foreslår vi at disse kommunene kan få 15%
ekstra i spillemidler til noen definerte anleggstyper.
Tiltak 2.3 Det skal arbeides for at de nye regionene tar et større ansvar for utvikling
av idrettsanlegg.
01K støtter dette forslaget men er ikke enige i beskrivelsen som slår fast at
fylkeskommunene har tradisjonelt tatt et lite ansvar for utviklingen av idrettsanlegg,
på Innlandet mener vi at fylkeskommunene tar et relativt stort ansvar både som
utbygger og ved å ha anleggskompetanse tilgjengelig for kommuner og idretten.
Tiltak 2.4: Det skal arbeides for at kommunene Tar et økt ansvar for å redusere
kostnadene for idrettslagenes bruk av idrettsanlegg.
01K stiller seg bak dette tiltaket. Mange kommuner stiller faktisk kommunalt eide
anlegg til fri bruk for barn og ungdom allerede men langt fra alle.
Strategi 3:Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene
anleggsbehov, anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger.
01K støtter tiltakene om økt kompetanse i alle organisasjonsledd i norsk idrett siden
tilgang på anlegg er for de fleste idretter den viktigste rammebetingelsen.
Idrettskretsene er ulikt rigget for å støtte og påvirke til anleggsbygging. En tydeligere
opprioritering av dette området ønskes velkommen. Imidlertid må idrettskretsene ikke
overta fylkeskommunenes og kommunenes ansvar for å faktisk selv ha kompetanse
på disse områdene, idrettskretsene skal først og fremst sørge for å ha nødvendig
kompetanse for idrettslag og idrettsråd. 01K støtter videre at idrettskretsene og
idrettsrådene skal gjennomføre en behovsanalyse og utarbeide anleggsplaner for sitt
geografiske område. Idrettskretsene og særforbundene må etablere tettere kontakt
for å samkjøre og avstemme anleggsbehov og planer.
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Oppsummering:
Strategi 1:Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og
nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Tiltak 1.1-1.6: støttes
Tiltak 1.7: 01K stiller seg bak behovet for et nytt toppidrettssenter men er betenkt
over foreslått finansieringsmodell.
Strategi 2: Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal
bedres.
Tiltak: 2.1.1: støttes
Tiltak 2.1.2: betenkt over finaniseringsmodell og konsekvenser det får for øvrige
anleggsbyggere. Bør utrede konsekvensene avklare med staten innen iverksettelse.
Tiltak 2.1.3: Forutsatt at staten faktisk er villig til å yte tilskudd til bygging av
svømmeanlegg over statsbudsjettet, støttes forslaget. Bør avklares med staten innen
iverksettelse.
Tiltak 2.2.1: Støttes ikke, må konskvensutredes da dette kan ha dramatiske
konskvenser for byggingen av det store volum småanlegg rundt i hele landet som
sikrer tilgang til anlegg i nærheten av bosted og skole.
Tiltak 2.2.2: Forutsatt at staten bevilger midler til bygging av svømmeanlegg over
statsbudsjettet minst tilsvarende dagens nivå av spillemidler og at staten tar minst
50% (helst 100%)av byggingen av nytt toppidrettssenter, kan forslaget om kraftig
økning av anleggspolitisk program støttes! Per nå er dette ikke godt
konskvensutredet og heller ikke avstemt med staten.
Tiltak 2.2.3: støtter forslaget om å heve minimum anleggskostnad for å få spillemidler
for ordinære anlegg til kr 100.000, for nærmiljanlegg foreslår 01K å heve beløpet til kr
70.000,Tiltak 2.2.4 - 2.2.6: støttes
Tiltak 2.3: Støttes
Tiltak 2.4: Støttes.
Strategi 3:Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene
anleggsbehov, anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger.
Tiltak 3.1 — 3.5: Støttes.

Sluttkommentar
Oppland idrettskrets mener den foreslåtte nye anleggspolitikken har mye bra i seg
men den er veldig avhengig av at staten er «med» og tar ansvar over statsbudsjettet
for toppidrettssenteret og svømmeanlegg. Dersom ny anleggspoltikk vedtas og
iverksettes før staten er med og forplikter seg, vil det bli store negative konsekvenser
for byggingen av småanlegg «Norge Rundt» — der folk bor og går på skole!

Med vennlig hilsen
Styret i Oppland idrettskrets
.
Uff

Berit Brørby (s)
Leder.
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Norges idrettsforbund
nif-horinger@idrettsforbundet.no
12. desember 2018

HØRING – FORSLAG TIL NY ANLEGGSPOLITIKK
Vi viser til brev av 26. oktober 2018 med forslag til ny anleggspolitikk. Styret i Oslo Idrettskrets
behandlet sak om forslaget i møte 3. desember. Oslo Idrettskrets mener at det er stort behov for å
utvikle anleggspolitikken nasjonalt og er tilfreds med at Idrettsstyret har satt dette høyere på agendaen.
Dog er vi kritiske til innretningen i forslaget og den foreslåtte virkemiddelbruken.
Hva skal et anleggspolitisk dokument være?
Oslo Idrettskrets mener at det anleggspolitiske arbeidet i NIF i første omgang bør handle om
målsettinger og strategier på et overordnet nivå. I bunnen for dette må det etableres en kunnskapsbase
(dokumenterbare fakta) og en omforent forståelse av anleggssituasjonen i landet.
HVOR ER VI?

HVOR VIL VI?

HVORDAN KOMMER VI OSS DIT?

Vi er kritiske til bruken av selvrapportering og «ønskelister» som faktagrunnlag i høringsforslaget. Vi
savner statistikk og systematisk analyse som grunnlag for prioriteringer og foreslåtte tiltak. Vi mener at
det fremlagte høringsforslaget går for langt i å foreslå satsing på konkrete anleggstyper og prosjekter. I
mangel av faktagrunnlag og systematisk analyse fremstår de foreslåtte tiltakene som forskutterte og
noe tilfeldige.
Finansieringen av et nytt toppidrettssenter er i kroner og øre det mest fremtredende elementet i
forslaget. Et spørsmål vi stiller er om forslaget like mye som å være et anleggspolitisk dokument er ment
som en plan for finansiering av toppidrettssenteret.
Målsettinger
At idrettens og statens målsettinger på idrettsområdet i stor grad er sammenfallende er et godt
utgangspunkt for anleggsarbeidet. Det foreslåtte målet: «Det skal bygges anlegg slik at all ønsket
aktivitet kan gjennomføres» gir lite retning for strategiske valg. Oslo Idrettskrets mener at barn og unge
som målgruppe bør fremheves for å møte målsettingene i den statlige anleggspolitikken. Vi mener at en
naturlig målsetting for norsk idrett bør være anleggstilgang som sikrer at alle barn og unge kan delta i
variert idrettsaktivitet i nærheten av eget hjem.
Det bør også utformes et anleggsmål for toppidretten for å legitimere den ønskede satsingen på et nytt
nasjonalt toppidrettssenter.
Vi mener også at det bør være naturlig for idretten (og også for staten) å ha målsettinger om at
nasjonen har tilfredsstillende anlegg for å avholde internasjonale konkurranser og mesterskap i et utvalg
av idretter.

Strategier
Oslo Idrettskrets mener at et større offentlig/statlig eierskap til idrettens anleggsutfordring er nøkkelen
til å bedre anleggssituasjonen i landet. I tråd med Fjørtoftutvalgets (2016) anbefalinger mener vi det er
behov for å utvikle en helhetlig statlig politikk på idrettsanleggsområdet. Politikken må bygge på et solid
faktagrunnlag og følges opp av en plan for gjennomføring. NIF bør ha som hovedstrategi å påvirke at et
slikt arbeid kommer i gang. Når arbeidet så er i gang må NIFs rolle være som pådriver og faglig
medspiller for å ivareta idrettens interesser i politikkutforming og finansieringsløsninger.
Oslo Idrettskrets mener at NIFs anleggsstrategi bør fokusere på:
1. Økt statlig finansiering av idrettsanlegg gjennom behovsavklaring og målstyring.
2. Endring av plan- og bygningsloven for å sikre idrettens interesser i kommunal planlegging.
3. Full momskompensasjon for idrettslag som bygger eller rehabiliterer idrettsanlegg
Behovet for økt statlig finansiering av idrettsanlegg må synliggjøres i statens egen plan for
anleggsutvikling. I regjeringen Solbergs politiske plattform fra 2013 står det at regjeringen vil utarbeide
en «overordnet plan for anleggsutvikling» (kap. 11 avsnitt idrett). I hvilken grad dette er fulgt opp er vi
ikke kjent med, og vi registrerer at punktet er ute av regjeringsplattformen fra 2018. Det er uansett en
kjensgjerning at både staten og idretten har begrenset kunnskap om den reelle anleggssituasjonen i
landet og mangler en plan for utvikling. Oslo Idrettskrets etterlyser en kunnskapsbasert planmessig
tilnærming til arbeidet med idrettsanlegg på nasjonalt nivå. Vi mener at et slikt planarbeid vil synliggjøre
den samlede anleggsmangelen og behovet for tilleggsfinansiering over statsbudsjettet. Dagens
rettighetsbaserte køordning hvor alle formelt godkjente søknader kvalifiserer for spillemiddeltildeling
bør avvikles til fordel for reelle behovsvurderinger og prioriteringer rettet mot statens og idrettens
mål. Idrettsforbundet må med kunnskap, troverdighet og legitimitet i egen organisasjon styrke sin
posisjon som «statens idrettsråd». En viktig del av dette er å være tydelig på hva som prioriteres, men
også hva som ikke prioriteres.
Endring av plan- og bygningsloven er nødvendig for å sikre idrettens interesser i kommunal planlegging.
En helt grunnleggende utfordring for idretten, som ikke nevnes i dokumentet, er at tilrettelegging for
idrett ikke er en lovpålagt oppgave. Idrettens interesser er svakt ivaretatt i plan- og bygningsloven og
det finnes heller ikke rikspolitiske retningslinjer som sikrer idrettens interesser i planarbeid. Dette er et
problem både for arealmessig og økonomisk planlegging i kommunene. Dette gjør at idretten behandles
svært ulikt omkring i landets kommuner, og idrettsanleggsutviklingen avhenger av den enkelte
kommunens frie økonomiske handlekraft. Oslo Idrettskrets mener at det bør utarbeides en nasjonal
norm for idrettsanleggsdekning for å sikre barn og unges interesser i kommunal planlegging.
Forutsigbarhet er svært viktig for idrettslag som planlegger å stå som byggherre for egne idrettsanlegg.
Full momskompensasjon for idrettslag som bygger eller rehabiliterer idrettsanlegg må fortsatt stå høyt
på den politiske agendaen. Kompensasjonen bør forbeholdes de prioriterte anleggsprosjektene som
kvalifiserer for spillemiddeltildeling.
Vedlagt er vårt innspill av 30.mai til arbeidet med NIFs anleggspolitikk der vi mer i detalj redegjør for
vårt syn på nasjonal anleggspolitikk.
Med vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets

Magne Brekke
generalsekretær

Norges Idrettsforbund
Attn: Idrettsstyrets anleggsutvalg og anleggsrådgiver
30. mai 2018

Utforming av en ny anleggspolitikk
- en vurdering av bakgrunnsnotatet fra NIF 14. mai 2018
Viser til bakgrunnsnotatet til NIFs ledermøte sist helg og diskusjonene rundt temaet på ledermøtet.
Anleggspolitikk er på agendaen i Oslo Idrettskrets (OIK) hver eneste dag og er ett av våre tre
prioriterte innsatsområder. Vi har analytisk og strukturert samarbeid sammen med Oslo kommune
om hovedstadens anleggsbehov og anleggspolitikk, og det er dette som har gitt endring i kommunens
investeringsvilje i idrettsanlegg. Anleggspolitikken i Oslo og hvordan behovsanalyser og prioriteringer
i Oslo foregår kan være referanse for et anleggsstrategisk arbeid på nasjonalt nivå. Direkte overførbart
er det naturlig nok ikke, siden staten yter tilskudd og ikke er tiltakshaver. Men modellen for
informasjonsinnsamling, situasjonsbeskrivelse, målstruktur og vurdering av fremtidige behov vil
uansett kunne være den samme.
Vi har mange kommentarer til bakgrunnsnotatet, men arbeidsformen på ledermøtet ga oss ikke rom til
å fremlegge dette som planlagt fra vår side. Vi formidler derfor våre vurderinger i brevs form.
Mål
I notatet lanseres følgende mål for anleggsområdet:
- Det skal utvikles en anleggsportefølje som bidrar til at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
- Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres.
Vår vurdering:
Målet om anleggsdekning er upresis og lite egnet til å styre etter. Formuleringen legger opp til at
alle ønsker for anleggsutvikling skal imøtekommes (uten prioritering?).
Vi mener at formuleringene i IPD er et bedre utgangspunkt. IPDs mål for anleggsstrategisk arbeid
sier at «alle, uavhengig av bosted, skal ha god tilgang til idrettsanlegg og mulighet for både å delta
i et organisert idrettstilbud og egenorganisert fysisk aktivitet.»
Vi stiller oss bak beskrivelsen av utfordringen slik det er skrevet ut i IPD:
Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom fylkene og kommunene, og kapasiteten er sprengt
i mange befolkningstette områder. Norsk idrett vil derfor arbeide målrettet for god tilgang til idrettsanlegg
uavhengig av hvor man bor. Den langsiktige målsettingen er at de regionale forskjellene i anleggsdekning
reduseres systematisk.
Kunnskapen om tilstanden nasjonalt og lokalt er ufullstendig. NIF ønsker derfor å styrke sitt
anleggspolitiske arbeid med større faglig kapasitet og evne til dokumentasjon i forhold til behov,
befolkningsutvikling, og aktivitetsutvikling i 2017. Dette skal styrke grunnlaget for NIFs og særforbundenes
anleggspolitiske arbeid.
(Idrettspolitisk dokument kapittel 4.5)
Vi er opptatt av at kunnskapen om anleggssituasjonen i Norge styrkes slik IPD beskriver.

OSLO IDRETTSKRETS

Ekebergveien 101
1178 Oslo
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www.idrettsforbundet.no/oslo

Målsettingen om å begrense idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg støttes. Vi mener
videre at barn og unge som målgruppe bør fremheves for å møte målsettingene i den statlige
anleggspolitikken og regjeringsplattformen.

Våre hovedpoeng:
-

NIF bør først og fremst følge opp det oppdraget de har fått gjennom IPD
Målformuleringen knyttet til anleggsdekningen bør tydeliggjøres og spisses
Kunnskapen om anleggssituasjonen må styrkes
Barn og unge som målgruppe bør fremheves for å møte målsettingene i den statlige
anleggspolitikken og regjeringsplattformen.

Dagens situasjon
Det vises til at investeringene i idrettsanlegg øker år for år (6,7 mrd i 2017), og at idrettslagene
rapporterer om fortsatt stort behov. Det refereres til idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 hvor
idrettsrådene var mest fornøyd med situasjonen for fotball og minst for isanlegg.
Vår vurdering:
Beskrivelsen her er svært tynn og tydeliggjør behovet for økt innsikt og dokumentasjon av
anleggssituasjonen. Det som finnes av behovsbeskrivelse er uttalte behov og ønsker fra
idrettslag og idrettsråd. Det vises ingen statistikk for anleggsdekning eller systematisk analyse
for anleggsbehov. Idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 er en svært enkel behovsanalyse som gir
et svært tynt grunnlag for prioritering.
Noen utfordringer
Bakgrunnsnotatet drar opp følgende utfordringer:
Bør det offentlige ta et større ansvar for å bygge og drifte anlegg?
Det vises til at idrettslagene tar et stort ansvar for anleggsbygging og det stilles spørsmål om dette
fører til økte kostnader for idrettsdeltagelse. NIF spør om tilrettelegging for idrett bør være en
lovpålagt oppgave.
Vår vurdering:
Fordelingen av oppgaver mellom det offentlige som tilrettelegger og den frivillige
idrettsbevegelsen som aktivitetsleverandør bør dyrkes videre, men idretten selv bør hjelpe det
offentlige med prioriteringene. Det offentlige bidraget bør innrettes slik at det først sikrer alle
barn og unge mulighet for deltagelse i idrett.
Det bør være en forpliktelse for alle landets kommuner å tilby sine innbyggere et basisutvalg
av idrettsanlegg. En norm for anleggsdekning bør etableres, både for å legge press på
kommuner som ikke leverer og som grunnlag for tildeling av spillemidler.
Plan- og bygningsloven bestemmelser om tilrettelegging for barn og unge kan spesifisere
retten til å drive idrettsaktivitet i eget nærmiljø.
Totalt statlig bidrag
Det diskuteres om hvordan staten skal finansiere idrettsanlegg. Med spillemidler alene eller over
statsbudsjettet.
Vår vurdering:
Hvordan staten finansierer idrett er mindre relevant så lenge midlene kommer. Idrettens
fokus bør være å dokumentere behovet, så kan vi overlate til staten å finne nødvendig
finansiering.

Prioritering – fordeling av tilgjengelige midler
Det spørres om det er de riktige anleggene som bygges, om hvordan behovsvurderingen skal utføres og
hvilke overordnede føringer som skal legges til grunn.
Vår vurdering:
Mangel på behovsvurdering er etter vårt syn det største ankepunktet mot dagens
spillemiddelsystem.
Med dagens system vil alle teknisk godkjente søknader kvalifisere for mottak av spillemidler
og ha rett til en plass i spillemiddelkøen. Det ligger ingen vurdering av behovet annet enn
tiltakshavers eget ønske og ambisjon. Gitt begrensede midler som er til fordeling mener vi at
det må finnes en grense for hvor mange anlegg som skal få statlig støtte innenfor et område
(anleggstype eller geografisk). Dagens svar fra idretten er bare mer penger – men det er på
tide at vi også stiller krav til oss selv om å gjøre prioriteringer.
Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg fra 2009 etterlyser også behovsprøving:
«Tilskuddssystemet, som fordrer at søkeren må bidra med en betydelig andel av midlene, fører til at det er
kommuner med høye frie inntekter som søker om mest og tildeles mest tilskudd til bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg. Undersøkelsen viser også klart at det er disse kommunene som har den beste anleggsdekningen.
Riksrevisjonen vil derfor understreke betydningen av at anleggsutbyggingen i enda større grad må skje på
bakgrunn av de faktiske behovene i kommunene, og ikke etter økonomisk evne, slik at behovene til hele
befolkningen blir ivaretatt slik Stortinget forutsetter».
For å være i stand til å gjøre en samlet prioritering av anleggsbehovet er det nødvendig å etablere noen
prinsipper for prioritering av ulike typer anlegg i ulike områder.
Kriteriene for prioritering må bygge på idrettens (og statens) målsettinger og bør objektivt kunne
aksepteres av de ulike særinteressene. Et slikt kriteria i sin enkleste form kan være at anlegget skal
bidra til økt aktivitet blant barn og unge (prioritert målgruppe).

Hovedpoeng:
- Det offentlige bør ta ansvar for idrettsanleggsutbygging
- Det bør etableres en norm for anleggsdekning
- Plan og bygningsloven bør sikre barn og unges rett til å drive idrett
- Retten til spillemidler bør behovsprøves
- Kriteriene for prioritering må bygge på idrettens (og statens) målsettinger
Fremtidig finansiering av idretts- og nærmiljøanlegg
Det har vært en kraftig vekst i tilgjengelige midler over spillemiddelordningen de senere årene. NIF
mener det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, og antar anleggsmidlene vil reduseres
noe. Som tiltak for å bedre balansen mellom tilgjengelige midler og søknadsbeløp listes:
- Tilskuddssatsene fryses på dagens nivå (30%-målet oppgis)
- Anleggstyper tas ut av spillemiddelordningen for finansiering over statsbudsjettet. Anlegg som
kombineres med andre formål slik som skoleidrettshaller og svømmehaller, samt
kostnadskrevende anlegg er eksempler.
- Ingen anlegg kan få mer enn 40% tilskudd av godkjent kostnad
- Spillemiddelordningen suppleres med midler fra statsbudsjettet
- En større andel av spillemidlene allokeres til idrettsanlegg
Vår vurdering:
Retten til spillemidler bør behovsprøves. Kommuner eller anleggstyper som har dekning over en
norm bør ikke få tildeling av spillemidler.

Hovedpoeng:
Tildeling av spillemidler bør være behovsprøvet – ikke rettighetsbasert.

Innretning på spillemiddelordningen
Det redegjøres for spillemiddelordningens ulike tilskuddstyper.
Vår vurdering:
Nye tilskuddstyper har kommet til over tid, og det er på sin plass med en større revisjon av
ordningen. Alle særordninger bør nullstilles og nye tilskuddsordninger bør utformes med
utgangspunkt i dagens situasjon og målsettinger.

Hovedpoeng:
Alle særordninger bør nullstilles og nye tilskuddsordninger bør utformes med
utgangspunkt i dagens situasjon og målsettinger.
Forslag til ny strategi
Det gjøres i notatet et forsøk på utforming av en ny anleggsstrategi.
Vår vurdering:
Flere av forslagene kan støttes av OIK, men helt grunnleggende mangler igjen en systematisk
analyse og behovsvurdering som grunnlag for prioriteringer og konkrete tiltak. En nasjonal
idrettsanleggsplan etter modell fra Oslo kommune behovsplan for idrett bør fremmes.
Nasjonal idrettsanleggsplan
Vi mener at en godt fundert nasjonal idrettsanleggsplan kan være veien til å bedre anleggssituasjonen
for landet som helhet. Med god dokumentasjon av behov og evne til å prioritere kan man etablere en
bedre posisjon for økte bevilgninger til idrettsanlegg.
For å lykkes er det nødvendig at staten tar eierskap til planen og at behovet for anleggsutvikling
knyttes direkte til statens politikk og målsettinger på området. Idrettsforbundet bør derfor jobbe for at
planen utvikles og eies av KUD, behandles av Stortinget og direkte påvirker de økonomiske rammene
for statlig anleggstilskudd.
Spørsmålet om anlegg av nasjonal interesse og om staten skal bygge, eie og drive idrettsanlegg på
samme måte som det gjøres på kulturfeltet bør være et eget kapittel i en nasjonal anleggsplan. Dette vil
også omfatte anlegg for toppidrett.
En nasjonal idrettsanleggsplan bør inneholde følgende hovedelementer:
- God kunnskap og dokumentasjon av anleggssituasjonen i landet vil danne grunnlag for en
GAP-analyse som vil synliggjøre behovet for økt finansiering, og gi grunnlag for prioriteringer.
Analysen skal vise forskjellen mellom ønsket situasjon i fremtiden (målsettinger) og dagens
situasjon.
- En standard for anleggsdekning basert på innbyggertall og bosetningsmønster bør utvikles for
å definere behov, og rett til spillemidler. Standarden kan vise hvilke anleggstyper og hvor
mange anlegg man bør ha innenfor et geografisk område.
- En nasjonal behovsplan kan danne grunnlag for særlige tilskuddssatser for å stimulere til
anleggsutvikling der underdekningen er størst, og som grunnlag for programsatsinger
innenfor særskilte anleggstyper.
- Etablering av ulike finansieringsmodeller for ulike typer anlegg (Investering og drift).

Hovedpoeng:
Vi trenger en nasjonal idrettsanleggsplan.

Med vennlig hilsen

Magne Brekke
generalsekretær

Robert Gausen
seniorrådgiver

Til:
Fra:

NIF
Styret i Rogaland idrettskrets

Dato: 16. desember 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høringssvar – forslag til ny anleggspolitikk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har behandlet forslag til ny anleggspolitikk.
Hovedinntrykket er at det gjort et godt stykke arbeid som vi i hovedsak kan stille oss bak.
Videre synes vi det er gjort et grundig og godt arbeid med å tydeliggjøre ansvar og roller for
de ulike organisasjonsleddene. I tillegg støtter vi at det utarbeides mest mulige objektive
analyser over behovene på alle nivåer.
Her er våre kommentarer til forslaget:

Innspill til Kap 1: Status og utfordringer
RIK er i hovedsak enige i analysen, men foreslår at man vurderer begrepet større kostnadskrevende
idrettsanlegg.
Vi stiller oss bak at det gjøres noe med satsene for store kostnadskrevende anlegg - gitt at man samtidig
kvantifiserer flerbruken.
RIK har over tid arbeidet med en strategi for det vi kaller Strategisk viktige idrettsanlegg. Følgende er
sakset fra våre egne forberedelser til høring internt i Rogaland:
Strategisk viktige idrettsanlegg er et helt nytt begrep basert på
idrettskretstingets vedtak april 2018. Begrepet omhandler idrettsanlegg
som det ikke nødvendigvis er fornuftig å bygge mer enn noen få av i
Rogalands fem soner.
Strategien legger opp til at det bør være en gjennomtenkt og helhetlig
fordeling av denne type anlegg. Idretten har behov for noen enkelt-anlegg
som er mer kostnadskrevende enn andre. Idretten erkjenner at slike større
anlegg ikke kan etableres i alle kommuner. Mangfold, flerbrukspotensialet
og samarbeid bør derfor være styrende for utvikling av større
kostnadskrevende idrettsanlegg. Samtidig mener RIK det er viktig å ivareta de typer
flerbruksanleggene som ikke koster mye, men likevel kan være svært viktige for særidrettene, og som
også er av den art at det ikke kan etableres i alle kommuner.
Mot denne bakgrunn utfordrer vi begrepet større kostnadskrevenede idrettsanlegg, og mener at
begrepet som ble vedtatt på idrettskretstinget skal være tydelig på at det ikke utelukkende er
kostnaden som betyr noe for "klassisfiseringen".
Strategisk viktige anlegg vil derfor være strategiske anlegg som av kostnadshensyn
eller andre hensyn vil være krevende å etablere uten et samarbeid mellom flere
kommuner og/eller flere idrettslag/idretter.
RIK oppfordrer til endring av begrep til «Strategisk viktige anlegg»
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Innspill til kap 2 :
Forslag til Idrettens hovedmål og strategier på anleggsområdet
RIK er enig i at idretten selv må få større innflytelse over anleggsutviklingen i tråd med behovsanalyse og
langsiktige prioriteringsplaner
I tillegg til de oppsatte mål 1. og 2. mener Rik at NIFs anleggsstrategi bør fokusere på:
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres.
3. Økt statlig finansiering av idrettsanlegg gjennom behovsavklaring og målstyring.
4. Sikre idrettens arealinteresser i kommunal planlegging.
5. Full momskompensasjon for idrettslag som bygger eller rehabiliterer idrettsanlegg

Innspill til kap 3 :
Forslag til ny Anleggspolitikk og organisasjonsleddenes rolle
RIK ser positivt på at man så tydelig har definert rollene til de ulike organisasjonsleddene
RIK støtter at tildeling av spillemidler til anlegg i større grad må baseres på en behovsanalyse og en
langsiktig prioriteringsplan
RIK mener en bør se på hvor det er mest effektivt og nyttig at idrettslagene skal søke kompetanse og råd
mht anleggsbygging og utvikling. RIK mener det bør etableres en sentral databank og verktøykasse for
nybygging og utvikling av anlegg. For å sikre samkjøring og prioritering av midlene, bør regionenes rolle
mht prioritering og veiledning styrkes. Slik vil en også bedre sikre at kommuner og idrettslag kommer i
dialog og evt går sammen om etablering og sambruk av anlegg der hvor dette er mulig og nyttig.
RIK støtter ambisjonen om å utvikle et nytt og større toppidrettssenter i Norge, under forutsetning av at
dette tas av statlig finansiering og ikke på bekostning av de ordinære spillemidlene.
Vi støtter også å heve minimumsgrensen for anleggskostnad for å få spillemidler til kr 100.000
Svømmehaller
RIK kan støtte at anlegg som skal benyttes til lovfestede aktiviteter kan få en særskilt finansiering over
statsbudsjettet under forutsetning at idretten får tilgang til bruk av disse anleggene.
Kostnadskrevende anlegg
RIK støtter strategien om at en større andel av spillemidlene tildeles denne typen anlegg, men ønsker å
utfordre på begrepsbruken. Vi ønsker å endre dette begrepet til «strategisk viktige anlegg» Se definisjon i
teksten over. Evt kan vår definisjon over strategisk viktige anlegg få sine midler gjennom det
anleggspolitiske programmet.
Spesielt utvalgte anleggstyper
Med utgangspunktet i forslagets gode forslag til organisering, strategi og tiltak etterlyser vi en bedre
argumentasjon for at ishaller skal prioriteres som en særskilt viktige før undersøkelsene og strategiene er
lagt. Vi kan ikke i rapport fra Telemarksforskning finne dekning for at dette er et særskilt behov i Rogaland.
Heller ikke når vi ser på idrettens størrelse i totaloversikten. Ishaller vil absolutt være typen anlegg som
flere kommuner må stimuleres til å samarbeide om.
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Innspill til kap IV:
Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019 – 2024
RIK støtter at det legges opp til et større anleggspolitisk program med forutsigbar varighet, men mener
4 år er mer egnet. 6 årig program vil føre til en for rigid prioriterings politikk over for lang tid.
RIK støtter forslaget om konseptet som idrettens aktivitetshus hvor flere idretter går sammen om å
utvikle anlegg.

På vegne av idrettskretsstyret i Rogaland

Sportslig hilsen
John Arve Hveding
Styreleder

Rune Røksund
Daglig leder/org.sjef
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NIF – frå breitt medlemsdemokrati til oligarkisk idrettskonsern?
All makt og midlar til Ullevål Stadion?
Uttale om Moderniseringsprosjektet frå Nord-Vestlandet Vektløftarregion
«Oligarki «fåmannsvelde», er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe
mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av
styresformene, oligarkiet ble definert som en styresform, der få har makten og styrer etter
egeninteresser.[1] De få er økonomisk sterke og styrer basert på deres økonomiske interesser»
https://no.wikipedia.org/wiki/Oligarki

Innleiingsvis kort oppsummering av region N-V sitt syn:
NIF har kome med framlegg til 3 modellar for modernisering av norsk idrett.
Ingen av dei er akseptable.
Vi går difor inn for eit null-alternativ:
Modernisering og effektivisering innanfor noverande struktur.
Overføring av Sogn og Fjordane sine idrettsressursar til Ullevål Stadion
Alle 3 modellane vil innebere at Sogn og Fjordane blir sterkt tappa for idrettsleg
kompetanse og ressursar:
Politisk, økonomisk, administrativt og fagleg.
Både på det fellesidrettslege plan/noverande Sogn og Fjordane Idrettskrins.
Og når det gjeld særkrinsar og regionar i fylket.
NIF forslår å legge ned både idrettskrins og særkrinsar/regionar her i fylket.
Pengar som blir spart skal gje meir aktivitet – sentralt.
Vestland fylke utan idrettskrins?
Det er ikkje eingong sikkert det blir ein regional fellesidrettsleg krins/region i det nye
samanslegne Vestland fylke (noverande Sogn og Fj. og Hordaland)
Sidan det maksimale er 1 regional fellesidrettskrins i kvart nytt fylke i modell 1
Medan det ynskjelege frå NIF si side tydelegvis er modell 2 og 3/fase 2 med vidare reduksjon
til 7.
4 av dei 11 nye samanslegne fylka skal i så fall ikkje skal ha eigen fysisk tilstadeverande
representasjon frå NIF. Vestland kan bli eitt av dei 4 utan….
Altså i 2020 helst berre idrettskrins i 7 fylke mot 18 i dag, etter NIF sitt forslag.
Dei 7 attverande idrettskrinsane skal bli fullstendig underlagt NIF sentralt.
Etter mønster av Olympiatoppen si regionale organisering.
Heilt og fullt styrt av NIF sine prioriteringar.
Talet på særidrettsregionar skal tilsvarande ned – minst.
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NIF frå folkeleg grasrotdemokrati til Ullevål-oligarki
Framlegget frå NIF er i praksis å nulle ut/redusere makta til alle respresentative
demokratiske krins/regionsorgan og utrydde alle idrettsopposisjon.
Heller ikkje aktivitetsretta oppgåver skal utførast regionalt av lokale tillitsvalde.
Dagens demokratiske krinsting skal erstattast av eit valmøte til regionalt politisk utval som
skal jobbe mot politisk nivå for å få mest muleg pengar til idretten.
Fullstendig underlagt NIF si sentrale politiske og administrative leiing på Ullevål Stadion.
«… arbeide tett med administrasjonen slik at utvalgsmedlemmene kan være gode
ambassadører for gjennomføringen av strategien(til NIF-styret)»
Idealet er klart formulert som Olympiatoppens organisasjonsstruktur:
«Om en ser på idrettskretsenes faglige arbeid som en forlengelse av NIFs sentralledd, så er
bildet temmelig variert. Det er svært ulik kompetanse og kapasitet i kretsadministrasjonene,
og derfor varierer også leveransene i forhold til prioriterte felles mål.
Innenfor toppidretten er dette løst ved etablering av regionale toppidrettsavdelinger som
rapporterer direkte til Olympiatoppen. Det gir mulighet for felles mål, prioriteringer,
lojalitet og tydelig tilhørighet.
(Faktabilder, punkt 2.14.3 s 67, våre uthevingar)
Dei få attverande idrettskrinsane sin lojalitet og tilhøyrigheit altså heretter fullt og heilt
vere til NIF sentralt/Ullevål stadion, ikkje til lokallag og fylke.
Også alle attverande regionale særidrettsledd skal bli «sentrale nikkedukker»
Sidan same organisasjonsstruktur tenkt for særforbunda regionalt:
«For særforbundene regionalt

• I den grad særforbundene velger å ha regionalt apparat skal dette maksimalt følge

antallet fellesidrettslige regioner.

• Særkretsene/-regionene skal ikke ha egne politiske styrer, men rapporterer direkte til
særforbundet
• Særforbundene kan opprette utvalg etter behov for å sikre operativ kraft og gjennomføre
idrettsaktivitet lokalt

• Det forventes at ny organisering er på plass i løpet av 2020.»
Framgangsmåte i dette høyringssvaret:
Som det vil gå fram av vår uttale nedanfor har vi hatt ein relativt grundig gjennomgang ikkje
berre av NIF sitt høyringsforslag med 3 modellar for ny organisering av norsk idrett.
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/horing-fremtidig-organisering-av-norskidrett.pdf
Men også av det utlagde materiale på NIF si temaside om Moderniseringsprosjektet
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/
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Vi har sett særleg nøye på dei 3 større bakgrunnsnotata/rapportane:
•

Faktabilde fra idrettsorganisasjonen

•

Fremtidens krav til organisering av norsk idrett

•

Rapport: Forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett

I forslaga og bakgrunnsnotata har anleggsutvikling stor plass, utan nødvendig konkretisering.
Det har då vore nødvendig å sjå på NIF sitt konkrete forslag til ny anleggspolitikk for å forstå
og vurdere kva som ligg i dette med auka vektlegging av anleggsutvikling.
Høyringsframlegget for NIF sin nye anleggspolitikk utlagt her:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/1nyheter/sofie/horing-nyanleggspolitikk.pdf
Svært mange i norsk idrett har verken tid eller ork til å lese omfattande utgreiingar. Spesielt vi
på det frivillige ulønna på grunnplanet lokalt og regionalt.
Men moderniseringsforslaga vil ha svært stor innverknad på vår idrettslege kvardag.
Spesielt i fylke som Sogn og Fjordane
Vi har – diverre – lita tru på at ein kort høyringssvar frå ein liten Ullevål Stadion –
perifer særkrins i ein perifer særidrett i eit perifert fylke vil bli tillagt noko som helst
vekt.
Saka er avgjerande viktig for oss. Vi har difor laga eit omfattande høyringssvar.
For å gje litt meir bakgrunn til dei interesserte som ikkje har høve til å bruke mykje tid
på lesing. Og i von om litt faktisk påverknad.
Vi tek difor med ein del til dels lange sitat frå NIF sine forslag og bakgrunnsnotat. Kombinert
med nokre forskings-og mediasitat. Med såpass kjeldetilvisningar at interesserte lett kan
kontrollere og orientere seg vidare.
Ein del formuleringar i NIF-materialet er - medvite eller umedvite - villeiande/motstrid
mellom tekst og konsekvensar av faktiske forslag.
Og språkleg vanskelege å forstå.
Vi har difor valt å spissformulere det vi meiner er faktiske resultat, mål og hovudpunkt.
På ein måte som kanskje enkelte vil reagere (sterkt) på, eller ikkje ville tru heilt på.
Det vil etter vårt syn vere glimrande sidan det då krev av dei set seg sjølv endå
grundigare inn i saka. Og vi får nødvendig debatt før avgjerande vedtak.
Moderniseringsprosjektet - forsøk på å kneble kritikk av NIF-leiinga?
Etter sammøte med Sogn og Fjordane Idrettskrins og dei andre regionane og særkrinsane i
fylket vart vi i fjor haust samde om å uttrykke mistillit til sitjande NIF-leiing.
Vi skreiv om det i regionen si fb-gruppe 31.10.2017 slik:
«VG går frå NIF til særforbunda:
VG har lenge hatt eit "korstog" mot NIF-leiinga. Og no er turen komen til særforbunda.
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Ein kan meine mykje om VG sine oppslag. Men VG får i alle fall sett fokus på at
spelemidlane primært skal gå til å betre tilhøva for barn, ungdom og funksjonshemma i
laga der den store aktiviteten skjer.
Så får ein diskutere korleis nasjonalt nivå (NIF/særforbunda), regionar/krinsar og lokallag
best mogleg kan bruke statsløyvingane for å oppfylle desse måla.
NIF og særforbunda på topplan meiner naturleg nok deira innsats er viktig. Som vi ser av
desse VG-intervjua. Og det er sjølsagt rett
- delvis.
Sogn og Fjordane Idrettskrins og regionane/krinsane her i fylket er av dei som etter felles
drøfting har uttrykt mistillit til sitjande NIF-leiing. Av grunnar som i desse VG-oppslaga:
For mykje midlar blir liggande sentralt, til administrasjon og toppidrett- for lite kjem ut til
regionane og laga der aktiviteten "for alle" skjer.
Det er ein debatt som direkte og indirekte også har vore oppe på dei siste NVF-tinga. Og
sikkert kjem opp på tinget 2019 også.
Vi oppmodar difor alle om å fylgje med på debatten og diskutere og gjere seg opp eigne
meiningar.»
https://www.facebook.com/groups/650315408444536/permalink/1284579851684752/
Dette ut frå regions- og krinsorgana si noverande rolle som demokratisk valde av grasrota,
lokallaga i fylket. Der vanlege medlemmer/grasrota i våre krinsar/regionar reagerte svært
sterkt på NIF- og OL-toppane si framferd og mangel på sjølkritikk
Moderniseringsprosjektet kan kallast NIF sitt langsiktige svar på kritikken.
NIF sitt svar på kritikken frå demokratiske idrettsorgan i Sogn og Fjordane er å foreslå
alle slike organ i noverande fylke fjerna!
På den måten skal all kritikk mot NIF sentralt tydelegvis nøytraliserast?
Vi finn i NIF-materialet ei rekke formuleringar om kor uheldig det er at lokale styringssignal
kolliderer med sentrale.
Men det er faktisk essensen i eit demokrati i vanleg norsk tyding av ordet!
NIF sentralt/Ullevål stadion vil altså helst i framtida styre utan å blir forstyrra av demokratisk
valde regionale organ som idrettskrins, særidrettsregionar og særkrinsar som kan samle og
setje makt bak rettkomen kritikk frå grasrota i lokallaga!?
Utnulling av KUD sine nedskjeringar til sentraladministrasjonen i NIF?
Full kamp også mot dei fylkespolitiske miljøa?
Kulturdepartmentet (KUD) har dei to siste åra skåre ned på midlane til NIF sin
sentraladministrasjon. Og i staden fordelt midlane direkte ned på lagsplan.
For eitt år sidan var KUD v/dåverande minister Helleland sine hovudgrunnar og
argumentasjon slik ifylgje NRK:
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«…– Jeg håper idretten har forstått alvoret av hvordan situasjonen oppfattes ute blant folk,
at de har et alvorlig tillitsproblem, at det er en ukultur som nå må ta slutt. Jeg håper nå at
de nå vil gjøre det de kan og snu hver stein for å endre kulturen og sørge for en nøkternhet
som gjør at pengene blir brukt på aktivitet til barn og unge i hele landet, og at pengene skal
gå til idrettslagene, som er det midlene er ment til å bli brukt på
…. – Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt
pengebruken, og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har forbundet
satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. En åpen og effektiv organisasjon vil være
sterkere rustet for framtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier
kulturministeren.(våre uthevingar)
https://www.nrk.no/sport/helleland-gjor-nytt-kutt-i-stotten-til-nif-toppene-1.13804155
NIF nektar demonstrativt å rette seg etter statens signal.
Og går i staden inn for å konfiskere spelemidlane som no går til regionalt/krinsnivå.
NIF sentralt vil i tillegg ha midlar som no går direkte frå fylka til dagens idrettskrinsar.
Dagens 18 idrettskrinsar skal maksimalt vere 11 som statens forvaltningsreform når det gjeld
fylke (modell 1). Men helst reduksjon frå 18 til 7 (modell 2 og 3/fase 2). Med
arbeidsoppgåver fullstendig definert av NIF sentralt, finansiert med midlar frå noverande 18
idrettskrinsar.
Grunnen til at NIF primært ynskjer reduksjon frå dagens 18 idrettskrinsar til berre 7 er at det
er så mykje viktigare å få betre kvalitet på NIF sine faglege team og fleire einsidige
spesialistar.
Som det heiter i utgreiinga om Forslag til modeller for organisering og fordeling av oppgaver
og tjenester innenfor norsk idrett:
«6.5 Prioritering av ressurser til fellesidrettslig linje:
Norges Idrettsforbund vil måtte bruke rammetilskuddet og kompetansetilskuddet til
fellesidrettslige ledd regionalt (dagens idrettskretser) for å styre midler til prioriterte team.
Det forventes også at idrettskretsene selv bidrar med midler fra fylkeskommunalt nivå til å
opprettholde fagressurser innenfor de ulike teamene som Norges Idrettsforbund prioriterer.
6.6 Antatte effekter
Organisering av administrativt arbeid i team-modellen kan gjennomføres uavhengig av de
presenterte organisasjonsmodellene. Men de ulike modellene vil kunne gi team ulik kvalitet.
Det kan 30 antas at jo flere regionale fellesidrettslige ledd det er, jo mer faglig sårbare blir
teamene, og det vil være store team å lede for fagansvarlig på nasjonalt nivå. Med 11
idrettskretser antas det at de enkelte ansatte regionalt vil måtte ha flere fagoppgaver og
således inngå i flere team. Ved færre regioner vil en sannsynligvis få flere ressurspersoner
med mer spisset fokus og kompetanse på de ulike fagområdene.
(Forslag til modeller s 29-30, våre uthevingar)
Ikkje nok med nedlegging av noverande idrettskrinsar i 7 av dagens 18 fylke ned til 11.
Verdien av NIFs spesialistar er så stor at den rettferdiggjer fjerning av idrettskrinsapparatet i
ytterlegare 4 fylke! Finansiert av noverande regionale midlar frå KUD og fylka.
Vi kan faktisk ikkje sjå at NIF på nokon meir demonstrativ måte kan nekte å akseptere
KUD og det samla norske politiske miljøet sine nedskjeringar til NIF sin
sentraladministrasjon.
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Og ikkje berre demonstrativt utfordre det nasjonale politiske miljøet, men også det
fylkespolitiske!
Utan at vi har nøyaktige tal, synest det som NIF vil auke sin sentraladministrasjon istadenfor
å akseptere nedskjering.
Auke på bekostning av organisasjonsledda på fylkesplan som står lokallaga nærare og i dag
yter dei lokal- og fylkestilpassa tenester.
NIF sine forslag i alle modellane i moderniseringsprosektet er klare på at pengane frå dagens
idrettskrinsar og fylkeskommunalt nivå skal gå oppover til å styrke NIF sin
sentraladministrasjon og politiske makt:
a) ».. måtte bruke rammetilskuddet og kompetansetilskuddet til fellesidrettslige ledd
regionalt (dagens idrettskretser)…»
b) «…Det forventes også at idrettskretsene selv bidrar med midler fra fylkeskommunalt
nivå til … de ulike teamene som Norges Idrettsforbund prioriterer»
Vi finn det heilt utruleg at NIF så krystallklart og skamlaust forlangar/ å kunne bruke
både nasjonale (spelemidar via KUD direkte løyvt til NIF sin sentraladministrasjon) og
fylkeskommunale midlar utelukkande ut frå NIF sine eigne prioriteringar.
Utan å ta omsyn til politiske signal og føringar som gitt av kulturministeren i NRKsitata ovanfor.
Meir tydleg kan vel ikkje NIF-leiinga uttrykke sitt sjølvbilete og arroganse?
Vi trudde faktisk ikkje det var mogleg å seie til lokale og regionale idrettslege og
politiske miljø at dei var totalt verdilause
– og deretter/av den grunn forlange å få pengane deira!?
Men det står jo klart og tydeleg i notatet om Fremtidens krav til organisasjonen at det er det
NIF meiner:
…De som skal utføre faglig rådgiving og implementere nasjonale tiltak ute i
organisasjonen trenger gode styringssignaler. De bør slippe lojalitetsutfordringer mellom
lokale og sentrale styringssignaler. Slike situasjoner vil være egnet til å skape konflikter og
redusert lojalitet og gjennomføringsevne i organisasjonen. Siden ingen mellomliggende
organisasjonsledd strengt tatt har noen «egenverdi», må de måles ut i fra sin verdi i
understøttelsen av aktiviteten og klubbene.»
(Fremtidens krav 3.12. våre uthevingar).
NIF sitt syn er då tydelegvis at «eigenverdien» av all innsatsen som faktisk blir lagt ned
på regionalt nivå pr 2018 av tilsette og tillitvalde er 0 – smultring – null, heilt utan
verdi.
I alle fall i høve til verdien av å overlate all styring av personar og pengar til NIF
sentralt.
Det er altså NIF/Ullevål stadion som best kan vurdere kva som er av verdi for
klubbane?
Klubbane som faktisk gjennom demokratiske regionale val prioriterer og styrer
arbeidsoppgåvene til dei regionale ledda forstår altså ikkje sitt eige beste!?
Vi har notert oss i dokumenta ei rekke utsegner om sterke personar og
grupper/organisasjonsledd som representerer snevre (eigen)interesser, er opptekne av å
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forsvare eigne maktposisjonar, sender ut forstyrrande og feilaktige styringssignalsignal
osv osv.
Vi noterer med interesse at alle desse negative elementa tydelegvis berre finst på lokalt
og regionalt nivå….
Jeltsin eller Trump som NIF-modellar?
NIF har kanskje Boris Jeltsin som modell? Ynskjer at vi på lags- og fylkesplan fører over all
makt og økonomisk kontroll til NIFs oligarkar i like medvitslaus tilstand som Boris Jeltsin på
1990-talet?
Eller vi kan kanskje seie at NIF brukar lærdommen frå Trump sin suksessrike kampanje slik
NRK-korrespondent Anders Magnus beskriv det:
«Med sin filmdramatilnærming til sannhet og løgn er Trump i ferd med å omskape den
politiske samtalen i USA. Der man kan plukke de minste korn av sannhet og fakta og så føye
til akkurat det man selv ønsker der og da. En samtale der det blir nesten umulig for politiske
opponenter å komme med saklig motstand.»
https://www.nrk.no/urix/blodige-logner-og-trump-drama-1.14318262
NIF-toppane (politisk og administrativt) brukar her ei verkeleg hending
– eit stortingsvedtak om reduksjon frå 18 til 11 fylke
– til å prøve å få gjennom noko dei elles aldri ville hatt sjanse til:
Å omgjere NIF
-

frå ein brei folkeleg demokratisk organisasjon styrt nedanfrå
til eit totalt sentralstyrt oligarki
eller eit reint toppstyrt idrettskonsern, om ein skal bruke ein meir nøytral
merkelapp.

Kva er faktisk endra på grasrot- og kommunenivå i regionsreforma?
Javisst har vi fått ein reduksjon frå 18 til 11 fylke. Men under store protestar frå mange fylke,
spesielt frå store spreiddbygde fylke som Sogn og Fjordane og Finnmark.
Idrettslaga ligg der dei ligg sjølv om det blir færre fylke. Det er langt mindre reduksjon i
talet på primærkommunar, som er den faste ramma rundt norsk idrett.
Det offentlege finansierer norsk idrett gjennom spelemidlar, med unntak av dei største
kommersielt interessante særforbunda.
Spelemidlane skal generelt (med unntak av ein eigen post til topp/OL-idrett) gå til barn og
ungdom og vaksne grupper med spesielle behov.
Dette er grupper som har og må ha sitt primære idrettslege behov dekka av lokallag på
kommunenivå.
Med idrettsoverbygning så fysisk nært som råd, på noverande krins/fylkesnivå
Statlege idrettsprioriteringar ligg fast
Vektløftarregionen hadde tidlegare i år ein gjennomgang av Idrettsmeldinga, Fjørtoftutvalet
og regjeringserklæringa. Som viser at offentleg politikk og prioriteringar ligg fast også
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framover. Vår region støtter og fylgjer denne offentlege prioriteringa, som eksemplifisert i vår
omtale av Fjørtoftutvalet nedanfor.
Idrettsmeldinga 2011-2012 som bakgrunn for KUD sine løyvingar:
https://www.facebook.com/groups/650315408444536/permalink/1077433009066105/
Regionen sine tiltak i lys av Fjørtoftutvalet:
https://www.facebook.com/groups/650315408444536/permalink/1081225058686900/
Regjeringserklæringa jan 2018 og føringane der
https://www.facebook.com/groups/650315408444536/permalink/1083104888498917/
Regionsreforma endrar altså ikkje verken dei offentleg prioriterte mållgruppene eller kvar
dei geografisk held til.
Det er då ulogisk å endre den geografiske plasseringa av dei som skal vere førstelineteneste
og kontinuitetsbærarar i høve til skiftande grupper av lokale tillitsvalde i lokalidretten
Altså vil null-modellen i moderniseringsprosjektet måtte vere dagens og morgondagens
modell. Om NIF skal fylgje dei offentlege idrettsprioriteringane.
Altså må vi ha ein 4 modellar i ein diskusjon om modernisering av norsk idrett. Det den
manglande modellen, som vi kallar null-modellen, er oppretthalding av dagens regionale
idrettsorganisering med 18 fellesidrettslege idrettskrinsar og mange særkrinsar/særregionar.
At vi kallar dette «null-modellen» betyr sjølsagt ikkje at ein ikkje skal evaluere, endre,
effektivisere og modernisere også innanfor denne modellen!
Mykje kan effektiviserast og forbetrast innan noverande organisasjonsmodell, som
bakgrunnsutgreiingane til moderniseringsforslaga og samråda peikar på.
Det trengst sjølsagt eit noko auka samarbeid på toppen mellom idrettskrinsane og
særidrettsregionane i fylka som politisk skal bli samanslegne.
Men ikkje nødvendigvis fysisk flytting og fysisk samanslåing av noverande idrettskrinsar og
særkrinsar/regionar.
NIF truverdig i satsing på offentleg prioriterte grupper?
Barn, ungdom og vaksne grupper med spesielle behov krev først og fremst generalistar og
nærleik/fysisk tilstadeverande regionalt idrettsapparat som i dag.
Medan NIF hevdar at framtida krev spesialistar og avstand/ikkje behov for fysisk regionalt
nivå.
Dette kan vanskeleg tolkast som anna enn eit lettvint ynskje om å prioritere vaksne
økonomisk sterke og friske grupper og toppidrett sterkare.
Dersom NIF verkeleg hadde vore interessert i barn og ungdom/hatt dei som primær
målgruppe, no og i framtida,
-

så hadde vel moderniseringsprosjektet tatt utgangspunkt i denne type vitskaplege
undersøkingar og medieoppslag?:
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Allerede i 12-årsalderen «rømmer» barna fra idretten
De unge svarer at de heller foretrekker treningssenter.
...Noe har skjedd når nesten halvparten av nordtrøndersk ungdom nå trener på et
treningssenter i stedet for å stå lenger i den organiserte idretten, sier Rangul.
…Fra et folkehelseperspektiv skulle vi ønske at den organiserte idretten greide å holde
ungdom engasjert i fysisk aktivitet helt inn i voksen alder. Det kunne få betydning for gode
helsevaner også blant voksne
…–Det positive i dette er at vi ser en økning i andelen ungdommer som rapporterer at de er
fysisk aktive hver dag, sammenlignet med tidligere.
https://www.innherred.no/sport/2018/03/08/Allerede-i-12-%C3%A5rsalderen%C2%ABr%C3%B8mmer%C2%BB-barna-fra-idretten-16225299.ece
HUNT-undersøkinga er fullt i samsvar med ein oppsummeringsrapport frå NTNU i
2017 av slike norske undersøkingar:
«Det kan virke som idretten lykkes best med dimensjonen om å rekruttere
toppidrettsutøvere, og frafallet i ungdomsidretten kan forstås som at det ikke er plass til alle
i idretten når man nærmer seg voksen alder
…anleggenes utforming har betydning for hvem som bruker dem, hvor flerbruksanlegg ble
brukt i større grad enn spesialiserte anlegg, og da særlig av de som ellers er minst fysisk
…Ønsker man å nå ut til flest mulig, og kanskje særlig dem som ellers ikke trener burde
anleggene være egnet for flere typer aktivitet og i nærheten av dem som skal bruke dem.
…Når man sammenlikner de som trener i idrettslag med de som trener på treningssenter eller
på egenhånd, blir bildet av frafall i idretten mindre kritisk med tanke på fysisk aktivitetsnivå.
.. Litt færre på videregående trener ukentlig, og dessuten er det mindre vanlig å trene i
idrettslag, mens bruken av treningsstudio øker – fra 12% på 8. trinn til 51% på VG3... Dette
viser i større grad en endring av aktivitetstype framfor at ungdommene går fra aktive til
inaktive når de slutter med idrett» (våre uthevingar)
https://samforsk.no/Publikasjoner/2017/Aktivitetsrapport%20Tord%20WEB.pdf
Alle – tydelegvis utanom NIF sentralt - forstår at denne utviklinga fundamentalt
undergrev idrettens samfunnsmessige posisjon og legitimitet som mottakar av offentleg
støtte og dei særordningar som idretten har.
NIF og særidrettane sitt ynskje om å redusere fråfallet i ungdomsidretten blir då i
aukande grad av det offentleg og media sett på som ynskje om å bevare eigen posisjon og
privilegiar. Eit kynisk spel om makt og pengar – ikkje at idretten reelt bryr seg om
ungdommen.
Uttrykt slik i ein kronikk i Dagbladet:
«Det interessante i et folkehelseperspektiv er ikke hvor mange som faller fra, men hva de som
faller fra deretter gjør. Det er ingenting som tyder på at flertallet setter seg i sofaen eller
foran spillkonsollen og forblir der. Allerede i 16-årsalderen er det for eksempel flere som
trener på treningssenter enn i idrettslag, går det fram av innledningskapitlet i en nylig
publisert bok om bok om ungdom og idrett, en bok som bør interessere både skiidretten og
andre NIF-forbund.
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…Det som ligger under her, er naturligvis makt og penger: Den organiserte idretten nyter
godt av en stor del av midlene som brukes for å legge til rette for fysisk aktivitet. Hvis stadig
flere velger andre arenaer for trening, vil den kjenne sin posisjon truet, og anleggs- og
aktivitetsmidler kan havne i hendene på andre aktører.
Kanskje ville ikke det vært noe ulykke. Mye tyder for eksempel på at tradisjonelle
idrettsanlegg tilgodeses for mye i forhold til andre typer arenaer som kan styrke den fysiske
aktiviteten i befolkningen.»
https://www.dagbladet.no/sport/nei-frafall-i-ungdomsidretten-er-ikke-etproblem/60141302?fbclid=IwAR10_a0Fm_b1KOWXSB9xs6ijyjgyLrGqNU6DCl9844pcIYk
v51QBCAzaMd0
Siste lina i Dagbladet-sitatet er heilt i samsvar med dei undersøkingane norske forskarar
har gjort for Helsedirektoratet 2011-2017 om bruk av anlegg.
Der konklusjonen i siste rapporten tyder på at prioritering av dyre anlegg for
konkurranseidrett for få og manglande prioritering av billege allsidige treningssenter for alle
er eit bevisst val av leiinga i norsk idrett:
At det frå NIF/særidrettane si side har vore eit bevisst val skyve frå seg størsteparten av
befolkninga, i motsetning til vala danske idrett har gjort:
Forskargruppa har kartlagt utviklinga og kome med tilrådingar og analyser ut frå meir
kostnad/nytte-betraktningar, på oppdrag frå Helsedirektoratet i tre rapportar 2011-17
https://helsedirektoratet.no/…/fysisk-aktivitet-omfang-tilr…
Frå oppsummeringsdelen i den siste (2017) rapporten:
«Vi ser at oppslutningen om den organiserte idretten går tilbake, mens kundene strømmer
til private treningssentre. De private tilbudene aktiviserer i dag dobbelt så mange voksne
som idrettslagene, mens situasjonen var motsatt i 1990. Det voksende idrettsmarkedet har i
Danmark, som i Norge, ført til at andelen som er fysisk aktive, øker... I motsetning til i Norge
har andelen i Danmark som trener i idrettsforeningene (41 prosent), holdt seg stabil. ..I
motsetning til i Norge slutter danskene fortsatt opp om idrettsforeningene, noe som forklares
med at foreningene har endret aktivitetstilbudene for voksne. En voksende andel dansker
driver styrketrening og aerobic/zumba i idrettsforeningene (Buch Laub 2012). Den norske
idrettsmodellen er på mange måter satt under press ved at de tradisjonelle idrettsaktivitetene
har stagnert eller gått tilbake i oppslutning, og at investering i og fordeling av fotballanlegg
og idrettshaller ikke har ført til økt bruk i den voksne befolkningen.» (s.113 – våre
uthevingar)
https://helsedirektoratet.no/…/IS-0613%20Rapport%20Helsedir…
Kvifor i all verda satsa ikkje også norske NIF på styrke- og treningssenter? På å endre
aktivitetstibod og prioritering av anleggstyper som i Danmark, når modellen er så nær
og resultata så klare?
På Sogn og Fjordane Idrettskrins sitt anleggsseminar i 2017 fekk vi av ein tidlegare
sentral norsk idrettsleiar stadfesta at dette var eit bevisst strategisk val.
Vi skreiv om dette i regionen si fb-gruppe med følgjande problemstilling og ynskje:
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Gav NIF opp vaksenidretten på 1990-talet?
Og no snart ungdomsidretten?
Bruk Naustdal som framtidsmodell!
https://www.facebook.com/groups/650315408444536/permalink/1063200967155976/
Dersom forsking og fakta når det gjeld ungdom og rekruttering som i sitata ovanfor låg til
grunn for NIF sin politikk:
Ville vi ikkje då naturlegvis finne det referert som utgangspunkt i NIF sitt bakgrunnsmateriale
om moderniseringsprosjektet og i høyringa om ny anleggspolitikk?
T.d. i tekst og grafar i punkt 4.3 og 4.4 (s. 73-74 i Faktabilde) og i høyringsdokumentet om
ny anleggspolitiskk for NIF? (lenker til begge innleiingsvis).
Det gjer vi ikkje.
Ser ein på formålet med bakgrunnsdokument og forslag til moderniseringsmodellar er
det kanskje – kynisk sett - på ein måte heilt sjølvsagt at alt materiell som inneber
kritikk og kritisk søkelys på NIF sentralt er reinska vekk?
Det reelle bakanforliggande målet med moderniseringsforslaget og dei 3 modellane synest
jo vere overføring av makt og pengar til NIF frå regionale ledd -?
Og då må jo naturlegvis sentralleddet vere tilnærma «perfekt».
Og underliggande regionalledd kunne kritisertast og nedvurderast som grunnlag for å
fjerne eller omdanna dei til reine NIF-reiskapar.
Elles vil det jo vere uråd å få gjennomført denne overføringa av makt og pengar!?
NIF på parti med dei store forbunda mot små og mellomstore?
Redusert lokalt tilbod som resultat?
I dokumenta finn vi ei rekke formuleringar om at dei store og kommersielle forbunda har ei
rekke fordelar.
Dei har råd til ein regional representasjon, nyt godt av samlokalisering og synergieffektar med
Idrettskrins og NIF sentralt. Og blir regelmessig tatt med på råd og som innspelsgrupper i dei
stadige høyrings- og politikkprosessane.
Så finn vi ei rekke formuleringar om at dei små og mellomstore forbunda har altfor god
økonomi.
Slik at noverande 54 særforbund greitt kan redusertast med 1/3 (modell 2) og halverast
(modell 3).
Det er svært mykje.
NIF forslår/krev i tillegg nasjonalt minst like stor nedlegging av særforbunda sitt fysiske
regionale apparat.
Korleis kan dei små og mellomstore forbunda ha altfor god råd når dei ikkje har råd til
å ha regional representasjon? Og dermed ikkje råd til oppnå dei store fordelane NIF
seier dei store forbunda får av regional representasjon?
Ei stadfesting av at det er «dyrt å vere fattig»!
Vi ser at særforbunda oppsummerer sine viktigaste oppgåver slik:
«Følgende arbeidsoppgaver ble trukket fram som de viktigste for særforbundene:
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- Å tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer gjennom å organisere et konkurransetilbud.
- Å ha ansvar for regelverket som styrer konkurranseaktiviteten.
- Å drive kompetanseutvikling, spesielt innenfor det idrettsfaglige, men også arrangement,
klubbutvikling og anlegg er viktig.
- Å drive landslagsvirksomhet.
- Å representere Norge i internasjonale fora.
- Å bedre rammebetingelsene for klubber og landslag»
(Faktabilde, s.32)
Det er i dag ein hard intern kamp i mange særforbund.
Om fordeling av pengar på nasjonalt/internasjonalt plan og til lokal og regional idrett.
Der strekpunkta ovanfor om konkurranse-og landslags- og internasjonal aktivitet ofte har
høgast prestisje og prioritering sentralt.
Høgare enn midlar til lokal og regional aktivitet for breiddeidretten.som lokal- og
regionalledd oftast prioriterer.
Med tvangssamanslåingar av mindre forbund og dårlegare økonomi sentralt og mindre
regionalt apparat, reknar vi med lokallagsaktiviteten i dei små og mellomstore forbunda også
vil lide.
Med mindre/smalare aktivitetstilbod til barn og ungdom lokalt som resultat.
Medan KUD/Idrettsmeldinga og nasjonalt politisk nivå sitt formål med spelemidlane til
idretten er eit større/breiare/meir mangfaldig og spennande lokalt aktivitetstilbod.
Frå demokratisk folkeleg idrettsstyring til NIF-oligarki?
Vi finn det nødvendig å gå nærare inn på overføringa av demokratisk makt frå lokal- og
regionalledd til sentralledd/NIF på Ullevål stadion.
Sidan dette er eit svært dramatisk forslag:
Alle desse 3 modellane har dette som forslag. Forslag som NIF aldri ville drøymt om å fremje
og tru dei kunne få gjennomslag utan å kople til/dekke seg bak den stortingspolitiske
fylkesreformen:
Nøkkelen til å kunne ta frå grunnplanet i organisasjonen all demokratisk makt i
noverande tyding er å sukre forslag og bakgrunnsnotat med fine formuleringar.
Formuleringar som gjev ferske og politisk naive falsk tru på at dei vil behalde eller få
auka demokratisk makt
La oss eksemplifisere med to sitat frå desse bakgrunnsutgreiingane om demokrati,
representasjon og mulegheit til gjennomføring av tiltak som representerer «det store
mangfoldet av perspektiver og interesser i distriktene» og «troverdig demokrati»:
«2.12. Representasjon oppad
…En moderniseringsprosess burde kunne ta opp i seg spørsmålene om en representasjon
som klarer å representere det store mangfoldet av perspektiver og interesser i distriktene på
en balansert måte.»
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(Faktabilde s. 21)
«3.10. Troverdig demokrati
Norsk idrett må evne å skape demokratiske løsninger som gir opplevd representativitet,
engasjement og evne til fornyelse.
Norsk idrett har demokrati som en viktig verdi, og opplæring og involvering i demokratisk
arbeid er et av idrettens viktigste samfunnsbidrag. …Grunnplanet må oppleve å bli hørt.
Mange vil mene at organisasjonen må slippe til nye stemmer hvis den skal fange opp nye
trender og behov, og hvis de yngre kreftene skal få mulighet til å nå opp. Da er det grunn til
å tro at idrettens omfattende indirekte representasjon og toppstyrte organisasjoner vil bli
utfordret.»
(Fremtidens krav…, pkt 2.12)
Siste sitatet er kopla til den positive verdien «mangfald». Der det blir vist til idrettens i dag 54
særforbund og tre ganger så mange særgreiner. Og at idretten må vere open for endå fleire.
Spesielt for å bli attraktiv for ungdom/yngre krefter.
Formuleringa i siste setning «Da er det grunn til å tro at idrettens omfattende indirekte
representasjon og toppstyrte organisasjoner vil bli utfordret», får sjølsagt lett naive sjeler
til å tru at NIF sine 3 modellar for det store «moderniseringsproektet» gjev meir direkte
og mindre indirekte demokratisk representasjon, og mindre toppstyrte organisasjonar.
Kva er kjenneteikn på faktisk demokrati i idrettsleg samanheng?
Jo sjølsagt at «med det store mangfaldet av perspektiver og interessert i disktriktene» vil
ein få ulike organisatoriske og prioriteringsmessige løysingar rundt i landet.
Det har vi i dag.
Vi ser det av beskrivingane av idrettens samfunnsbidrag:
«2.9. Samfunnsbidrag
Tilskudd som utløses etter politisk påvirkningsarbeid overfor fylkeskommunen, tildeles ofte
med en uttrykt forventning om at idretten skal bidra til å understøtte innsatsen for å nå viktige
mål for samfunnet. …Idrettskretsene har ulikt syn i forhold til å påta seg slike
samfunnsnyttige oppdrag.
..Flere idrettskretser er tilbakeholdende på dette området. For det offentlige er det sentrale
oftest mål om folkehelse, inkludering i samfunnet, sosiale støttefunksjoner og fysisk aktivitet i
skolen. De aktuelle tiltakene faller lett på utsiden av det som idrettskretsene oppfatter som
sine primære ansvarsområder. Det blir lett stor avstand til kjernevirksomheten, som er
organisert aktivitet for medlemsorganisasjonen. Det kan også sees på som en stor utfordring
hvis idrettens egenverdi blir underordnet.
Andre idrettskretser har gjort aktive valg til fordel for denne typen engasjementer. De
mener det er sentralt for norsk idrett å påta seg samfunnsnyttige oppdrag for å opprettholde
idrettens status som en relevant samfunnsaktør. Da blir idrettskretsen, som
fellesorganisasjon, den naturlige regionale aktøren..
. Idrettskretsene har en svært ulik tilnærming til spørsmålet om å engasjere seg i prosjekter
som ikke er tydelig kjernevirksomhet for medlemsorganisasjonen. Mange av disse er i større
grad en del av offentlige mål om folkehelse, inkludering i samfunnet, sosiale støttefunksjoner
og fysisk aktivitet i skolen. Her mangler norsk idrett en avklart rolle»
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(Faktabilde…s 19)
Dette er den klassiske diskusjonen om «idrett for alle» eller snevrare satsing kun på
noverande medlemmer og konkurranseidrett. Ein debatt som alltid vil og bør vere!
Ein variasjon av løysingar gjev og mange modellar og inspirasjon for dei som er i
endringsprosessar frå utilfredstillande til gode løysingar i sine organisasjonar og
geografiske område.
At alle dei 18 noverande idrettskrinsane er litt ulike, både i storleik, organisering og
prioriteringar er og like naturleg, der ein sjølsagt må ha ein felles kjerne.
Sameleis naturleg med ulikskapar for særidrettane regionalt. Der organisering til fire ulike
særidrettar i Buskerud er brukt som døme.
Svært ulike løysingar regionalt for dei ulike særidrettane. Men konklusjonen er viktig å
merke seg: Alle ser ut til å fungere.
Heilt naturleg og sjølsagt at ulikskaper rundt i landet krev ulike løysingar for å fungere
optimalt. Og at slike ulike løysingar lokalt og regionalt blir utvikla, endra og tilpassa
over tid.
Denne ulikskapen vi ser manifestert i litt ulike organisatoriske og prioriteringsmessige
løysingar i idrettskrinsar og særaidrettar på krins/regionalplan er sjølsagt uttrykk for at eit
fungerande idrettsdemokrati og uttrykk for lokallaga sine litt ulike ynskje og behov i ulike
deler av landet.
For NIF og (deler av?) «hoffet» av særforbund samla på Ullevål Stadion er dette lokale
og regionale idrettsdemokratiet fullstendig uakseptabelt!?. Det ser vi tydelegast s.66-69,
punkta 2.14-2.17 bakgrunnsutgreiinga
Faktabilder frå idrettsorganisasjonen:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d13777af51844c05a365e0548ef1d753/faktabil
de-fra-idrettsorganisasjonen---rapport-03-mai-2018.pdf
Vi tar ein rask gjennomgang:
«2.17. Samhandling og bistand til idrettslagene
NIFs sentrale administrasjon har liten direkte kontakt med idrettslagene. Rollen som
kontaktpunkt overfor idrettslagene fylles av idrettskretsene, særforbundene og
særkretsene/regionene.
Det er en bevisst valgt strategi at NIF ikke går inn i sammenhenger hvor det er behov for
nærhet mellom lokalleddet og de som skal gi råd eller tilby kompetanseutvikling.
…Det må være riktig å se om flere tjenesteområder kan samordnes nasjonalt på områder som
ikke krever fysisk nærhet, men først og fremst tilgjengelighet, profesjonalitet og
serviceorientering»
Vår kommentar til 2.17:
Det er prinsipielt uheldig at sentraladministasjonen har liten direkte kontakt med idrettslaga
der 90% av idrettsaktiviteten skje.
På den andre sida kan ei klår oppgåvefordeling forsvarast i ein effektivitetssamanheng.
Og det siste punktet om rasjonalisering og ressurssparing på område som ikkje krev fysisk
nærleik, vil vere eit naturleg tema i alle effektiviserings-og moderniseringsdrøfting.
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Til punkta 2.14-2.16: Dette er nøkkelpunkta for å forstå dei organisatoriske forslaga i
moderniserinsprosjektet sine 3 modellar, og kvifor vår ynskte «null-modell» ikkje er tatt
med i høyringa:
Her i beskrivinga av samhandlinga med idrettskretsane, forbunda og idrettsråda er
hovudfokus på desse andre organisasjonsledda som uakseptable konkurrentar med NIF si
politiske og økonomiske sentralleiing om makt.og kontroll over pengestramen i norsk idrett.
Vi tar med eit par lenger sitat frå det som står om idrettskrinsane som døme – liknande
formuleringar i bekrivingane av særforbund og idrettsråd:
«2.14.2. Administrativ dialog
Om en ser på idrettskretsenes administrasjoner som en forlengelse av NIFs sentralledd,
medfører dagens organisasjonsstruktur at de regionale administrasjonene opplever å ha et
oppdelt lederskap. Det kan skape utydelige styringslinjer og medføre lojalitetsutfordringer.
Hva gjør organisasjonssjefen når det er ulike forventninger fra arbeidslederen (kretsstyret)
og arbeidsgiveren (idrettsstyret og generalsekretæren)? I dag oppleves situasjon som en
forhandlingssituasjon med parallell aktivitet på politisk og administrativt nivå
… Administrativt har idrettskretsene i en årrekke fått signaler om at de fremstår som svært
ulike, både i forhold til kompetanse, arbeidsmåter og regler for tilskuddsordninger. Dette er
en generell utfordring for de øvrige organisasjonsleddene, og særlig særforbundene. De må
forholde seg til 18 forskjellige regimer, og kan ikke forutsette likhet i saksbehandlingen…I en
et moderniserings- og effektiviseringsperspektiv peker dette seg ut som spesielt krevende. Det
fremstår som åpenbart at det hadde vært lettere å profesjonalisere, standardisere og
koordinere tilbudene til medlemsorganisasjonene hvis man hadde én tydelig
rapporteringslinje. Det kan være nødvendig å diskutere om ikke de regionale faglige og
administrative funksjonene i fremtiden bør være direkte underlagt som avdelinger av
sentralleddet, ledet av én daglig leder med én tydelig rapporteringslinje til
Generalsekretæren. Dette er en utvikling vi lenge har sett konturene av i større særforbund.
2.14.3 Faglig dialog
…Innenfor breddeidretten fungerer er dialogen og de felles møteplassene godt, men
idrettskretsene er til dels svært selvstendige i sine valg og prioriteringer. Dette slår
regelmessig ut i omgåelse av sentrale prioriteringer, hvis de ikke sammenfaller med egne
vurderinger. Ofte skjer dette parallelt med manglende leveranser på områder som er tydelig
prioritert. NIF opplever ikke situasjonen som optimal, og må vurdere å utvikle sterkere
kontroll med utviklingen.»
(Faktabilde s. 66-67, våre uthevingar).
NIF og mange særforbund som fundamentalt antidemokratiske oligarki
Vi ser altså at for NIF og sentralleiingane i mange særforbund er ikkje demokrati ikkje
ein avgjerande kjerneverdi.
Tvert imot!
Vi merkar oss at NIF/dei store særforbunda sin kritikk og krav om modernisering ikkje er
grunngjeve med demokratisk misnøye på grasrota/lokallaga over at idrettskrinsar har litt ulike
prioriteringar og fungerer litt ulikt.
«Om en ser på idrettskretsenes administrasjoner som en forlengelse av NIFs sentralledd..»
står det i første lina i vårt utvalde sitat ovanfor.
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Det som manglar er sjølsagt eit drøfting av det å sjå idrettskrinsane som ei forlenging av
idrettens lokalledd!
Som ei forlenging av dei demokratiske lokallaga der 90% av aktivitetene foregår.
Lokallaga som av den grunn er eksplisitt prioriterte i KUD sine tildelingsbrev av
spelemidlar til NIF og særidrettane nasjonalt.
NIF og (dei store?) særforbunda vil altså ikkje ha og måtte ta avgjerande omsyn til
styringssignal frå lokallaga!?
For å unngå å måtte ta avgjerande omsyn til lokallaga vil ein altså nedlegge flesteparten
av desse 18 litt ulike idrettskrinsane.
Og einsrette og totalt kontrollere dei resterande som integrert del av NIF sin
sentraladminstrasjon!?
Ullevål stadion aksepterer altså ikkje at lokallag og fylke som Sogn og Fjordane skal ha
mulegheiter til å velje løysingar som er best for dei, og prioritere arbeidskraft og
økonomi ut frå det! ?
Alle forstår at i eit spreiddbygd fylke som Sogn og Fjordane har ein andre utfordringar
og ofte andre prioriteringar enn i området rundt Ullevål stadion.
Sogn og Fjordane skal få det dårlegare. For at Ullevål Stadion skal få større
personellmessige og økonomiske ressursar. Få det enklare og sleppe å setje seg inn i dei
konkrete og ulike behova i heile landet – spesielt dei geografisk lengst borte frå og mest
ulike Oslo.
Når 18 ulike løysingar tilpassa 18 ulike fylke skal bli til ei felles løysing, blir det logisk
dårlegare for lokallaga i 17 av 18 fylke.
Dersom ikkje sterke og gode kompensatoriske tiltak blir sett inn.
Når det skal vere berre ei felles løysing, eine og åleine bestemt av NIF si politiske og
administrative leiing på Ullevål stadion
– blir det løysinga som høver rundt Ullevål stadion eller i Sogn og fjordane?
Som det går fram av vedlegg 1 fann vi forslaga svært oppsiktsvekkande etter første
gjennomgang av forslag og bakgrunnsmateriale.
Og tok kontakt med NIF/moderniseringsprosjektet og bad om namneliste over dei 250-300
personane som hadde vore med på «samråd» og legitimerte forslaga.
Som vi rekna med berre 1 namn frå Sogn og Fjordane. Det er typisk når NIF og
sentralledd blir tett samla i Oslo og større byar at vi får denne type skeiv bakgrunn.
Grunnplanet – laga – er i liten grad tatt med på råd.
Spesielt ikkje dei som tapar mest på forslaget, som idretten i Sogn og Fjordane…
Sogn og Fjordane manglar som positivt modellfylket
Det heilt spesielle når ein les måla med «moderniseringsprosjeket» er at Sogn og Fjordane
kunne og burde blitt brukt som positiv modell. Som døme på kva som er mogleg med små
særkrinsar/regionar og idrettskrinsar i små fylke med små lag.
Mogleg ved godt samarbeid mellom idrettskrins og særidrettar og kommunar og fylket. For å
nå akkurat dei viktigaste måla med tenesteyting til lokallaga og anleggskompetanse som er
grunngjeving for «moderniserings»-forslaga.
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Sogn og Fjordane er så store at ein har «alt» av kompetanse.
M.a. er høgskulen i Sogndal den største utdanningsinstitusjonen i idrettsfag utanom
NIH. Også doktorgradsutdanning Og har medverka til høg idrettsfagleg komptanse i
fylket. Rettnok relativt få tilsette i sjølve idretten i fylket. Dei fleste i dei store offentlege
sektorane helse-og sosial og skule.
Her som i andre fylke jobbar idrettens tillitsvalde og trenarar i større offentlege og private
bedrifter. Der ein jobbar med den type støttefunksjonar som NIF tydelegvis meiner vi
manglar, jfr liste over utviklingsoppgåver opplista i høyringsdokumenta.
Fylket har «alt» av kompetanse. Men er så lite at ein må samarbeide.
Eit konkret døme for vår særidrett:
EM vektløfting 2016
Som det går fram av mediaoppslag var Idrettskrinsen v/administrativ og politisk leiar
sentral samarbeidspart frå starten i lag med lag og kommunar og fylke frå
planleggingsstart i 2013/2014.
https://www.nrk.no/sognogfjordane/positive-til-em-i-naustdal-1.10960129
https://www.nrk.no/sognogfjordane/trur-heile-fylket-tener-pa-em-1.11651957
På den politiske sida var det m.a. viktig at leiar i Idrettskrinsen og tidlegare fylkesordførar
Nils R. Sandal var med i hovudkomiteen som sentral døropnar til fylkeskommune og
nasjonalt nivå.
På den administrative sida var det generelt viktig å ha Idrettskrinsen med tilsette med lang
erfaring og stort kontaktnett. Og i bakhand når uventa ting skjedde.
Som då vedkommande som hadde økonomiansvaret for EM måtte seie det får seg. Då tok
økonomimedarbeidaren i Idrettskrinsen den jobben på ein svært god måte.
Vi har følgjande utfordring til NIF ut frå kritikken av Idrettskrinsar som i
moderniseringsdokumenta blir avfeia som for små og at dei gjer dårleg arbeid for
særidrettar:
Dokumenter eitt einaste EM eller VM på norsk jord som har kome betre ut økonomisk
og etter plan enn EM vektløfting 2016!
Det vanlege med den type arrangement er diverre at det offentlege eller idrettens
organisasjonsledd må inn med (titals) millionar i «naudhjelp».
Idrettskrinsen arrangerer også årlege kurs og samlingar i paraidrett der vektløftargruppa i
Tambarskjelvar er av dei idrettane som deltek fast kvart år som instruktørar.
Vi vil sterkt understreke verdien av å ha fysisk nært ein generell fellesidrettsleg
organisasjon som kan samla og koordinere velvillige særidrettar. Særidrettar som åleine
ikkje har kunnskap og kapasitet til så mykje når det t.d. gjeld paraidrett og arrangement og
kursing der. Utrette lite kvar for seg – men utretta mykje om som hjå oss idrettskrinsen
koordinerer. Same på andre generelle idrettslege tema.
NIF sine moderniseringsmodellar vil fjerne/sterkt redusere grunnlag og mulegheiter i eit
fylke som Sogn og Fjordane.
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Både for gode toppidrettsarrangement som EM 2016 og tilbod om paraidrett. Og
utviklingstilbod og arrangement for alle gruppene mellom desse to ytterpunkta.
NIF burde vite og framheve at vi i Sogn og Fjordane har eit utmerka samarbeid med
politisk og administrativt nivå som er ansvarleg for idrettsanlegg. Og difor får mange gode
felles løysingar t.d. ved bygging av skulebygg.
Både i fylket og i dei fleste kommunane. Med årlege anleggseminar felles for
fylke/kommunar og idrettslag/idrettskrins/særkrinsar. Fellesarrangement mellom fylket og
Idrettskrinsen
I større fylke/byar er tydelegvis kvar sektor ofte så store at dei kan vere «seg sjølve nok»
og å la vere å samarbeide. Ut frå problembeskrivinga i bakgrunnsnotata til
moderniseringsprosjektet. Elles i landet synest det vere store samarbeidsproblem med
kommunar og fylke, spesielt om kombinasjonsutbyggingar for skule og lokalsamfunn.
Anleggsproblematikken blir løyst betre i Sogn og Fjordane enn i mange andre fylke fordi
vi er så små at vi både kjenner kvarandre og må samarbeide for å få til ting.
NIF kunne framheva også på andre måtar Sogn og Fjordane som døme på gode
løysingar ved godt samarbeid på tvers.
NIF si manglande beskriving av fordelane ved å vere små og måtte samarbeide innanfor
passeleg store geografiske og kommunikasjonsmessige område som noverande Sogn og
Fjordane fylke kan vere reint taktisk.
Eller skuldast dei Ullevål-tilsette si oppleving av problem og problemstillingar i sine eigne
nærområde. Som dei så kunnskapslaust gjer universelle.
Som vi her i fylket diverre ofte opplever frå sentralt og sentralistisk hald.
Resultatet er i alle fall at moderniseringsprosjektet sine framlegg ikkje høver som gode
framtidsmodellar for vårt fylke.
Til dei som berre tek flytoget utom Ring 3:
Kort om 2-timars grensa for demokrati og frivilleg arbeid
Nord-Vestlandet Vektløftarregion har foreløpig fått 2-3 invitasjonar frå Hordaland Idrettskrins
og Bergen Idrettsråd. Til møte i Bergen kl. 18.00 på kvardagar…
Dette er same møtetidspunkt som sammøte mellom Idrettskrins og krinsar og regionar i
noverande Sogn og Fjordane Idrettskrins.
Møtestader nokolunde midt i vårt fylke der alle kan kome innan 2 timar etter arbeidstid, ha
temamøte og kome seg heim i sein kveldstid og bli rimeleg klare til ny arbeidsdag.
Reiseavstand til Bergen vil vere 3-6 timar alt etter kvar i fylket tillitsvalde bur, og noko
avhengig av ver og føre.
Kort sagt er møte i Bergen i veka uaktuelt utan overnatting eller om møtet er lagt til helg.
I praksis ikkje aktuelt for frivillige tillitsvalde utan økonomisk kompensasjon. Som små
idrettar ikkje har råd til.
Den sentralisering som ligg i NIF sitt forslag til «modernisering» er ein einsidig
favorisering av byar og område med gode kommunikasjonar.
Og einsidig favorisering av dei store idrettane med tilsette og økonomi til frikjøp frå
arbeid og reisedekning for tillitsvalde.
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Det er denne type avstandsproblem og dårlege sentraliseringserfaringar som gjer at
motstanden mot samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland framleis er like stor
som i fjor hjå innbyggarane her i fylket.
Som denne målinga i haust var framleis eit klart fleirtal på 2/3 mot samanslåing. Tar vi bort
«veit ikkje»-gruppa er berre rundt 25% positivt for samanslåing….
NIF sitt framlegg til «modernisering» av idretten her i fylket vil i denne samanheng vere
å «vifte med eit raudt flagg» eller «kaste bensin på bålet» eller andre metaforar.
Spesielt sidan NIF sitt framlegg for vårt fylke inneber ein langt meir dramatiske reduksjon
i fysisk tilstadevering og idrettsleg tilbod og servicefunksjonar på fylkesplan enn i den
generelle politiske fylkesreformen.
NIF sitt framlegg vil også verke slik i andre tvangssamanslåtte fylke og mindre sentrale
delane av landet også, som har same utfordringane som vårt fylke.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/10/01/195438111/fortsatt-stor-motstandmot-vestland
Oppsummering:
Vi skreiv innleiingsvis som vårt hovudsyn m.a. at:
«NIF har kome med framlegg til 3 modellar for modernisering av norsk idrett.
Ingen av dei er akseptable.
Vi går difor inn for eit null-alternativ:
Modernisering og effektivisering innanfor noverande struktur.
Overføring av Sogn og Fjordane sine idrettsressursar til Ullevål Stadion
Alle 3 modellane vil innebere at Sogn og Fjordane blir sterkt tappa for idrettsleg
kompetanse og ressursar:
Politisk, økonomisk, administrativt og fagleg.
Både på det fellesidrettslege plan/noverande Sogn og Fjordane Idrettskrins.
Og når det gjeld særkrinsar og regionar i fylket»
Vi har naturlegvis lese det som står på prosjektsida under «Spørsmål & svar» at:
Både Styringsgruppen og Idrettsstyret stiller seg bak den involverende prosessen som har ledet frem til
høringsforslaget. Det faglige innholdet, eller forslag til organisasjonsstruktur som fremkommer i
høringsdokumentet, er derimot ikke vurdert av styringsgruppen eller Idrettsstyret. (vår
utheving)

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/svar/
Sjølv om vi har brukt «NIF» som kjelde for alle forslag og konsekvensar, fagleg og
idrettspolitisk, er vi altså klar over at dette foreløpig berre er forslag.
Som ikkje er fagleg kvalitetssikra, detaljutgreidde og vedtekne av Idrettsstyret.
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Vi håpar at styringsgruppa og NIF-styret ved endeleg behandling vil distansere seg frå
desse forslaga, av grunnar vi peikar på ovanfor.
Vi har prøvd å spissformulere for å tydeleggjere konsekvensane av forslaga slik dei
faktisk ligg føre i det utsende høyringsdokumentet og bakgrunnsutgreiingane.
Som ein måte å hindre at dei blir verkeleggjorde.
Vi ber om nærare utgreiing også av vårt «null-alternativ» om å utnytte moderniseringsog effektiviseringspotensialet innanfor noverande desentraliserte regionale
idrettsapparat både på idretts- og særkrinsnivå.
Med døme frå Sogn og Fjordane og andre som har funne gode løysingar og har god
praksis på problemområda som er omtala i sakspapira.
Det er alltid ein fare for at ein i slike prosessar «kastar barnet ut med badevatnet».
At ein i iveren etter å finne gode løysingar på problem gløymer å sjå på fordelar og verdi
av noverande løysingar og organisering.
Fordelar ein tenker lite på i det daglege – av di det fungerer som det skal.
Det er alltid ein viss fare for at nokon «går i svart» når vi samanliknar velmeinande
hardtarbeidande idealistiske idrettsleiarar med Jeltsin og Trump.
Og elles kanskje kan oppfattast å mistenkeleggjere og spissformulere i verste meining og
tolking.
Vi har difor lagt stor vekt på dokumentasjon.
Vi vonar våre spissformuleringar provoserer passeleg, til grundigare dokumentasjon og
konsekvensanalyser og debatt før endeleg vedtak.
Og at endeleg vedtak uansett val av modellar vidarefører NIF som ein brei
grunnplanbasert demokratisk organisasjon reelt styrt nedanfrå.
Slik at det framleis blir mogleg å «tilpasse skoen» til den som skal ha den på,
optimalisere ulike lokale/regionale løysingar.
Ikkje at alle skal tvingast til å bruke same sko, slik «moderniseringsframlegga» legg opp
til.
Den type tvang forbind vi med fortida og andre samfunn!
Byrkjelo 1.12.2018
For Nord-Vestlandet Vektløftarregion
Ola Bergheim
(leiar)
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Vedlegg: E-postkorrespondanse om deltakarane i samråda bak forslaga
Deltakaroversikt samråd/workshops
Innboks
Ola Bergheim <olalbergheim@gmail.com>

man.
26.nov

til moderniseringsprosjektet
Hei
Eg førebur som leiar for Nord-Vestlandet vektløftarregion vår uttale om
moderniseringsprosjektet.
Og har gått gjennom all dokumentsjon på prosjektsida.
Når det gjeld grunnlagsrapporten "Faktabilde fra Idrettsorganisasjonen" og deler av
det andre materialet står det kven som har vore i arbeidsgruppene/er blitt konsultert.
Dermed er det mogleg å sjå og forstå forslaga ut frå deltakarane og
organisasjonane/organisasjonsledda som har deltatt. I alle fall for oss som har nokre
tiårs bakgrunn på ulike plan i norsk idrett, i ulike idrettar og funksjonar.
Høyringsnotatet av 26.10 er i stor grad legitimert av diskusjonar i samråd/workshops
med omlag 270 deltakarar "fra alle deler av norsk idrett".
Er det mogleg å få tilsendt/lenke til rapportane frå desse samråda/workshopane?
Som eit miniumum deltakarliste og kven dei representerer.
Sidan heile innretninga og mange av delforslaga i høyringsnotatet berre synest å
kunne oppstå ut frå frå ein skeiv grunnlagsprosess.
Det kan sjølsagt vere eit feilaktig inntrykk. Så difor ynskje om tilgang til
grunnlagsmateriale frå samråda for avkrefting eller stadfesting av dette inntrykket. Og
som grunnlag for eit godt høyringsdokument frå oss.
Helsing

Norges idrettsforbund, Moderniseringsprosjektet

tor. 29.
nov.,

Hei!
Her er deltakerlisten fra alle samrådene. Det er i stor grad særforbundene og idrettskretsene
som har plukket ut deltakerne til samrådene.
Ser frem til å få et godt høringsinnspill fra dere.
Med vennlig hilsen
Pål Kristen Rønnevik
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Norges Idrettsforbund
nifhoringer@idrettsforbundet.no
Vår referanse: Høyringsbrev om ny anleggspolitikk
Dato: 10.12.2018

Høyringsuttale frå Sogn og Fjordane Idrettskrins – Ny anleggspolitikk
Vi syner til høyringsbrev frå NIF av 26.10.18. Både idrettslag, idrettsråd og særkrinsar/regionar har blitt
invitert til å kome med sine innspel. Desse innspela dannar grunnlaget for høyringssvaret, som styret i
Sogn og Fjordane Idrettskrins drøfta i møte 10.12.18. Sogn og Fjordane Idrettskrins har følgjande
innspel og kommentarar til høyring om ny anleggspolitikk:

Overordna mål og strategiar
Framlegg til overordna mål i høringsbrev om ny anleggspolitikk:
Sogn og Fjordane Idrettskrins har i sin handlingsplan for 2016-2019 vedteke mål om at idretten i fylket
er samordna på anleggsutvikling og skal legge til rette for å ta i vare mangfaldet av idrettstilbod i fylket.
Delmåla i planen omhandlar ei samordna planlegging, samarbeid om kombinert bruk, fokus på drift,
vedlikehald og god utnyttingsgrad, samt å sikre god involvering og deltaking frå idretten i kommunale
planprosessar.
Framlegg: Sogn og Fjordane Idrettskrins støttar dei overordna målsetnadane i framlegget til ny
anleggspolitikk.

Strategi 1: Idretten skal vere ein pådrivar for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle innlegg.
Kommentarar: I vår handlingsplan ligg det til dømes at vi ynskjer å sikre god involvering og deltaking
frå idretten i kommunale planprosessar og oppfølging av regional plan, som i så måte samsvarar med
denne strategien. Dei innspela vi har fått støttar strategien om å sikre idretten større påverknad på
anleggsutforming og drift av idrettsanlegg. Vi har fått innspel om at ei styrking av dei lokale idrettslaga
og idrettsråda er det viktigaste grepet for å løfte dette arbeidet.
Framlegg: Sogn og Fjordane Idrettskrins støttar strategien om at idretten skal vere ein pådrivar og ha
påverknadskraft ved bygging og utforming av idrettsanlegg. Vi trur i så måte at det er viktig å sjå tiltak
om styrka kompetanse i idrettskretsen (3.3) i samanheng med strategi 1 slik at idrettskrinsen framleis
vert ein viktig bidragsytar som støtte- og servicefunksjon for idrettslag og idrettsråd som skal jobbe
med behovsanalyse og langsiktige prioriteringar.

Strategi 2: Rammevilkåra ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal betrast
Innspel og kommentarar knytt til tiltak 2.1 og 2.2:
- Bør ikkje endre spelemiddel ordninga for høgare satsar til nokre få og store kostnadskrevjande
anlegg då det vil gå ut over breiddeidretten og dei mindre anlegga (pkt 2.2.1)

1

-

-

Det er store anleggsbehov også i område med mindre befolkningsgrunnlag, der mindre anlegg
ofte er beste løysinga
Bør gå i mot innføring av maks sats på 40 % for normalanlegg (tiltak 2.2.2 punkt ii, side 9)
Dersom kostnadskrevjande anlegg skal få større del av spelemiddelordninga, må føresetnaden
vere at små og mellomstore anlegg får minst like god tilskotsordning som i dag
Forslaget til ny anleggspolitikk inneheld ei rekkje tiltak som inneber auka kostnader som i stor
grad forutset å bli dekka gjennom auka bruk av spelemidlar. Kritisk til endringar som legg opp
til større etterslep. Tilskotsordninga av spelemidlar til anlegg er svært viktig for idrettslag som
byggjer og driv anlegg, slik tilfelle er for skianlegg.
Det vert peika på at idretten bør stå samla i å påverke til meir statlege midlar til idrettsanlegg
Ordinær tilskotsordning til breiddeanlegg over post 1.1 må oppretthaldast minimum på dagens
nivå.
Innspel på «rett vedlikehald til rett tid», slik at anlegg held standard som ved nybygg og
tilfredsstiller dagens krav
Støtte til full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger eigne anlegg (2.1.1)

Innspel til tiltak 2.3 og 2.4
-

-

Dette er ikkje nødvendigvis er det beste for utvikling av idrettsanlegg då utvikling i stor grad blir
regulert av kommunedelplanar. Dersom ein fjernar seg frå kommunenivå blir avstand større til
dei som bestemmer. Idretten lokalt vil miste meir av moglegheita til å bli høyrt og kunne
påverke, og interessa og engasjementet til å bidra til utvikling og drift av anlegg blir svekka
Viktig at kommunane/idrettsråd og den lokale særidretten blir høyrd
Det vert stilt spørsmål til kvifor dei nye regionane ikkje skal ta auka ansvar for kostnadar for
idrettslaga sin bruk av idrettsanlegg
Det bør gjerast tiltak for å redusere etterslepet. Dette (saman med å oppretthalde post 1.1.
midlar på minimum dagens nivå) er viktigare for idretten enn nokon av dei forslaga som blir
fremja i forslaget til ny anleggspolitikk.

Framlegg: Sogn og Fjordane Idrettskrins støttar framlegget om full momskompensasjon for alle
idrettslag som bygger eigne anlegg. Det er viktig at ordninga er forutsigbar. Idrettskrinsen meiner det er
viktig at ein syter for ordningar som gjer til at små og mellomstore anlegg, breiddeidretten og dei
mindre befolkningstette områda ikkje vert skadelidande av ei vridning av spelemidlane til
kostnadskrevjande anlegg.

Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innanfor områda anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosessar og finansieringsordningar
Kommentarar: Det vert gjeve innspel på at det er viktig med kompetanse lokalt; at ein har
lokalkjennskap og er tilgjengeleg lokalt. Det kjem innspel på at både idrettskrins og særkrins må få
styrka kompetanse. Vi ser som nemnt strategi 1 og 3 i samanheng, der både idrettskrinsar og særkrinsar
med god og riktig kompetanse vil vere svært viktige støttefunksjonar for idrettslag og idrettsråd som
skal samhandle med kommunane og arbeide med behovsanalyser og prioriteringslister. Vi meiner òg at
dette vil vere viktig for å nå idretten i Sogn og Fjordane sine mål om å sikre ei god, samordna
planlegging og samarbeid om kombinert bruk av anlegga, samt å sikre god deltaking og involvering frå
idretten i kommunale planprosessar og oppfølging av regionale planar.
Det er også viktig å leggje til rette for eit godt samarbeid og god kompetanse hos alle partane som
bidreg i anleggspolitikken. Vi har til dømes god erfaring med felles møte mellom fylkeskommune,
forum for natur og friluftsliv, idrettskrins, kommune og idrettslag for revisjon av kommunedelplan.
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Framlegg: Vi støttar framlegget om at idretten skal styrke sin kompetanse innanfor områda
anleggsbehov, -utforming, planprosessar og finansieringsordningar. Idrettskrinsen vil òg understreke
betydninga av lokalkjennskap og nærheit til denne kompetansen for dei lokale idrettslaga og idrettsråda.
Førde, 17.12.2018

Nils R. Sandal
(sign.)
Styreleiar Sogn og Fjordane Idrettskrins
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NIF

v/ Idrettsstyret
Att:

Deres ref:

Vår ref:

04.12.2018

NIF Idrettsstyre - Høringsinnspill til forslag til ny anleggspolitikk
Telemark idrettskrets (TIK) viser til Idrettsstyrets invitasjon til særforbund og
idrettskretser om å gi innspill til forslag til ny anleggspolitikk mottatt 26.oktober 2018,
med frist for høringssvar 17.desember 2018.

Ny anleggspolitikk i NIF handler om:
 Anleggsløft for store og kostnadskrevende anlegg
 Anlegg for små og nye idretter
 Anleggsfaglig kompetanse
 Tydelige strategier og planer som gjennomsyrer organisasjonen
TIK har på tidligere tidspunkt spilt inn TIK sine meninger i denne prosessen og
registrerer at disse er tatt med i forslaget til ny anleggspolitikk. I TIK sitt tidligere
innspill fokuserte vi på viktigheten av anleggsfaglig kompetanse i kommunen.
I «Status og utfordringer» i innledningen til denne høringen står det;
«Et viktig kjennetegn med anleggsutviklingen i landet at det ofte tar lang tid fra et
anleggsønske eller -behov oppstår til anlegget blir realisert. Dette gjelder spesielt for
de større kommunalt finansierte anleggene».
TIK kjenner seg igjen i dette. TIK kan peke på mange prosesser i Telemark som har
dette kjennetegnet, at anleggsprosesser tar lang tid fra idé til realisering. Med
ressurser på plass i kommunene hadde veien mye kortere til realisering – det er det
ingen tvil om. Anleggsfaglig kompetanse og tilgjengelige ansattressurser er
mangelvare i for mange norske kommuner.
TIK ønsker av den grunn at det skal arbeides for å innføre minimumskrav til
oppfølging av spillemiddelordningen i kommunene som er i stand til å ta imot ønsker
og behov fra idretten samt arbeide frem de større kommunale anleggene.

Dette sammenfaller også med et av TIK sine viktigste mål i «Idrettens anleggsplan
for Telemark 2016-2020», nemlig at det offentlige må ta et større ansvar for bygging
av idrettsanlegg (som også er nevnt som en av bakgrunnene for strategiene i
høringsutkastet).
Ytterligere offentlig ansvar for bygging av idrettsanlegg krever ytterligere kompetanse
og tilgjengelige ansattressurser i kommunene.
I bakgrunnen for strategiene står det videre:
«Kompetanse om anleggsbehov, anleggsutforming, tilskuddsordninger og
planprosesser er viktig for å nå målene».
Denne kompetansen bør i all hovedsak være kommunenes oppgave å inneha. Det er
lagt inn tydelige strategier om at idretten selv skal bygge opp anleggsfaglig
kompetanse, og det kan helt klart være en nyttig strategi dersom det prioriteres
ressurser til det.
TIK mener samtidig at idretten må passe seg for å ikke overta det offentliges rolle og
ansvar i anleggsutviklingen. Idrettens fokus må være å bli flinkere til å synliggjøre
spesifikt anleggsbehov og omfanget rundt realisering av enkelte anlegg, men det
hjelper ofte lite dersom ikke kommunen har tilgjengelige ressurser som kan jobbe
med realisering av anleggene på vegne av byggherren som tross alt er kommunen.
TIK registrerer videre at vårt tidligere innspill på dette er tatt med som tiltak
under strategi 1 (pkt. 1.3), men TIK mener at tiltaket er for lite spesifikt i sin
form per nå.
TIK ønsker å foreslå en endring av tiltaket til;
«Det skal arbeides for et minimumskrav til avsatt stillingsressurs med
anleggsfaglig kompetanse for at en kommune skal kunne motta spillemidler.»
Det finnes allerede i dag klare krav for at en kommune skal kunne motta spillemidler,
blant annet når det kommer til å ha en vedtatt kommunal plan for idrett. Det er
imidlertid ikke noen krav til hvordan dette planverket følges opp. Når man i tillegg ser
på at kommunene de siste årene er tildelt en mye større myndighet for
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegg, opplever vi det ikke som urimelig
at kommunene får krav på seg til å følge opp dette ansvaret med ansattressurser
lokalt for å sikre kvaliteten i anleggene våre, samt å sikre at de riktige anleggene blir
bygget.
Det bør også nevnes at en forutsetning for at pkt. 1.1, 1.2, 2.3 og 2.4 skal fungere
optimalt at kommunene har dyktige og tilgjengelige ressurser innenfor fagområdet
idrett.
TIK støtter øvrige deler i høringsutkastet og stiller seg positive til de konkrete
oppgavene som er tillagt idrettskretsene i denne høringen. Særlig gjelder dette pkt.
1.5 i strategiene, der TIK ser idrettskretsen kan innta en mye tydeligere rolle i
prioriteringen og synliggjøringen av ønskede anlegg i vår region, som fra 2020 blir
Vestfold og Telemark.

Side 2 av 3

|
Anleggspolitisk program
TIK er positive til hensikten bak den nye utformingen av anleggspolitisk program,
men ønsker å ytre en liten bekymring rundt enkelte av postene der det ikke ennå er
avklart hvor mye midler som kreves.
Dette gjelder da helt spesifikt punkt 2, 3 og 4. Det er utfordrende å gi umiddelbare
positive tilbakemeldinger på dette siden det kan skille flere hundre millioner i
disponeringer de kommende årene, avhengig av hvor omfattende disse punktene vil
være.
Det positive vil være at NIF helt klart vil få en større innflytelse på utviklingen og
prioriteringen av større nasjonale og regionale idrettsanlegg i Norge.

Svømmeanlegg (jf. 2.1.3)
TIK støtter dette forslaget.
Samtidig som TIK understreker at forutsetning da må være at kravet om utforming og
tilrettelegging for trening- og konkurransesvømming ivaretas i tråd med gjeldende
bestemmelser for tilskudd til svømmeanlegg i dag.
(Jf. KUD - Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet)

Med vennlig hilsen
Telemark idrettskrets

Geir Berge Nordtveit
Leder

Sondre Fjelldalen
Organisasjonssjef
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Tromsø 17.12.18

Høringssvar til forslag til ny anleggspolitikk – Troms idrettskrets
Styret i Troms idrettskrets behandlet høringen av ny anleggspolitikk for norsk idrett.
Vi har brukt høringsperioden godt ved å samle idretten i fylket for å drøfte høringsforslaget som
foreligger fra Idrettsstyret. Vi har gjennomført to møtearenaer for idrettsråd og særkretser i byene
Tromsø og Harstad med gode oppmøter, samt åpnet for skriftlige innspill i hele perioden. Ved å
summere opp tilbakemeldinger fra idretten i Troms har vi følgende høringssvar.

Forslag til idrettens hovedmål og strategier på anleggsområder
Troms idrettskrets stiller seg bak de to hovedmål som er utarbeidet, og begrunner dette med at
suksessfaktoren «kompetanse og gode involveringsprosesser slik at en samlet idrett står bak de mål
som lanseres» også har vært suksessfaktor på regionalt nivå i Troms tidligere.
Troms idrettskrets stiller seg også overordnet bak den tredelte strategien og tiltakene for å realisere
strategien. Det finnes dog tiltak i strategien som det har kommet tilbakemeldinger rundt. Særlig
vektlegges tilbakemelding rundt strategi 2, tiltak 2.1.2.
Strategi 1 – Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg
-

-

-

Tiltak 1.3 som sier at det skal arbeides for at kommunene innehar god anleggsfaglig
kompetanse, er et tiltak som idretten har liten eller ingen innflytelse over. Idretten burde
dermed ikke måles på dette tiltaket.
Troms idrettskrets understreker viktigheten av tiltak 1.1 (behovsanalyser og langsiktig
prioriteringslister) og 1.5 (idrettens samråd for å kartlegge prioritering), og begrunner det
med at dette har fungert utmerket i Troms.
Punkt 1.1 vil være avhengig av sterkere idrettsråd, i form av soneidrettsråd, og at
idrettskretsen setter idrettsrådene i stand til å gjennomføre dette.
Troms IK vil fortsette vårt anleggsarbeid slik vi har gjort de siste årene, og vil derfor starte
prosessen med punkt 1.1 (prioriteringer i hvert idrettsråd). Punkt 1.5 (overordnet regional
plan med prioriterte anlegg) har vi hatt virksom i 3 år, og vil fortsette med det, tilpasset i hht
ny anleggspolitisk plan. Vårt anleggsfond rettet mot idrettslag i planprosesser (1 mill pr år)
gjør at idretten motiveres og ser nytten av å gjøre prioriteringer innen anleggsplanen.

Troms idrettskrets
Postboks 12
9251 Tromsø

Besøksadresse:
Idrettens Hus
Stadionveien 3
9007 Tromsø

www.idrettsforbundet.no/troms
troms@idrettsforbundet.no
tlf: 91517019

Strategi 2 – Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
-

-

Tiltak 2.1.2 sier at et nytt nasjonalt toppidrettssenters byggekostnader skal finansieres inntil
50 prosent av spillemidler, samt at spillemidler kan dekke utviklingskostnadene i sin helhet.
Troms idrettskrets støtter ikke at en så stor pott av spillemidler til anlegg i hele Norge skal
avsettes til ett anlegg, uavhengig av om dette er toppidrettssenter. Det begrunnes med at
det i en overordnet strategi ikke kan forsvares å avsette slike store andeler av felles
spillemidler til et anlegg som har et ukjent kostnadsomfang. NIF oppfordres til å komme
tilbake med et forprosjekt som gir realistiske prognoser på hvilket investeringsnivå et nytt
toppidrettssenter vil kreve. Troms IK ser heller ingen sammenheng mellom hovedmål og
tiltaket som legitimerer denne finansieringsmodellen.
Troms idrettskrets støtter økningen av anleggspolitisk program (tiltak 2.2.2) grunnet
muligheten idretten får til å påvirke hvilke anlegg som bygges, slik at behov spiller en
avgjørende rolle. Utdypende tilbakemeldinger følger i utredelsen anleggspolitisk program
side 2.

Strategi 3 – Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger
Det foreslås å legge til følgende i tiltak 3.3:
-

Dagens formulering: «Idrettskretsene skal styrke kompetansen innenfor områdene
kommunale planprosesser og tilskuddsordninger».
Foreslått tilleggspunkt: Kompetanse innenfor kommunal arealforvaltning. Begrunnelsen for
dette er at flere idrettskretser har byområder/pressområder der mangelen på areal avsatt til
idrett er en stor problematikk, og selve årsaken til mangel på kapasitet ved enkelte
anleggstyper. Ved å styrke kompetanse rundt arealforvaltning, vil idretten finne flere
fremgangsmåter for å nå målet «det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan
gjennomføres».

Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet
Troms idrettskrets støtter forslaget om rollefordelingen i høringsbrevet. Det vises til at dette har i
praksis fungert bra i Troms, men at det har vært ønskelig å systematisere en slik rollefordeling på
landsbasis i tillegg. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med den tredelte strategien, og da
særlig viktig for gjennomføringen av strategi 1.
Idrettskretsenes rolle blir viktig i forbindelse med behovsavklaring for anlegg i regionen. Det bør
dermed legges til rette for at idrettskretsene har et godt nok uavhengig faktagrunnlag for å vurdere
behovene idrettsrådene melder inn fra sine lokale områder. Dette er viktig slik at idrettskretsen kan
peke på at faktiske behov samsvarer med valgt prioritering, samt forebygge at idrettsrådenes
prioriteringer blir rene ønskelister.
Troms IK har god erfaring ved å benytte Telemarksforskningens aktivitet og anleggsdata til grunn for
den faktiske tilstanden i våre kommuner og fylke.
Det pekes også på viktigheten av idrettskretsenes oppfølging av idrettsrådenes arbeid i prioritering
av anlegg og anleggsbehov, da det erfaringsmessig er krevende for enkelte idrettsråd å gjennomføre
tiltak.
Troms idrettskrets
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Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019-2024
Troms idrettskrets støtter forslaget om å øke midlene til anleggspolitisk program. Dette gir som
nevnt idretten best mulig forutsetninger for å prioritere anlegg basert på behovene i den aktuelle
regionen. Ved å blant annet øke potten som går til regionale prioriteringer av anlegg, legitimerer man
rollefordelingen og planene som utarbeides lokalt og regionalt angående anleggsbehov. Ved en
samlet planlegging av prioritering, samt at idretten har eierskap til aktuelle prioriteringene, øker
sannsynligheten for å realisere anleggene. Dette har virkning både ovenfor kommunale prosesser,
finansiering og politisk støtte.
Riktignok støtter ikke Troms idrettskrets dagens forslag om å avsette spillemidler til 50 prosent av
anleggskostnaden for et nytt nasjonalt toppidrettssenter.
Det stilles også spørsmålstegn til «punkt 1: spesielt utvalgte anleggstyper». Troms idrettskrets mener
at punktet er viktig for å tilrettelegge utbygging av nødvendige anlegg. Likevel viser ikke
høringsbrevet til hvorfor isanlegg eller «anlegg for å øke bredden og mangfoldet i anleggstyper» er
prioritert i denne sammenhengen. Det er ønskelig at det i større grad kan begrunnes ved å vise til
hvorfor noen anlegg er spesielt utvalgte anleggstyper før det fastsettes hvilke anlegg som faktisk
prioriteres i denne sammenheng.

Oppsummert vil vi fremheve våre synspunkter i anleggspolitikk generelt, på prioriteringer i
anleggspolitisk program og disponering av spillemidler:
1. Finansiering av svømmeanlegg må over på statsbudsjettet.
Vår begrunnelse er at dette er kostnadskrevende anlegg som bare i liten grad benyttes til idrettslig
aktivitet. Vi forventer en bølge av rehabiliteringsprosjekter rundt om i kommunene. Bare i Finnmark
vil nødvendig rehabilitering av svømmeanlegg i kommunene legge beslag på spillemidler til Finnmark
i 30 år.
2. Spillemiddelordningen må innrettes slik at det skal stimulere idretten til å bygge rimeligere
idrettsanlegg i form av «hyllevarer». Eksempelvis serieproduserte treningshaller. Idrettsforbundet
bør be om særskilte midler øremerket utvikling / prosjektering av slike serieproduserte idrettsanlegg.
3. Idrettsforbundet bør legge opp kampanjer til bygging av serieanlegg (basert på «hyllevarer» i de
enkelte regioner. Eksempelvis ishaller i Nord-Norge dersom det er dette idretten i nord ønsker seg. Et
av de mest vellykkede anleggsbygginger vi har hatt er NFFs «Hall i nord» prosjekt fra begynnelsen av
90-tallet, da 12 fotballhaller ble oppført spredt rundt om i hele landsdelen i løpet av to år.
4. Dagens regelverk for offentlig innkjøp av tjenester fører ofte til at kommunene kjøper inn
arkitekt/rådgivningstjenester kun basert på pris. Det gjør at kommunene i altfor stor grad engasjeres
fimra uten spesialkompetanse på idrettsanlegg. Idrettsforbundet må gjennom spillemiddelordningen
få departementet til å stille krav om at offentlige konkurranseutsettinger i større grad skal vektlegge
kompetanse enn hva tilfelle er i dag.
5. Nord-Norge tillegget i spillemiddelordningen må beholdes. Nord Norge utgjør 9% av landets
befolkning som beboer 45% av det totale landareal i Norge. Nord Norge har betydelige utforinger
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med lang vintersesong, kulde/tele og mørketid (arktisk klima) som betinger krav om vintertillegg fra
entreprenørene. Lange transportavstander øker omkostningene på varer og tjenester. Liten
konkurranse blant tilbyderne på mange små steder er også kostnadsdrivende.

6. Idretten må gjennomgående ta større ansvar for deltakelse i gjennomføringen av
kommunale/offentlige prosjekter for idrettsanlegg. Praksis har vært at idretten er pådrivende i
beslutningsprosessen, men faller ut / slapper av under gjennomføringen av
forprosjekt/detaljprosjekt/byggefase. Det er i denne fasen prosjektene ofte «smøres på med kjekt å
ha tilleggene» som idretten godt kan klare seg foruten, men som bidrar til at budsjettene sprekker
gang på gang. Til slutt er det likevel idretten som blir beheftet med kostnadsoverskridelsene, og blir
da møtt med at «nå har idretten fått nok». Idretten må være deltakende og si klart og tydelig NEI til
kostnadskrevende påplussinger / tiltak som idretten ikke behøver, og som vi erfaringsvis vet vil skade
idrettens anseelse både på kort og lang sikt. Idretten har i altfor lang tid vært glade for å få et JA
særlig til store kostnadskrevende anlegg, for så å lukke øyne og ører for hva dette til slutt koster
samfunnet.

Med vennlig hilsen
Troms idrettskrets
Knut Bjørklund (s)

Sylvi Ofstad (s)

Leder

organisasjonssjef
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Til:
Norges Idrettsforbund
v/Idrettsstyret
Steinkjer, 15. desember 2018
Høringsuttalelse fra Trøndelag idrettskrets – Ny anleggspolitikk
Trøndelag idrettskrets har hatt dette tema opp i to styremøter, høringer ute hos alle
idrettslag, idrettsråd, særkrets/region og særidretter uten regionalt kretsledd tilknyttet
Trøndelag idrettskrets.
Generelt
Flere av de forslag som er skisser i høringen vil etter vår vurdering kunne gi noen
utfordrende idrettspolitiske konsekvenser. Økt innslagsgrense, omfordeling, med mer
penger til kostnadskrevende anlegg og finansiering av et nasjonalt toppidrettssenter, er alle
forslag som vil kunne ramme hverdagsidretten og nærmiljøanleggene i alle deler av landet på
en uheldig måte. Dette vil etter vår mening gi en svært dårlig signaleffekt fra en organisasjon
hvor barne- og ungdomsidrett skal ha stort fokus, og som er avhengig av tillit og
troverdighet, både blant befolkningen og lokale, regionale og sentrale beslutningstagere.
Trøndelag idrettskrets sin høringsuttalelse tar utgangspunkt i de 7 høringsspørsmålene.
Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
Planen har en tydelig sammenheng mellom overordnede mål og underliggende strategier og
tiltak. Det kan stilles spørsmål ved planens begrunnelser for tiltak; det savnes en tydelig
redegjørelse for den kartlegging som gir behov for tiltakene. Likeledes blir noen av tiltakene
forholdsvis uklare, en formulering som «det skal arbeides for» på tiltakssiden gir liten
styring av tiltaksarbeidet.
Utvidelse av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og
konkret innhold
Et program med varighet på seks år har både fordeler og ulemper. Fordelen er særlig knyttet
til forutsigbarhet og mulighet for gjennomføring av tiltak i planen, mens ulempen kan være
mindre muligheter til å ivareta nødvendig fleksibilitet ved samfunnsendringer/-behov i
perioden. Det er vanskelig å se hvilke konsekvenser programmets størrelse vil få i forhold til
resterende anleggsutbygging. Vil øremerking av så store beløp medføre at «etterslepet» på
spillemidler vil øke? Det er i så fall ingen god løsning for idretten generelt.
Innholdsmessig er det kanskje utfordringer knyttet til fordelingen mellom is anlegg,
aktivitetssaler og aktivitetshus?
De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
Økt «innslagsgrense» for spillemidler og reduksjon av maksimal støtteandel er de viktigste
tiltak som er foreslått for å realisere programmet.
Begge oppfattes av Trøndelag idrettskrets som svært krevende for idretten. De anlegg som i
første rekke vil rammes av dette er nærmiljøanlegg som er særdeles viktige anlegg for både
barn og ungdom og ikke minst mer typiske folkehelseanlegg. Det må stilles spørsmål om
norsk idrett er tjent med en slik strategi?

Trøndelag idrettskrets er positiv til et Nytt nasjonalt toppidrettssenter, men mener dette er
et nasjonalt ansvar(nasjonal anlegg) og det må i større grad arbeides for at dette er et statlig
ansvar.
I tillegg bør det foreligge et kostnadsestimat som vil vise konsekvenser av forslaget som her
er fremmet.
Forslagene til nye spillemiddelsatser
Trøndelag idrettskrets kan ikke støtte disse, jfr vår argumentasjon i punktet ovenfor.
Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
TrIK finner det vanskelig å svare på dette. Det er ikke mulig å finne en definisjon på når et
anlegg blir «stort og kostnadskrevende» i dokumentet. Det er heller ingen behovsanalyse i
dokumentet som viser hvor stort behovet er.
Forslaget til finansiering av nasjonalt toppidrettssenter
Vi har kommentert dette i et tidligere punkt også. Det må i større grad arbeides for statlig
finansiering av nasjonalt toppidrettssenteret, slik at vi særlig kan unngå økt
«innslagsgrense» for spillemidler.
De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
Forslagene støttes med unntak av svømmeanlegg. For svømmeanlegg er det helt nødvendig
med en konsekvensutredning for kommunal bygging av svømmeanlegg ved bortfall av
spillemidler.

Med hilsen
Norges idrettsforbund
Trøndelag idrettskrets
Tore Rømo
Styreleder

Sportsklubben Freidig

Trondheim, 5 desember 2018

NIFs forslag til ny anleggspolitikk. Høring desember 2018
Viser til ønsket om innspill til NIFs forslag til ny anleggspolitikk.
Innspill fra Freidig er som følger:
I notatet fastslår og begrunner NIF at «Midlene til anlegg over spillemidlene ikke vil øke i de
nærmeste årene – det betyr at vi i framtiden ikke vil få mer, heller mindre penger til
anleggsutvikling.» Samtidig vektlegger NIF i sitt forslag til ny anleggspolitikk en sterkere prioritering
av «store og kostnadskrevende anlegg».
Av dokumentet fremstår det uklart hvilke anlegg som omfattes av begrepet ‘store og
kostnadskrevende anlegg’, men basert på sitatet ‘at større anlegg sees i et regionsperspektiv’ at
dette er snakk om interkommunale anlegg (Tiltak 15, s. 6)
Det vil i praksis si at mindre anlegg – klubb-/nærmiljøanlegg – vil bli nedprioritert.
1. Vi er uenig i denne prioriteringen. Etter vår mening er det nettopp klubbanleggene som er
overlegent viktigst for utøvelse av idrett i Norge. En nedprioritering av nærmiljø anleggene
vil etter vår mening være en reversering av det vi oppfatter som en overordnet strategi for
norsk idrett – «idrett for alle».
2. Det må implementeres en tydeligere strategi for utvikling av nærmiljø anlegg i nåværende
strateginotat. Herunder behov for at identifiserte utfordringer, og formålet med deltakelse i
organisert idrett gjenspeiles i utvikling, innovasjon og kostnadseffektive løsninger for
nærmiljøanlegg.
- Frafall i idretten. Spesielt blant ungdom
- Utvikling, drift og vedlikehold av anlegg som er kostnadsdrivende for klubber.
- Barn og unge oppgir at idretten som sosial arena er den viktigste årsaken til deltakelse i
idrett
- Idrett i et folkehelseperspektiv og hvordan anlegg kan bidra til å skape fysisk aktivitet for folk
i alle aldre.
- ‘Rigid’ utforming som ikke hensyntar fremtidige behov og endringer i aktivitet eller anlegg
som ikke er inviterende nok for befolkningen utenfor den aktuelle idretten.
Det er viktig at strategi for utvikling av anlegg vektlegger:
-

Idrettsanlegg må fungere som sosial arena for all aktivitet: både egenorganisert og
organisert. Dette betyr at reelle sosiale soner og soner for spontan aktivitet må få prioritet i
idrettsanlegg. Også via tippemiddelordningen. Slike anlegg vil være attraktive å oppholde
seg i og med det fungere som en rekrutteringsarena inn i organisert idrett.

Sportsklubben Freidig
-

Trondheim, 5 desember 2018

At Tippemiddelordningen utfordres for å skape innovasjon og utvikling av anlegg. P.t bidrar
ikke tippemiddelordningen til innovasjon i idrettsanlegg. 1. Rammene er for rigide der det gis
finansering til forholdsvis kostbare arealer å etablere og drifte men som er i lite bruk. 2.
Rammene for tippemiddelfinansiering en replika av anlegg som ikke er fleksible nok for
fremtidige endringer, ikke tilrettelagt som sosial arena, mangler livsløpsperspektiv mht å
inkludere voksne og eldre, eller for flere aktiviteter samtidig.

3. Det må etableres en finansieringsordning og tilgjengelige ressurser for god
anleggskompetanse i forprosjektering av anlegg. Klubben er enig notatet en i større grad må
bruke kompetanse innen gode anlegg og fra SIAT ved NTNU. Det er viktig å skape insentiver
som bidrar til god prosjektering av anlegg som har innovasjonspotensiale lik ordningen med
LOA fonden i Danmark. God kvalitet i prosjekteringsarbeidet gir best grunnlag for et godt
nærmiljøanlegg som både er fleksibelt, inkluderende, kostnadseffektivt i drift og vedlikehold
og sosialt samlende for lokalsamfunnet. Dette kan ikke være prisgitt den enkelte klubb sin
økonomi eller frivillige ressurser.
4. Strategidokumentet mangler miljøprofil rund anleggsutvikling, drift og vedlikehold. Dette må
på plass sammen med tiltak og tilskuddsordninger som kan bidra til en bærekraftig
anleggsutvikling i Norge.

Styreleder
Lise T Løvseth
på vegne av Styret i Sportsklubben Freidig

Høringsinnspill
Nidaros Roklubb

Høringsnotat fra Nidaros Roklubb

Tittel

Dato
Avsender

6.12.2018

Lillian Slåtsve, leder Nidaros Roklubb

Nidaros Roklubb viser til høringsbrev i forbindelse med NIFs forslag til ny anleggspolitikk datert
26.oktober 2018, og ønsker i den sammenheng å komme med en del innspill. NR er en liten klubb
med tilhold i Trondheim. Medlemstallet er stabilt rundt ca 20 – 25 medlemmer. Klubben driver
tur- og mosjonsroing for voksne. Slik vi ser det inneholder forslag til ny anleggspolitikk lite eller
ingenting som kan støtte opp om vår hverdag som et lite idrettslag og vårt anleggsbehov. Det å
drifte en liten klubb gir utfordringer både med å bli sett og hørt særlig opp mot kommune som
sitter som planmyndighet men også opp mot idrettskrets, særforbund og Idrettsråd.
Som roklubb har vi store problemer med å få sikret og ivaretatt beliggenheten av våre rofasiliteter (roanlegg/robrygger), kommunale myndigheter /havnemyndigheter tar ingen hensyn til
klubbens idrettsanlegg. Vårt roanlegg som har vært anlagt på tilrettelagt sted i mange år blir ikke
betegnet som idrettsanlegg en gang. I utkast til ny anleggspolitikk er visjon, mål og strategi
utformet slik det favner godt og bredt (også slike klubber som vår med idrettsglede for alle, at det
skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres og at kostnader ved bruk av
idrettsanlegg skal reduseres mm. Men – ser man på tiltakene satses det i all hovedsak på store
idrettslag, store anlegg og toppidrett. Hele dokumentet er tuftet på at spillemiddelordningen
framover skal brukes til store og kostnadskrevende idrettsanlegg - for toppidretten.
Hvor er tanker knyttet til f.eks kortreist miljøvennlig bruk og tilrettelegging for idretten?
Våre hovedinnvendinger mot anleggspolitikken:
1. Forslaget er gjennomgående alt for opptatt av å tilrettelegge for bedre forhold for
elite og toppidrett, det er i tillegg ikke fastsatt noe økonomisk tak på hvor mye av
spillemiddelordningen som skal kunne tilfalle topp/elite-anlegg. Små sær-klubber blir
totalt utelatt og deres anleggsbehov ikke synliggjort på noen måte. Ingen satsning på
mindre klubber og mindre anlegg, ingen synliggjøring av disse behovene heller.
2. Forslaget synes å være tuftet på at særforbund og idrettskretser ol er avgjørende ledd.
Det gis ingen tanker knyttet til idretter hvor disse leddet er fraværende eller ikke
fungerer. Ikke alle idretter har et særforbund som dekker hele landet. Som liten
roklubb i Midt-Norge føler vi at vi svært ofte/alltid står alene og har ikke noe
fungerende særforbund i ryggen. Idrettskretsen er også et usynlig ledd og ikkeeksisterende for oss. At disse skal ha betydelig rolle i anleggspolitikken og
premissgiver for oppfyllelse av våre behov vil si at avgjørelser tas av råd/utvalg som
ikke sitter nært oss og som ikke har kjennskap til oss som klubb og våre utfordringer
på anleggssiden.
3. Vårt idrettsanlegg er robrygge (selv om ingen andre enn vi som klubb kaller dette et
idrettsanlegg). Hvis man høyner innslagssummen på søknad for spillemidler til anlegg
opp til 200 000,- medfører det at vi aldri vil kunne få spillemidler til vårt type anlegg
da disse anleggene er av mindre kostnad. Det synes svært merkelig at denne satsen
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skal økes – vil det si at mindre kostnadskrevende anlegg er uønsket? Små anlegg i små
klubber med få medlemmer vil jo da bli umulig å finansiere. Her bør det legges inn en
differensiering slik at det er mulig også å søke spillemidler til mindre
kostnadskrevende anlegg, hvis ikke kan det være kroken på døra når klubber som oss
trenger investering i nye anlegg.
4. Vi savner også definisjoner på «store anlegg»
5. Vi savner synliggjøring av forhold knyttet til kommunal myndighet og bruk av Planog bygningsloven i anleggssammenheng, og da i tilknytning til anlegg som ikke alle
naturlig vil betegne som «idrettsanlegg» men som selvfølgelig er et idrettsanlegg.
Forslag til ny anleggspolitikk tar kun for seg typiske idrettsanlegg dvs idrettshaller ol
– dette er enkelt og ufarlig og forholde seg til, men det finnes ingen tanker knyttet til
idrett og anleggsbehov som ikke faller inn under denne standardoppfattelsen av
idrettsanlegg.
6. Hvordan kan små lokale idrettsklubber uten et synlig, sterke og interessert
særforbund/idrettskrets i ryggen, nå opp i den lokale prioriteringen det legges opp til?
hvordan blir mindre klubber prioritert opp imot større klubber med mange
medlemmer og behov for kostnadskrevende, synlige og mer «interessante
idrettsanlegg» (dyre både i anskaffelse, drift og bruk)?
Det er ingen tvil om at det er svært utfordrende å drifte en liten idrettsklubb med liten
medlemsmasse. Vi har behov for små, rimelige anlegg – våre anlegg er billige å etablere, drifte og
bruke. De er miljøvennlig i alle ledd, men vi finner ingen støtte for denne type klubben og
anlegget hverken hos lokale myndigheter, idrettsutvalg og i alle fall ikke i den nye
anleggspolitikken fra NIF.

Arkiv
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Grong Idrettslag
Trøndelag Idrettskrets, Post
Anleggspolitikk
fredag 7. desember 2018 20:03:41

Kommentar til utkastet om anleggspolitikk fra Grong Idrettslag 07.12.2018:

Har følgende kommentarer til utkastet:
Nasjonalt toppidrettssenter bør finansieres over statsbudsjettet.
Endringer i nærmiljøanlegg - reduksjon. Uheldig med tanke på at nærmiljøanlegg er åpne anlegg og
lavterskeltilbud som står til allmennhetens disposisjon.
Nei til å endre områdesatsene for de nordligste fylkene, samt Namdalen. Vi kan ikke utelukkende ta
utgangspunkt i befolkningstall. Geografi må også spille inn og derfor er det viktig at disse områdene
blir ivaretatt. Det er de færreste som orker å kjøre 2 timer for å komme til en idrettshall for å kunne
trene.

Det er viktig for idretten og ha en god oversikt over anleggssatsinga og at
idretten selv kan være med å påvirke hvilke anlegg som skal bygges. Det er et
poeng at også idretten tar et samfunnsansvar og ser helheten i hvike typer anlegg
som skal bygges for å få hele befolkningen fysisk aktive.

Med hilsen
Grong Idrettslag
Kåre Johansen
ledeer

Virusfri. www.avast.com
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Høring Ny anleggspolitikk
Viser til oversendt høringsdokument fra Trøndelag idrettskrets, videresendt fra Norges
idrettsforbund, ang. «Ny anleggspolitikk».
Høring Ny anleggspolitikk er sendt oss den 31.10.18. Frist for uttalelse er satt til 7.
desember 2018 samme år.
Nord-Trøndelag skikrets ved anleggsutvalget uttaler følgende:
Kommentarer til høringsdokumentet:
➢ Tekstforslag til Idrettens hovedmål og strategier på anleggsområdet side 2 og 3 samt
forslag til ny Anleggspolitikk og organisasjonsleddenes rolle side 4.
Tekstforslaget støttes.
➢ Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse
ved utforming av alle anlegg side 5 – 6 og 7.
Tekstforslaget støttes.
➢ Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres side 8 – 9 og 10.
2.1.1 Støttes
2.1.2 Tekst forandres til: Nasjonalt toppidrettssenter finansieres over statsbudsjettet.
2.1.3 Støttes
Støtter at anleggspolitisk program økes noe, men dette må ikke gå ut over dagens tilskudd
til post 1.1 midlene (idrettsanlegg i kommunene)
Støtter å flytte svømmeanlegg over på statsbudsjettet, frigir mer midler til post 1.1
Støtter ikke forslaget på å redusere tilskuddssatsen fra 50 % til 40 % på Nærmiljøanlegg
samt øke minstekostnaden for Nærmiljøanlegg for å søke om spillemidler fra 50 000 til
100 000.
Nærmiljøanlegg er der aktiviteten starter ute i klubbene, ligger nært der folk bor og
dermed meget viktige anlegg.

Støtter og avvikle post 2.2 midler (spesielle anlegg)
Støtter å øke tilskuddssatser for kostnadskrevende anlegg, det er i dag dårlig
dekningsgrad av Spillemidler på slike anlegg.
Støtter og ikke å endre på områdesatsene for pressområder og for de tre nordligste
Fylkene samt Namdalen.
Eventuelle tilskudd til bygging av et nytt Nasjonalt toppidrettssenter og anleggsstøtte til
mesterskapsanlegg flyttes over til statsbudsjettet. Dette vil gi mer penger igjen i
anleggspolitisk program.
➢ Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger side 11 og 12 - Tekstforslaget støttes
➢ Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet side 13 - Tekstforslaget støttes
➢ Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019 – 2024 side 14 og 15.
Støtter at anleggspolitisk program økes noe, men dette må ikke gå ut over post 1.1
midlene (idrettsanlegg i kommunene)
Støtter de spesielt utvalgte anleggstyper.
• Isanlegg
• Anlegg for å øke bredden og mangfoldet i anleggstyper så som ”Idrettens
aktivitetshus”

Med vennlig hilsen
NORD-TRØNDELAG SKIKRETS

Paul Elvebø (Sign.)
Leder anleggsutvalget

Bjørn Bruvoll
Administrasjonssjef
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Trøndelag idrettskrets
Norges idrettsforbund
Trondheim, 9. desember 2018

Deres referanse:

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SITT HØRINGSSVAR PÅ NY ANLEGGSPOLITIKK I
NORGES IDRETTSFORBUND
Generelt
Idrettsrådet i Trondheim (IRT) ønsker å gi ros til Norges idrettsforbund (NIF) for å ha brukt
høringssvarene fra mai/juni-høringen til å forbedre framlagt forslag til ny anleggspolitikk. Framlagt
forslag tar opp i seg mange av de prinsipielle utfordringene som vi står overfor, og ikke minst
synliggjør den at det er et samspill mellom det offentlige og idretten på ulike nivåer. Vedlagt følger to
prosesser; en slik IRT mener den skal være for anleggene som er omfatta av kategori 1 og 2 i
anleggspolitisk program, samt slik den er for alle øvrige anlegg som ikke er omfatta av særskilt
prioritering.
Idrettsrådet i Trondheim arrangerte eget høringsmøte. Inviterte til møtet var alle idrettslag i Trondheim,
særkretser og idrettsrådene i vår sone i Trondheimsregionen. Tilstede på møtet var 24 stykk, fra både
små og store idrettslag, alle de store særkretsene og tre naboidrettsråd. Deltakerne kom med mange
svært gode innspill som er innarbeidet i dette høringssvaret.
Idrettspolitikken burde vært vedtatt seinest i september 2018, slik at den kunne vært et hjelpemiddel
for idrettsrådene i arbeidet med å påvirke innholdet i partiprogrammene til lokalvalget.
Økonomiplanperiodene til kommunene går over fire år. Det vil derfor være utfordrende å få innarbeidet
nye anleggsinvesteringer som samsvarer med anleggsløftet i mange kommuner fordi tilgjengelige
investeringsmidler er låst for en lengre periode. Slike strukturelle forhold må NIF ha et klart forhold
til slik at det blir mulig for oss som møter kommunene å gjøre jobben vår. Å fastsette et mål som har
slike organisatoriske utfordringer kan vise seg umulig å gjennomføre før oppstart planperiode.
Vi opplever behov for å vite mer om begrunnelsen for endringene og avdekte behov og videre til
forslag til løsninger. Behovskartlegging fra NIF sin side mangler.
Alle «Det skal arbeides for» som uttrykk må konkretiseres. Slike formuleringer er ikke målbare og
ikke mulig å følge opp.
Merknader til høringsforslag – Strategi 1
Tiltak 1.1:
Behovsanalyse utføres normalt av den enkelte kommune med blant anna omfattende bruk av GISverktøy og befolkningsanalyser som første trinn i arbeidet med en kommunal plan for idrett. Det er
derfor feil å skrive at idrettsrådene skal foreta kartlegginga, men vi vil normalt være involvert i dette
arbeidet sammen med kommunen.
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For å kartlegge behov er det dessuten viktig at hvert særforbund utarbeider kriterier for hvor mange
utøvere som er dimensjoneringsgrunnlaget for ulike typer anlegg. Det foreligger pr. dato ingen
entydige og samla retningslinjer for de enkelte idrettene. Noen særforbund har laga slike nøkkeltall,
men de bør kvalitetssikres opp mot hverandre basert på idrettens egenart.
Tiltak 1.2:
Her bør de konkretiseres at idrettsrådenes prioritetslister er basert på innspill fra idrettslag.
Ved tydelig fokus på idrettsrådenes prioriteringslister er det svært viktig at øvrige deler av idretten,
inkludert særforbund og særkretser/regioner er lojale til den prioriteringa som er gjort. Særforbund
som i egen regi forsøker å påvirke politikerne i en kommune kan bidra til å undergrave styrken som
det er ønskelig at prioriteringslista skal ha.
Merknader til høringsforslag – Strategi 2
Kunnskapsdepartementet må ta et større ansvar for svømmeanlegg, i og med at de er en forutsetning
for å innfri målsettinger i nasjonale læreplaner. Å løse dette ved å flytte svømmeanleggene til
nasjonalbudsjettet kan være et grep som sikrer dette. Samtidig må vi innse at denne typen anlegg er
viktig for folkehelsa.
Konkret tiltak 2.1.3:
En svømmehall brukes av vesentlig flere idretter enn svømmeidretten. Tiltaksformuleringa må derfor
endres slik at dette avspeiles. IRT foreslår følgende formulering: «Tilskudd til svømmeanlegg flyttes
over på statsbudsjettet. Det må sikres tilgang til svømmeanleggene for svømmeidretten og alle andre
idretter som benytter slike anlegg.»
Nytt konkret tiltak 2.1.4:
Evaluere de private badeanleggene (Pirbadet m.fl.) som er stiftelser og har andre eierstrukturer, og se
på deres driftspraksis opp mot idretten. Det kommer signaler om at idrettens aktivitet skvises ut, og
her vil det være behov for å få en sterkere styring fra idretten sin side. Mulig det må ses på om det er
behov for endring i rammebetingelser via blant annet stiftelsesloven. Idretten må ha styrerepresentanter
i anlegg som drives av stiftelser/andre eierstrukturer.
Konkrete tiltak 2.3.1 og 2.3.2:
Dette er viktige tiltak for å sikre regional anleggsutvikling. Når denne foreligger er det idrettsrådene
og særkretsene/særforbundenes oppgave å følge opp dette i sine prioriteringer for den enkelte
kommune.
Konkret tiltak 2.3.3:
Ved bygging av nye videregående skoler må lokalt idrettsråd involveres av idrettskrets. Alle
prinsipielle spørsmål av betydning for idretten må ivaretas av både idrettsråd og idrettskrets.
Tiltak 2.4:
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Dette er en hovedoppgave for idrettsrådene. Og for å kunne gjøre jobben godt for idrettslag som bygger
anlegg i egen regi er det behov for benchmarkingstall fra særforbundene slik at vi vet hvilket nivå
investerings- og driftsstøtte bør ligge på.
Tiltaket bør konkretiseres med mål.
Nytt tiltak 2.5: Planlegging og byutvikling
Konkret tiltak 2.5.1:
Etablere føringer i plan- og bygningsloven for avsetting av areal til idrett- og egenorganisert aktivitet
i arealplanlegging.
Sterkere føringer i plan- og bygningsloven på hvor store areal som skal settes av til idretts- og
egenorganiserte formål i område- og detaljplanreguleringer, samt i kommunedelplaner. Eksempelvis
ved regulering av et område som skal gi 2 500 nye boliger. Hvor mange idrettshaller, fotballbaner og
andre anlegg trenger området? Slike nøkkeltall er kritisk å få etablert, enten som krav i selve plan- og
bygningsloven, eller innarbeidet i veiledere til plan- og bygningsloven. På dette området foregår det
dessuten en omfattende utvikling av måleparametere til bruk i konsekvensutredningsarbeid som
idretten må være oppmerksom på. IRT har noe oversikt, og kan bistå som katalysator for å få i gang
en større involvering fra idrettens side på dette området.
Konkret tiltak 2.5.2:
Idrettens rolle i byutviklingen må innarbeides tydeligere i plan- og bygningsloven og
friluftslovgivinga.
NIF må ha en aktiv rolle i forhold til arealbruk, mobilitet og byvekst. I framtidig byutvikling er det
sentralt å finne riktig tomt til en anleggsetablering, ikke bare å finne en tomt. Uten strategisk styring
på dette området vil anleggsutbygginga i de kommunene som omfattes av byvekstavtaler oppleve en
forverret anleggssituasjon. Og det er ikke på noen måte hensikten med politikken som er lagt fram her.
Det er også behov for å se på sammenhengen mellom rekkefølgekrav og spillemidler. Rekkefølgekrav
kan ikke tas inn i spillemiddelsøknaden, og det er derfor kritisk for idrettslag som bygger anlegg sjøl
at kommunen tar disse utgiftene, jf. vedtak i Trondheim kommune. IRT har også sett at alle
orienteringsklubber som får større utbygginger på egne kart må ta alle utgifter for oppdatering i
egenregi, og dette er en utgift som samfunnet påfører idretten.
IRT ser også store utfordringer for idretten på grunn av restriksjoner i idrettslig aktivitet tilknytta
nedbørfelt for drikkevannsforsyning. Orientering, sykkel, ski, skyting, padling og roing er eksempler
på aktiviteter som har begrensinger i Trondheim.
Nytt tiltak 2.6: Involvering av flere departement
Begrunnelse: Idretten har tradisjonelt hatt fokus på kulturdepartementet. Vi ser nå at flere departement
som for eksempel: Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og
miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er samarbeidsparter.
Merknader til høringsforslag – Strategi 3
Tiltak 3.1:
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Dette punktet er særdeles viktig. Alle særforbund må definere idrettsfunksjonelle krav og utarbeide en
anleggsveileder for ulike størrelser anlegg. Ett spørsmål det er viktig å spørre seg for håndball er knytta
til takhøyde/volum i haller: Trenger vi toppidrettskvalitet i alle haller?
Tiltak 3.2:
Nytt forslag til konkret tiltak 3.2.1:
Å standardisere ulike anleggstyper slik at det er lett å bygge ulike anlegg sammen, jf. prinsippene i
legoklossene/modulsystem.
Nytt forslag til konkret tiltak 3.2.2:
Fra idrettslagene etterlyses hjelp til å finne prosjektutvikleren i eget idrettslag, og informasjon om
hvordan gå fram for å bygge anlegg? Denne hjelpa er viktig for idrettslag da de er engangsbyggherrer,
og kun et fåtall har en ingeniør i egne rekker. Vi foreslår at SIAT gjennomfører evaluering av
gjennomførte prosesser og lages maler/veiledere til hjelp for idrettslagene.
Tiltak 3.3:
Det er greit å styrke idrettskretsen, men den viktigste aktøren vil være idrettsrådet. Uten god forståelse
for planprosesser i idrettsrådet, blir anleggsutviklingsarbeidet passivt i stedet for proaktivt.
Det er fylkeskommunen (og fylkesmann) som har ansvar for å veilede kommunene, og teksten slik den
står nå gir inntrykk av at idretten kan dette bedre enn fylkeskommunen/fylkesmannen.
Idrettskretser skal ha ansvar for å veilede IR, og i noe grad IL. Det er viktig at idrettskrets ber idrettslag
henvende seg til egen kommune eller eget idrettsråd for å få orientering om lokale tilskuddsordninger.
Vi foreslår at tiltaket omformuleres slik:
Idrettskretsene skal styrke sin egen og sine idrettsråds kompetanse innenfor områdene kommunale
planprosesser.
Tiltak 3.5:
Dette er viktig tiltak. Benchmarking av investerings- og driftsutgifter og hvordan disse slår ut på
aktivitetskostnadene vil være sentrale styringsdata for et idrettsråd i å etablere gode støtteordninger fra
kommunene.
Nytt konkret tiltak 3.5.1: Idrettsrådene bør følge opp den enkelte kommune.
Nytt tiltak: 3.6: Idrettsråd skal bidra til å utvikle modeller for tilskudd fra kommune.
Begrunnelse: Når idrettslag velger å bygge anlegg i egen regi må det finnes en modell for den
økonomiske støtten idrettslaget kan forvente fra kommunen (investeringsstøtte og driftsstøtte). Det må
finnes modeller for flere typer idrettsanlegg som samtidig har fleksibilitet og rettferdighet innebygd.
Rolleavklaringer:
Rolleavklaringen som foreligger i kapitlet om organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet er svært
mangelfull. Den samsvarer dessuten ikke med det som er realiteten i oppfølginga av de enkelte
tiltakene, og vi vil si at i grensesnittet mellom IR og IK rotes det til flere ganger.
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Vi registrerer at forslaget har mange likhetstrekk med forslaget til organisasjonsmodell slik den har
framkommet i moderniseringsprosjektet. Dette betyr blant annet at idrettskrets får tilført ny oppgave,
anleggspolitikk og særkrets tones ned.
NIF:
NIF må ta en aktiv rolle i forhold til påvirkning av rammebetingelser som ligger som føringer i planog bygningsloven og sikre en videreutvikling av disse, samt ivareta idrettens utfordringer i
mobilitetsdiskusjoner og i øvrige grensesnitt i lovutvikling. Idretten må ta vårt ansvar, og bidra til å
løse idrettens bidrag til mobilitetsbehovet (25-30 % etter kl. 16 i Trondheim), men dette må gjøres på
en slik måte at det er idrettenes egenart blir ivaretatt. Eksempel på egenart er stort utstyrsbehov. Da er
ikke kollektivtransport løsningen, men god parkeringsdekning.
Idrettskrets:
Viktig med kompetanseoppbygging på planprosesser. Men detaljert oppfølging må de enkelte
idrettsrådene gjøre i egen regi. Viktig at idrettskrets setter idrettsrådene i stand til å ivareta denne
oppgaven.
Etablering av regional anleggsstrategi og plan er viktig. Denne danner grunnlag for idrettsråd og
særkretser/-forbund.
Idrettskrets er prosessleder i alt som har med interkommunale prosesser for idretten.
Idrettsråd:
Delta i kommunenes arbeid med behovskartlegging og etablering av planer for idrett.
Videre skal idrettsråd med grunnlag i regional plan for idrettsanlegg og innspill fra særkretser/-regioner
og -forbund foreta en prioritering av anleggsbehov i den enkelte kommune.
Idrettsrådene skal bistå idrettslagene i deres anleggsutvikling og støtte de i møte med kommune og
politikere.
Jobbe aktivt opp mot lokale politikere for å få mest mulig anlegg og best mulig forhold for idretten i
den enkelte kommune både mhp. areal og økonomi.
Særkrets/region:
Det er svært skremmende når særkretsene ikke nevnes med ett ord. De forbundene som har
krets/regionledd må involveres aktivt av idrettsråd i arbeidet med anleggsprioritering i kommuner hvor
det er behov for å prioritere mellom flere anlegg innenfor samme særidrett. Videre bør særkretsene
brukes aktivt i arbeidet ved bygging av lokale anlegg, fordi de sitter med kompetanse om hva som
fungerer og ikke fungerer. Det ligger mye styrke for idrettslagene i en sterk særkrets/region, og dette
fanger ikke forslaget til anleggspolitikk opp på noen måte.
Særforbund:
Særforbund må prioritere nasjonalanlegg/mesterskapsanlegg og definere nivå for ulike typer anlegg
med tilhørende krav. Alle særforbund må oppdatere sine idrettsfunksjonelle spesifikasjoner slik at de
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ivaretar anleggsbehov på ulike nivå. Det forutsettes at anleggsfaglig kompetanse ivaretas av
særforbund, og at alle utbyggere kan rådføre seg med denne kompetansen, også kommuner.
Særforbund som ikke har krets-/regionledd må aktivt bistå idrettsråd og idrettslag med anleggsfaglig
kompetanse og prioritering.
Anleggspolitisk program
Generell merknad:
Det er vanskelig å ta stilling til forslaget til anleggspolitisk program før det foreligger vurderinger av
konsekvenser av endringene, inkludert forslaget om å ta svømmeanlegg ut av anleggspolitisk program
og flytte det over på statsbudsjettet. Hvordan vil volumet på spillemidlene som går til breddeidretten
endre seg med foreslåtte endring i anleggspolitisk program? Denne virkningen må komme fram slik at
den er kjent for idretten som helhet, og det må kjøres simuleringer.
Bredde kontra toppidrett oppleves som en utfordring og det er fare for at det bare blir toppidrett. Det
forutsettes at anleggspolitisk program pkt. 1 og 2 er til bredde og pkt. 3 og 4 er topp.
Fra idretten i Trondheim kommer det forslag om at etterslepet på spillemidlene skal finansieres av
kommunene, inntil storting og regjering tar ansvar. IR bør få et ansvar for å innarbeide dette kravet i
kommunene. Å få kommunene til å kjenne på kostnaden ved en mangelfull statlig løsning vil kunne
tvinge fram andre løsninger.
Spørsmål som høringsutkastet ikke sier noe om:
Skal spillemiddelordningen fortsatt være rettighetsordning eller endres den med dette til behovsbasert
ordning?
Blir politikken kun fokusert på store anlegg og større nærmiljøanlegg, slik at mellomstore anlegg og
små anlegg ramler ut og ikke får støtte? Eks. fotballbaner (mellomstore anlegg) og
bryggeanlegg/orienteringskart (de koster ikke nødvendigvis over 200 000 kr). IRT støtter ikke
forslaget om å heve kostnadsgrensa for nærmiljøanlegg til 100 000 kr, da vi ser at flere mindre
anleggsbehov på den måten ikke vil få sin nødvendige støtte.
Pkt 1:
Aktivitetshus vil være viktige møteplasser i nærmiljøene, og vi støtter forslaget slik det ligger. Fra
kampsport kommer det positiv tilbakemelding på aktivitetshusene som anlegg. Et isløft via
anleggspolitisk program støttes. Vi merker oss derimot at antall anlegg er såpass beskjedent at det
knapt kan kalles et løft i nasjonal sammenheng. Pkt 1 er kun ca. 20 % av foreslått anleggspolitisk
program for perioden 2019-2024. I og med at dette punktet er et breddetiltak som sikrer god folkehelse,
deltakelse og inkludering anbefaler vi at denne potten med fordel kan økes.
Pkt 2:
Organisatorisk:
Det forutsettes at idrettskrets involverer idrettsråd i arbeidet med å få inn innspill.
Idrettsråd må også jobbe aktivt inn mot særforbund og særkrets for å påvirke linjevegen der.
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System:
Det framgår ikke tydelig av høringsutkastet hvilke anlegg skal på overordnet prioriteringsliste. Vi
forutsetter at dette er breddeanlegg.
På dette punktet opplever vi at det kan bli konflikt mellom bredde kontra toppidrett. Det er
breddeaktivitet som sikrer folkehelse, og NIFs visjon har hovedfokus på bredde, og det er derfor vi
mener at det må være en forutsetning.
Det må være mulig for anlegg som ikke står på lista over spesielt utvalgte anleggstyper å få prioritet
dersom de velger å gå sammen om å bygge et flerbruksanlegg, jamfør sambrukshallen på Lade i
Trondheim.
Vi frykter at forslaget til omfordeling av spillemidlene vil medføre større etterslep på spillemidlene for
en del typer anlegg. Et større etterslep vil ramme idrettslagene og medføre økt kostnad for idrettslag
og er målkonflikt med tiltak 2.4.
Prosess/kunnskapsgrunnlag:
Det foreligger ingen behovsanalyse som kunnskapsgrunnlag for høringsutkastet, det gjør det vanskelig
å ta stilling til forslaget slik det foreligger.
Pkt 3:
Organisering:
Toppidrettssenteret er et forsknings- og utdanningsansvar fra kunnskapsdepartementet. Det må derfor
reises spørsmål ved om det er idretten som skal finansiere dette. Det oppleves som stor fare for at
resten av idretten må betale for toppidrettssenteret. En utdannings- og forskningsinstitusjon er det ikke
idrettens ansvar å bygge. IRT støtter ikke dette forslaget.
Pkt 4:
Internasjonale terminlister som fastsettes mindre enn seks måneder før arrangementet skal foregå, vil
utfordre muligheten for å få brukt mesterskap til oppgradering eller nybygging av anlegg. Det må
derfor jobbes fra alle særforbundenes side med å få etablert langsiktige terminlister slik at dette er
mulig å gjennomføre. Videre må det henge sammen med kommunale planprosesser og økonomiplaner.
Idrettsforbundets forslag til endringer i disponeringa av spillemidlene er en omfordeling. Det er svært
uheldig å bruke begrepet spare.
Videre må behovsanalyser i tillegg til transportavstander ligge til grunn for opprettholdelse av særskilte
regler for Nord-Norge og Namdalen.
Utnyttelsesgrad av anleggene mellom mesterskap bør vurderes inn når denne prioriteringen settes.
Andre momenter
Rolleavklaring
For å holde fokus er det viktig å avklare hvem som gjør hva, ved å gjennomføre en tydelig
rolleavklaring og oppgavefordeling. Denne avklaringa er ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet i det
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framlagte forslaget. Det bør gjøres et arbeid «bottom – up» i tillegg til «top – down» for å identifisere
de behovene som foreligger ut fra de ulike organisasjons- og aktivitetsleddene sitt ståsted.
Økonomiforvaltning
Standardiserte regnskapssystem som medfører at alle idrettslag som eier egne anlegg har regnskapet
sitt i et felles økonomisystem slik at vi som idrettsråd kan bruke driftsøkonomi som grunnlag for
framtidig politikk inn mot den enkelte kommune ut fra benchmarka tall for den enkelte anleggstype
og mellom idretter.
Anleggsdatabase
Videre ønsker IRT en felles database som kan ha grensesnitt mot KUDs database som vi kan bruke
inn mot offentlig forvaltning i anleggsprioritering. Alle IL legger sine ønsker inn i databasen og
deretter jobber IR, IK, SK, SF og NIF med prioritering ut fra grunnlaget som har kommet inn fra IL.
Når anlegget er realisert, ligger data der for framtidig bruk til å sikre driftsstøtte fra kommune. Dette
vil være et kritisk punkt for å få etablert system for benchmarking og effektivt arbeid med
prioriteringer.
Teamorganisering
Teamorganisering vil være en styrke på anlegg. Store IR bør være med i fagteamene for de må kunne
håndtere grunnleggende areal- og anleggsutfordringer i egenregi.
Miljø
Alle idrettsanlegg som velger å følge miljøstandardene BREEAM eller CEEQUAL eller tilsvarende,
bør gis en ekstra støtte over spillemidlene, fordi anlegget i verste fall kan bli noe mer kostbart i
investering, men forventes å ha lavere utgifter i driftsfasen. NIF bør samarbeide med Enova og Grønn
Byggallianse på dette området, i tillegg til eksisterende samarbeid med SIAT.

Anne-Lise Bratsberg
styreleder Idrettsrådet i Trondheim

Vedlegg
1. Prosess for anleggsprioritering kostnadskrevende anlegg og anleggspolitisk program
2. Prosess for anleggsprioritering ordinære anlegg
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Til nifhoringer@idrettsforbundet.no
Sandefjord, 5.12.2018

Forslag til ny anleggspolitisk program - høringsuttalelse fra Vestfold idrettskrets
Vestfold idrettskrets har behandlet høringsforslaget i idrettskretsens styre 4.12.2018 og ønsker å gi følgende svar
til høringen:

Generelt og overordnet
Vestfold idrettskrets er positiv til at det lages en ny anleggspolitikk hvor målet er et anleggsløft for de store og
kostnadskrevende anleggene

Vi kommenterer de ulike kapitler/punkter med hva vi støtter eller ikke støtter og hvor vi foreslår endringer.

I.

Status og utfordringer med dagens anleggspolitikk
Vestfold idrettskrets (VIK) har ingen kommentarer eller tilføyelser til denne.

II.

Forslag til Idrettens hovedmål og strategier på anleggsområdet
Forslag til hovedmål og strategier støttes.
Vi ønsker i tillegg å presisere at det er viktig at idretten innehar kompetanse på idrettsanlegg, men at det
er minst like vesentlig at kommunene og fylkeskommunene innehar anleggsfaglig kompetanse. I
kommuner som ikke innehar god nok anleggsfaglig kompetanse vil det skje veldig lite anleggsutvikling.

III.

Forslag til ny Anleggspolitikk og organisasjonsleddenes rolle
Strategi 1: Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Tiltak 1.1
Støttes.
Tiltak 1.2
Støttes.
Tiltak 1.3
Vestfold idrettskrets støtter at det må være slik at kommunen innehar god anleggsfaglig kompetanse. Vi
mener imidlertid at dette punktet har så stor betydning for at det i realiteten skal skje et løft på
anleggsutviklingen, så må dette tiltaket være mer spisset/tydelig: Vi foreslår følgende ordlyden i tiltaket:
«Det skal arbeides for et minimumskrav til avsatt stillingsressurs med anleggsfaglig kompetanse for at
en kommune skal kunne motta spillemidler.»

NORGES IDRETTSFORBUND OG
OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Vestfold idrettskrets

Postadresse:
Postboks 1225
3205 Sandefjord

Besøksadresse:
Idrettens Hus
Stadionveien 5
3214 Sandefjord

Tlf.: +47 33 01 42 20
E-post: vestfold@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no/vestfold
Org.nr.: 971 542 519

Tiltak 1.4
Støttes.
Tiltak 1.5
Støttes.
Tiltak 1.6
Støttes.
Tiltak 1.7
Støttes.

Strategi 2: Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
Tiltak 2.1
Underpunktene 2.1.1 og 2.1.2 støttes slik de står.
Underpunkt 2.1.3 støttes ikke. Vi er usikre på om det lar seg gjøre å både flytte tilskudd til svømmeanlegg
til statsbudsjettet, og samtidig sikre sterk idrettslig innflytelse på om og hvordan svømmeanleggene skal
bygges. Hvis det blir kun et statlig og kommunalt anliggende med svømmeanlegg for opplæring av
svømmeferdigheter, vil ikke de idrettslige behovene stå like sterkt. Vi er bekymret for at det vil være
vanskeligere å få trenings- og konkurranseanlegg som tilfredsstiller svømmeidrettens krav.
Tiltak 2.2
Støttes.
Tiltak 2.3
Støttes.
Tiltak 2.4
Støttes.

Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger.
Tiltak 3.1
Punktet støttes med et tillegg: Særforbundene skal styrke sin kompetanse på utforming av idrettsanlegg,
og samarbeide med andre særforbund om bygging av felles anlegg for bedre utnyttelse.
Tiltak 3.2
Støttes.
Tiltak 3.3
Støttes, og må se som en forsterkning av vårt endringsforslag til tiltak 1.3.
Tiltak 3.4
Støttes.
Tiltak 3.5
Støttes. Her må også idrettskretsene involveres/informeres.
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Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet.
Støttes.

IV.

Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019-2024
Støttes i sin helhet.

V.

Virkninger av de foreslåtte endringene
Vestfold idrettskrets den tydelige vridningen av spillemidlene, men opprettholder vårt forslag om å
ikke ta svømmeanlegg ut av spillemiddelordningen.

VI.

Vedlegg til anleggspolitisk program 2019 - 2024
-

Vi har ingen kommentarer eller forslag til tillegg.

Med vennlig hilsen
Vestfold idrettskrets

Per-Eivind Johansen
Styreleder

Lisbeth Danielsen
Konstituert organisasjonssjef
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Høring NIFs anleggsstrategi - Tilsvar fra Østfold idrettskrets
Etter høring i ØIKs anleggsutvalg har styret i Østfold idrettskrets

behandlet høringen og har følgende innspill:
Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
•

Enig i de hovedmål som er satt.
Hva gjelder strategiene mener ØIK det er viktig at idretten blir en sentral part i utformingen
av alle anlegg og setter medlemmenes behov i sentrum og imøtekommer morgens dagens
medlemmer. Dette vil bidra til at vi får anlegg etter idrettens behov. ØIK mener også at
kompetanse styrking på områdene som er nevnt vil bidra til at idretten i større grad kan sette
dagsorden og være en pådriver i prosesser. Arbeide for at idrettslag kan drifte idrettsanlegg i
kommunen (vaktmestertjeneste) Erfaring ved dette er at hallen blir bedre bevart (Trøndelag).

•

Sentralt at idrettsrådene gjennomfører behovsanalyse / de skal prioritere anlegg lokalt

•

Strategi 1
Strategiene bringer idr.råd/krets/særforbund sammen, dette vil bidra til større trykk rundt
prosessene og antagelig også bedre samhandling mellom aktørene.

•

•

•

•

•

•

Strategi 2
Det bør bestrebes å finne ordninger av finansiell karakter, som sikrer at en får opp flere
anlegg/kostnadskrevende anlegg. Når det gjelder svømmeanlegg er det flere muligheter en
kan vurdere. Ved 50 m basseng er det mulig at flere kan benytte bassenget samtidig ved å
dele bassenget i 3, slik at det kan tas i bruk av ILs trening i en del, mosjonister i en annen del
og barnesvømming i en tredje del ved at en hever deler av gulvet. Med en slik ordning vil en
få flere brukere samtidig og derved øke inntektene betraktelig.
Det er ellers en kjensgjerning at svømming i skolen er et forsømt område. Siden
skolesvømming er en lovpålagt sak, bør staten ta et større ansvar for svømmeanleggene enn
de gjør i dag. Svømmeanleggene benyttes også av svømmeklubbene og det ansees derfor
ikke urimelig at noe av spillemidlene også benyttes til svømmeanlegg, men at idretten skal ta
alle kostnadene ved oppføring av svømmeanlegg oppleves feilaktig. Muligens kan et
spleiselag være en vei å gå.
Av erfaring ser vi selv at involvering i skolebruksplan arbeidet, bidrar til at skolens behov og
idrettens behov blir samkjørt. En får mer for pengene og ikke minst nye type anlegg rundt
skolene.
Mange idretter har store kostnader ved bruk av anlegg til trening og konkurranse aktivitet,
dette fordyrer idrettstilbudet. En viktig sak at kostnader til dette blir redusert – Alle med.
Strategi 3
En økt kunnskap om idrettslagenes kostnader på idrettsanlegg, vil gjøre det enklere å
koordinere og arbeide politisk for å få gjennomslag. Et anleggsatlas som kan benyttes av
idretten vil være til stor hjelp, slik at de på lokalt nivå kan få informasjon uten å bruke masse
tid på å innhente den selv.
Ellers stiller ØIK seg bak en kompetanseheving rundt de ulike tiltakene.

Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret innhold
•

•

ØIK ser det er et behov for å vite hvem som skal gjøre hva. ØIK sitt syn er at målene /
strategier og tiltak i modellen gir en bedre fordeling av hva de ulike organisasjonsleddene
skal forvente av hverandre.
En rolle avklaring av organisasjonsleddene er viktig. Spesielt den anleggspolitiske jobben er
viktig på kommunen og regionsnivå. Dette kan bidra til mer kontakt mellom aktørene som
forhåpentligvis vil gi bedre resultater.

De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
•
•

•
•
•

En prioritering av områder (fylker) med dårlig anleggsdekning bør få sin plass og kunne
prioriteres ekstra j.fr anleggsdekning i fylker med god dekning.
Pkt 1 - ØIK er enig i at isanlegg og anlegg for å øke bredden i mangfoldet prioriteres. Idrettens
aktivitetshus vil være et tiltak for å ta vare på ungdom lenger og vil i større grad bidra til at
medlemmer blir lenger i dretten.
Pkt 2 – En prioriteringsliste er bra, viktig å ta hensyn til fylkenes anleggsdekning.
Pkt 3 – ØIK ser viktigheten av et nasjonalt toppidrettssenter.
Pkt 4 – !

Forslagene til nye spillemiddelsatser
•
•

I regionaliseringen er det avgjørende at områder med lav anleggsdekning blir prioritert.
Østfold har i dag 1 år for spillemidler (80 mill i etterslep), jfr 3 år for Buskerud og Akershus.

Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
•

Isidrettene har i mange år lidd av størrelsen på investeringene til slike anlegg. Østfold
idrettskrets har i sin egen regionale anleggsplan ishallflater som et prioritert område, og en
støtter høringens prioritering.

Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
•

ØIK ser behovet for et toppidrettssenter og finansiering av dette støttes. Vi har imidlertid en
bekymring for at midler til lokale anlegg (kommuner-post 1.1) i en periode blir redusert og
ber idrettsstyret arbeide for at dette ikke skjer.

For øvrig:
•

•

Støttes ideen om aktivitetshus som nytenkning og interessant, som i større grad vil ivareta de
små idrettene og på en enklere og billigere måte kan sikre flere aktivitetsflater. Bare dette
ikke blir erstatninger for skolenes gymsaler, og at man går bort ifra å bygge idrettshaller i
kommuner med trang økonomi.
Utover dette er det også helt på sin plass at staten øker sin tilskuddsandel til
kostnadskrevende anlegg på minst 25% som foreslått.

NIF
Oslo,3. desember 2018

Høring – ny anleggspolitikk
Denne høringsuttalelse er på vegne av isidrettene (heretter kalt Isidrettene) – Norges Skøyteforbund,
Norges Bandyforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund.
Uttalelsen er behandlet i forbundsstyrene.
Innledning
Isidrettene mener det et er nødvendig at det finnes en overordnet, nasjonal idrettsanleggspolitikk.
Dersom man ønsker en balansert anleggsutbygging i hele landet som ivaretar idrettens eget mål om
«idrettsglede for alle» og det mangfold man vil ha, er det helt nødvendig at det legges noen nasjonale
føringer.
Spillemidlene som virkemiddel er fortsatt av stor betydning når man skal prioritere og realisere
idrettsanlegg i hele landet. Spillemidlene kan imidlertid brukes som kraftigere styringsverktøy enn det
som har vært realiteten i veldig mange år. Det har tidligere vært noen justeringer med både
anleggspolitisk program og særordninger for f.eks befolkningstette områder som har hatt en viss
effekt.
Isidrettene er av den oppfatning at det foreliggende høringsutkast er et godt utgangspunkt for sterkere
styrt måloppnåelse ved bygging av idrettsanlegg.
Isanlegg
I stort sett hele landet er det en underdekning av isanlegg, og behovet for nye anlegg er veldig stort.
NIF har i høringsdokumentet også understreket den underdekning det er av isanlegg, og det trenger
derfor ikke ytterligere kommentarer.
Til høringsdokumentet:
Isidrettene ønsker å kommentere/gi innspill på noen tema/punkter i høringsdokumentet (innspill og
kommentarer er i kursiv):

Idretten som pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg:
1.1

Behovsanalyse og prioriteringsliste i idrettsrådene
Isidrettene mener det er viktig at det er prioriteringslister som legges til grunn for kommunenes
arbeid med idrettsanlegg. Erfaringen er at disse oversiktene lokalt ikke representerer en
objektiv vurdering av behovet, men er mer ønskelister som ivaretar de sterkestes krefter
gjennom representasjon i Idrettsrådene.
Med foreslått regionale idrettsråd vil man kunne ha betydelig bedre forutsetninger for å ivareta
REGIONAL prioritering av anlegg og fordeling av større anlegg innenfor et større geografisk

område. Isanleggene er av regional betydning, og således ikke alltid prioritert som lokale
anlegg av mindre kommuner.
1.4

Særforbunds prioriteringslister
Særforbundenes prioriteringslister og geografisk plassering for større anlegg vil være veldig
viktig i prioritering ved planlegging og bygging av ulike anlegg.

1.5

Idrettskretsenes oversikt og prioritering av store anlegg i regionen
Dette vil være helt nødvendig for å sikre mangfoldet innen idretten, og sørge for representativ
spredning av ulike anleggstyper.

1.6

Nasjonale trenings- og konkurranseanlegg
Dette vil sikre at man kan arbeide planmessig med realisering av anlegg for ulike idretter. Det
vil også kunne bli brukt slik at det kan begrense anleggsutbygging for store anlegg for enkelte
idretter.

1.7

Nasjonalt toppidrettssenter
Isidrettene stiller oss bak prioriteringen av å få realisert dette.

Rammevilkårene ved bygging av, drift og bruka av idrettsanlegg skal bedres
2.1

2.2

Økt tilskudd over statsbudsjettet
2.1.1

Full momskomp for alle anlegg
Det er nødvendig at dette er forutsigbart fra år til år, og støttes

2.1.2

Nasjonalt toppidrettssenter finansieres over statsbudsjettet og ved spillemidler
Isidrettene mener det er et overordnet nasjonalt ansvar å få realisert senteret. Det bør
i hovedsak finansieres over statsbudsjettet, og ikke berøre spillemidlene. Senteret
skal i utgangspunktet benyttes av toppidretten, og det er ønskelig at spillemidlene i
større grad benyttes til breddeidrettsanlegg.

2.1.3

Svømmeanlegg over til statsbudsjettet
Isidrettene støtter dette forslaget.

Det skal arbeides for at idretten får økt innflytelse over fordeling av spillemidlene til anlegg
2.2.1

Større andel av spillemidlene skal gå til kostnadskrevende anlegg. Tilskuddssats på
min 25% av normal anleggskostnad.
Isidrettene støtter dette forslaget, men mener at isanleggene skal ha tilskuddssats på
30%for å kunne få en raskere realisering av nye anlegg.

2.2.2

Anleggspolitisk program økes til til 2,0 mrd kroner med 6 års varighet.
2,0 mrd kroner er et betydelig beløp, og det er riktig at man skal øremerke en så stor
del inn i anleggspolitisk program. Beløpet er imidlertid ikke så stort dersom det skal
benyttes betydelige beløp til nasjonalt toppidrettssenter og bygging/rehabilitering av
anlegg for internasjonale mesterskap

2.2.3

Hvordan frigjøre midler til anleggspolitisk program
Isidrettene støtter forslaget om maks tilskudd 40% over post 1.1. Videre støttes at
anleggskostnad heves til 100.000 for å kunne få spillemidler

2.2.4

Tidspunkt for utbetaling av spillemidler og MVA kompensasjon
Utfordringen i dag er at tilskuddene/kompensasjonene kommer for seint i forhold til
ferdigstillelse av anleggene. For spillemidler er det tale om flere år. Situasjonen for
mer eller mindre alle idrettslag vil da måtte være å mellomfinansiere
tilskuddene/kompensasjonene ved å ta opp tidvis store lån for denne perioden. Det
foreslås derfor fra isidrettene at spillemidler og MVA kompensasjon utbetales til
idrettslag så snart idrettsanlegget har fått sin brukstillatelse og revisorgodkjent
anleggsregnskap foreligger.

2.3

De nye regionene tar større ansvar for utviklingen av idrettsanlegg
Isidrettene mener det er riktig at idrettens regionalledd styrkes med strategisk
anleggskompetanse

2.4

Idrettens kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres
Veldig mange idrettsanlegg koster for mye for brukerne. Kommunene må i større grad tilby
gratis anlegg til trening og konkurranser for barn og ungdom.

Idrettens kompetanse innen idrettsanleggsfeltet skal styrkes
3.1

Særforbundene skal styrke kompetanse innenfor området utforming av idrettsanlegg
Isidrettene mener det er viktig at særforbundene selv har nødvendig anleggskompetanse
innenfor organisasjonen.

3.2

Særforbundene skal styrke samarbeidet med SIAT
Isidrettene stiller seg bak dette.

3.3

Idrettskretsene skal styrke kompetansen innenfor områdene kommunale planprosesser og
tilskuddsordninger
Ved større regionale kretsinndelinger vil det være fornuftig med styrking av
anleggskompetanse innenfor dette organisasjonsnivået. Kompetansen må imidlertid være av
mer strategisk art, og ikke kun anleggsteknisk kompetanse.

3.5

NIF skal sammen med særforbundene kartlegge idrettslagenes kostnader ved bruk av
idrettsanlegg
Dette er nødvendig dersom man skal få til en enhetlig og rettferdig kostnadspolitikk for alle
idrettslag.

Anleggspolitisk program
Isidrettene mener det krever kraftige styringsverktøy dersom man skal få realisert flere
kostnadskrevende anlegg. En utvidelse og styrking av anleggspolitisk program kan være et riktig
virkemiddel.
Pkt 1
Isidrettene støtter forslaget om en egen satsing på isanlegg. Vi synes det er bra at man nå kan legge
mer trykk på anleggsarbeidet med en felles prioritering av våre anlegg. 150 mill kroner til isanlegg er
sannsynligvis ikke tilstrekkelig dersom man skal kalle dette et større anleggsløft for isidrettene.
Eksempelet der det i tabell (i pkt VI) viser det at man vil ha en satsting som gir til sammen 14 nye
isanlegg i en periode på 6 år. Det legges opp til en satsing på 6 nye ishaller i perioden, men realiteten
er allerede at det er åpnet 6 nye ishaller de siste 5 årene samtidig som det er vedtatt bygd 4 nye haller
som ennå ikke er ferdigstilt. For ordens skyld så må det nevnes at Idrettspresidenten «reklamerte»
med en satsing på 20-30 nye ishaller i perioden da han lanserte idrettsanleggspolitikken i 28.
september i år. For skøytehaller som også inneholder 400m konkurranseanlegg for hurtigløp er det
konkrete planer i de to største byene, Oslo og Bergen. I tillegg er det et overordnet mål at største by i
Nord-Norge og Midt-Norge må ha tidsriktige innendørs konkurranseanlegg for hurtigløp/bandy.
Dersom NIF skal ha et anleggsløft så må det være en større ambisjon enn å følge dagens
utbyggingshastighet. Se for øvrig konkrete forslag nedenfor.
Pkt 2
Det er positivt at det skal lages en overordnet prioriteringsliste over prioriterte anlegg, men det må
ligge klare kriterier til grunn for hvilke typer anlegg som kan være på en slik liste.
Betyr prioriteringslisten at det er kun disse anleggene som kan/skal få penger fra anleggspolitisk
program?

Pkt 3
Isidrettene støtter at det etableres et nytt nasjonalt toppidrettssenter, men mener at dette i sin helhet
må finansieres uten bruk av spillemidler.
Pkt 4
Isidrettene er ikke sikker på om det er riktig at dette skal dekkes av et anleggspolitisk program, og det
må ligge noen klare føringer og kriterier knyttet til slike anlegg. Mange anlegg er svært
kostnadskrevende dersom de skal etableres/rehabiliteres for internasjonale mesterskap, og vi kan ikke
se at hele denne kostnaden skal dekkes av et anleggspolitisk program. Det må også vurderes om
antall anlegg innenfor hver idrett som skal bygges for internasjonale mesterskap.
Konkret forslag fra isidrettene til anleggspolitisk program:
1. Isanlegg må prioriteres for å få en bedre dekning av anlegg i hele landet
2. Det foreslåtte anleggspolitiske program gir ingen reell satsing på flere isanlegg, men
gir bedre finansielt bidrag til de anlegg som bygges. Isidrettene mener det må legges
inn økonomi som gjenspeiler ønske om en større satsing for å få flere isanlegg.
3. Hvert enkelt særforbund skal prioritere «sine» anlegg
4. For at det skal være en reell satsing på isanlegg må grunnsatsen for tilskudd heves til
30%
5. Dersom grunnsatsen heves som foreslått vil 150 mill kroner avsatt i anleggspolitisk
program gi 24 nye anlegg (se tabell under)
6. Nasjonalt toppidrettssenter skal ikke finansieres ved bruk av spillemidler.
7. Det må utredes nærmere om det skal brukes penger fra anleggspolitisk program til
anlegg for internasjonale mesterskap.
8. Anleggspolitisk program må gjennomføres for isidrettene slik foreslått uavhengig av
hvordan man får frigjort midler innenfor spillemiddelordningen. Dersom man skal ha et
isanleggsløft må det prioriteres høyt.

Tilskuddsprosent
Antatt
Dagens
ordinære
kostnad tilskuddssats midler

Behov for
programsatsing
30% tilskudd pr anlegg ved
Antall
av
30%
nye
spillemidler grunntilskudd
anlegg

Totalt
40% utgjør avsatt

Bandy

40

8

20 %

16

16

Bandy/hurtigløp

60

12

20 %

24

24

Curling

35

9

30 %

14

14

Ishall

80

15,5

19,40 %

32

99

24

SUM
Alt i mill kroner

12

4

4

18

6

4

10,5

3,5

4

8

12

153

24

NB! Bandyhall og kombinert band- og skøytehall må vurderes særskilt.

Halvor Lauvstad
NSF
/s/

Pål Trulsen
NCF
/s/

Tomas Jonsson
NBF
/s/

Ottar Eide
NIHF
/s/

Til: Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF)
nifhoringer@idrettsforbundet.no
17.12.2018
Høringssvar om forslag til ny anleggspolitikk
Det vises til utkast til forslag til ny anleggspolitikk. Kampidrettsforbundene Norges Bokseforbund,
Norges Kickboxingforbund Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund
Oversender med dette vårt felles høringssvar.
Generelle merknader
Vi vil berømme idrettsstyret for initiativet og for muligheten som gis til å påvirke fremtidens
anleggspolitikk gjennom en god og omfattende prosess. Kampidrettene ønsker en anleggspolitikk
som legger til rette for mest mulig aktivitet i tilpassede anlegg til lavest mulig pris for utøvere- i
anlegg som samler mennesker i alle aldersgrupper i idrettslagenes aktivitetsfellesskap.
Flerbruksanlegg med ulike typer aktivitetsflater bør være idealet og anleggene må tilpasses
aktivitetstrender i befolkningen.
Idrettens anleggspolitikk må være kunnskapsbasert. NIF bør derfor innhente et felles
kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling og aktivitetstrender før endelig anleggspoltikk kan
vedtas. Det er viktig at et slikt kunnskapsgrunnlag er omforent i idrettsorganisasjonen. Videre mener
vi at det må satses mer på å flytte kunnskapsansvaret over på bevilgende myndighet, slik idretten i
stedet blir et politisk korrektiv som sikrer at anleggsutbyggingen til enhver tid er i tråd med idrettens
ønsker.
Kunnskapseier og kunnskapsforvalter
Til strategi 3, som omhandler at idretten skal styrke sin anleggskompetanse innen gitte områder,
ønsker kampidrettene å peke på at dette kan være en farlig vei å velge, dette bør prinsipielt være en
kunnskap som eies av forvaltningen, altså i kommunene, fylkene og regjeringen. Dette er imidlertid
ikke i strid med at NIF har høy kompetanse på feltet. Men at idretten skal være kunnskapseier på
anleggsfeltet vil gi store maktforskyvninger mellom små og store forbund, fordi forbundets
administrative ressurser vil være avgjørende for i hvilket omfang forbundet klarer å gjøre seg nytte
av tilgjengelig kunnskap, og foreta eget utredningsarbeid på feltet. Idretten bør heller være
deltakende part i arbeidet med innsamling og organisering av denne kunnskapen, og bidra aktivt i
kvalifiseringen utfra et mer prinsipielt perspektiv. Sagt på en annen måte; dersom kampen om
sannheten blir en intern kamp i idretten, så bruker vi kampgnisten på feil arena.
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Konkrete merknader til strategiene
Under har vi gitt våre kommentarer til de enkelte delene av forslaget til ny anleggspolitikk.

Strategi 1: Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Innspill: Dette målet er utfordrende, både fordi små idretter – som kampidrettene ofte representere
- ikke alltid er representert i idrettsrådene eller har kapasitet til å bidra. Derfor mener vi at det er
viktig at NIF sentralt oppbygger en kompetanse som idrettsrådene kan bero seg på.
Å legge til rette for aktivitet er en nøkkeloppgave for enhver kommune, og kommunene bør ta et
større ansvar for at hele idretten blir hørt i arbeidet. Idrettsrådet er en naturlig samarbeidspartner i
dette arbeidet, men kommunen bør også gjøre egne undersøkelser og vurderinger, og ikke kun legge
idrettsrådets vedtak til grunn – her kan også NIF sentralt spille en rolle opp mot idrettsrådene.
Tiltak 1.1: Alle idrettsråd skal gjennomføre en behovsanalyse og utarbeide en langsiktig
prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i sin kommune.
Innspill: For at dette skal fungere bør kommunene ut ifra nasjonale føringer utarbeide en felles mal
for behovsanalyse som kan brukes over hele landet. Slik kan idretten heller være en
premissleverandør, og et korrektiv til innholdet i analysen.
Forslag til nytt punkt 1.1:
- Alle kommuner skal gjennomføre en behovsanalyse og utarbeide en langsiktig
prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i tett dialog med idretten i
kommunen.
Tiltak 1.2: Det skal arbeides for at kommunene legger idrettsrådenes prioriteringslister til grunn for
kommunale investeringer, og idrettens behov skal være utgangspunkt for utforming av anleggene.
Innspill: For at idrettsrådenes prioriteringer skal bli vektlagt i kommunene, må disse bygge på et godt
kunnskapsgrunnlag. Som nevnt over mener vi kommunene, fylkene og regjeringen må legge til rette
for at dette kunnskapsgrunnlag opparbeides. Det kan ikke forventes at idrettsorganisasjonen skal
forestå analyser av befolkningsutvikling og aktivitetstrender. Malene for behovsanalyse kan gjøre det
enklere for idrettsrådene å være en lokal premissleverandør.
Tiltak 1.4: Alle særforbund skal utarbeide mål og strategier for anleggsområdet, og herunder
utarbeide en prioriteringsliste over behov og geografisk plassering for større anlegg.
Innspill: Dette arbeidet bør bero seg på et felles malverk som er omforent med forvaltningen og som
er til særforbundenes disposisjon når de skal utarbeide mål og strategier for anleggsområdet. Slik vil
hvert enkelt særforbund slippe å finne opp dette selv, og forbundenes erfaringer vil etterhvert bli
sammenlignbare. Dette vil gjøre det enklere å samarbeide på tvers av idretter og gi muligheter for å
samkjøre innsatsen. Dersom særforbundene skal utarbeide egne prioriteringslister bør disse
begrenses til større anlegg.
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Tiltak 1.5, 1.6 og 1.7: For kampidrettene er ikke de større idrettsanleggene en prioritering i seg selv,
men derimot er det viktig for oss at slike anlegg legger til rette for kampidrettene ved å inkludere
aktivitetssaler. Når det gjelder punkt 1.7 mener vi ikke dette hører hjemme i en anleggsstrategi –
dette bør heller være en del av toppidrettens mandat.
Det er ikke viktig med ekstra støtte til et anlegg bare fordi det er kostnadskrevende. En slik
ekstrastøtte vil bare kunne forsvares dersom det er et ekstra behov for akkurat dette anlegget, og
ikke kun av den grunn at anlegget er stort.
Mindre anlegg kan ha en viktig trenings- og konkurransemessig nasjonal betydning for den enkelte
idrett. Disse anleggene bør ikke utelukkes fra denne satsingen, og dersom den videreføres i den
endelige strategien foreslår vi en omskrivning, slik:
-

NIF skal i samarbeid med særforbund og idrettskretser utarbeide en prioriteringsliste over
trenings- og konkurranseanlegg med nasjonal betydning.

Strategi 2: Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
Innspill: Det er åpenbart at det offentlige vil få trangere budsjetter i tiden som kommer – dette er
noe idretten også må ta inn over seg i sine prioriteringer. Dette bør i større grad avspeiles i
strategien.
Tiltak 2.1.1: Full momskompensasjon for alle idrettsanlegg som bygger egne anlegg
Kommentar: Støttes
Tiltak 2.1.2: Nasjonalt toppidrettssenter finansieres over statsbudsjettet og ved spillemidler.
Spillemidler kan utgjøre inntil 50 prosent av byggekostnadene og utviklingskostnadene kan i sin
helhet dekkes av spillemidler.
Kommentar: Kampidrettene forstår behovet for finansiering, men mener denne bør komme fra
statsbudsjettet. Dersom det skal benyttes spillemidler til å finansiere et nasjonalt Toppidrettssenter
bør disse kun tildeles deler av anlegget som også er tilgjengelig for klubber i forbindelse med vanlig
treningsaktivitet.
Tiltak 2.1.3: Tilskudd til svømmeanlegg flyttes over på statsbudsjettet. Det må sikres tilgang til
svømmeanleggene for svømmeklubber.
Kommentar: Det bør kanskje vurderes om spillemidlene kan dekke deler av kostnadene, utifra en
beregning av i hvilket omfang idretten skal benytte anlegget.
Tiltak 2.2 Det skal arbeides for at idretten får økt innflytelse over fordeling av spillemidler til anlegg.
Innspill: Dette punktet bør avspeile utviklingen i de offentlige budsjettene. Det er kampidrettenes
oppfattelse at et toppidrettssenter ikke bør finansieres over anleggspolitisk program(2.2.2.iii).
Tiltak 2.3: Det skal arbeides for at de nye regionene tar et økt ansvar for utvikling av idrettsanlegg.
Innspill: Vi mener en vil få best effekt ved å styrke idrettsrådenes kompetanse og evne til å ivareta
alle lokale idrettslag, ettersom disse sitter tettere på de kommunale planprosessene. Samspillet
mellom regionene og idrettsrådene blir selvfølgelig viktig, og regionene må fortsatt følge opp egne
regionspolitikere (nåværende fylkespolitikere) med tanke på regionens behov for idrettsanlegg.
Tiltak 2.4: Det skal arbeides for at kommunene tar et økt ansvar for å redusere kostnadene for
idrettslagenes bruk av idrettsanlegg.
Kommentar: Tiltaket med tilhørende underpunkter er viktig og godt, støttes.
Høringssvar: Høringssvar om forslag til ny
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Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger.
Kommentar: Se merknad om kompetanseeier og kunnskapsforvalter. Kampidrettene vil peke på at
det ikke må bil en intern kamp om sannheten i idretten.
Tiltak 3.3: Idrettskretsene skal styrke sin kompetanse innenfor områdene kommunale planprosesser
og tilskuddsordninger.
Innspill: Kampidrettene mener at det heller bør legges til rette for at kommunene får i oppdrag å
utarbeide kunnskapsgrunnlag på bakgrunn av et felles malverk som har nasjonal standard, men som
er tilpasset ulike kommunestørrelser og strukturer.
Tiltak 3.5. NIF skal sammen med særforbundene kartlegge idrettslagenes kostnader ved bruk av
idrettsanlegg.
Kommentar: Vi representerer idretter med stor bruk av private anlegg. Vi støtter derfor stort pkt.
3.5, og ber om at denne kartleggingen også omfatter de som benytter private anlegg i dag.
Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet
Generelle innspill: Det er åpenbart at NIF ikke kan diktere myndighetenes rolle eller omvendt, men
dette punktet kunne gjerne inneholde noe om våre forventninger til de ulike myndighetsnivåene.
NIFs rolle
Innspill: Vi støtter prioriteringen om at NIF skal jobbe med anleggspolitikk, ikke anleggsfag. Vi
foreslår også følgende nye tilleggspunkt under punkt 2:
- Sikre at det utarbeides nasjonalt kunnskapsgrunnlag om aktivitetstrender og
befolkningsutvikling satt i relasjon til norsk idrett.
- Bidra til at det utarbeides nasjonale standarder for behovskartlegging.
Idrettsrådenes rolle
Innspill: Formuleringen er for passiv og sikrer ikke idrettens interesser i kommunale planprosesser
godt nok. Idrettsrådenes rolle bør ikke kun bestå i å «koordinere idrettslagenes innspill overfor
myndighetene». Rollen deres bør være å sikre at idrettslagenes anleggsbehov ivaretas i kommunale
planprosesser. For at idrettsrådene skal kunne fylle en slik rolle, trenger de større administrative
ressurser. Vi foreslår nytt punkt 1:
- Idrettsrådenes ansvar er å koordinere idrettslagenes innspill og sikre at alle
idrettslagenes behov ivaretas i kommunale planprosesser.
VI: Vedlegg til anleggspolitisk program 2019-2024
Idrettens aktivitetshus
Innspill: Intensjonen bak forslaget er god, og vi støtter forslaget om å bygge fleridrettsanlegg for
ungdom. Vi er likevel skeptiske til å lage ferdige beskrivelser av innholdet i husene, før en har kartlagt
ønsker og behov. Brukerne må tas med på råd før en bestemmer hvilke aktiviteter det skal legges til
rette for i de enkelte husene.
Vennlig hilsen

Norges Bokseforbund, Norges Kickboxingforbund
Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund
Høringssvar: Høringssvar om forslag til ny
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Høringsuttalelse –
Anleggspolitisk program
desember 2018
Lørenskog, 17.12.18
Dette er høringsuttalelse fra Norges vektløfterforbund (NVF) og Norges Styrkeløftforbund (NSF), i
dette dokumentet omtalt som styrkeidrettene.
Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
De to hovedmålene innenfor anleggsområdet:
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres.
Tredelt strategi:
1. Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse
ved utforming av alle anlegg
2. Rammevilkårene for bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
3. Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger
Vedrørende Strategi 1
Det legges opp til at alle ledd innenfor idretten har ansvar for å være pådriver for bygging av anlegg,
og det er bra. Tiltakene er konkrete og gjennomførbare for idrettsråd, særforbund, kretser og NIF
sentralt. Anleggspolitikk og anleggsarbeid er en utholdenhetsgren, derfor kreves et godt samarbeid
på alle nivåer. I de regionene hvor samtlige ledd utfører disse tiltakene i samråd med hverandre, vil
det være gode sjanser for å nå de anleggspolitiske målene. Men vi vil presisere at denne rolle- og
ansvarsfordelingen behandles helhetlig i samsvar med det arbeidet som foregår ifm
moderniseringsprosessen. Når det er sagt vil vi fremheve ett av tiltakene som spesielt viktig, og det
gjelder idrettsrådenes rolle i forbindelse med kontakten med kommunen:

Tiltak 1.2
Det skal arbeides for at kommunene legger idrettsrådenes prioriteringslister til grunn for kommunale
investeringer, og idrettens behov skal være utgangspunkt for utforming av anleggene.
Dette tiltaket er svært viktig. Suksesskriteriet for et idrettsanlegg som samsvarer med idrettens reelle
behov innebærer å lytte til de som er valgt av idrettslagene til å tale deres sak. Det er her
grunnstenen for anleggsarbeidet begynner, basert på behovsanalysen idrettsrådene skal utføre i
forkant (jfr. 1.1)
Vedrørende Strategi 1 i sin helhet, så gis det inntrykk av at det i stor grad dreier seg om store anlegg,
noe som fører til at de små idrettene faller mellom to stoler.
Det bør legges til et punkt hvor hovedmål 1 ivaretas i mye større grad, eksempelvis viktigheten av at
alle idretter i en kommune har minst ett kommunalt tilbud om anlegg/treningssted. Dette bør
synliggjøres i tiltakene.
Vedrørende Strategi 2
Finansiering av svømmehaller og nasjonalt toppidrettssenter over statsbudsjettet er betimelig og
godt begrunnet. Ifm bygging av svømmehaller er det viktig å ivareta idrettens behov i tillegg til
skolens Det bør tas med et punkt som konkret nevner samarbeid mellom idrettsråd og kommunen
som skoleeier. Skole-/utdanningsetater i ulike kommuner vil være en god ressurs.
Utdanningssektoren er veldig slagkraftig på nasjonalt nivå, og er en uunngåelig samarbeidspartner.
Det utarbeides nye læreplaner nå på bakgrunn av nye kompetansemål i skolen, FAGFORNYELSEN.
(udir.no):

Dette er prime time for å samarbeide og påvirke!

Tiltak 2.2.1.
I forbindelse med dette tiltaket er vi usikre på hvordan dette vil påvirke de idretter som ikke benytter
seg av kostnadskrevende anlegg. Mindre kostnadskrevende anlegg er likevel økonomisk tunge å
bære for små idretter. Det bør konsekvensutredes hvordan dette vil falle ut for idretter som ikke
krever så dyre anlegg.
Tiltak 2.4.1. og 2.4.2.
Dette tiltaket ivaretar idrettens hovedprioritet, nemlig satsingen på barn og unge, og er derfor
essensielt. Det berører og forsterker også viktigheten av mangfoldet i idretten og hovedmål 1 i
anleggspolitikken vil ligge til grunn for dette tiltaket. En bekymring kan være at kommunens
potensielle økte driftskostnader kan påvirke deres evne og vilje til å bygge anlegg. Det betyr ikke at
tiltaket ikke er nødvendig. Her må det arbeides klokt politisk, og det må samarbeides over flere
sektorer, for at det skal være kostnadseffektivt for kommuner å bygge slike anlegg. Vi har allerede
fremhevet at samarbeid med utdanningssektoren er et suksesskriterium. Det er det i dette tilfellet
også. En ting er hvert fall sikkert – i svært mange kommuner ville det vært langt flere idretter
representert dersom det hadde vært plass til et sted å utøve den ønskede idretten.

Utvidelsen av anleggspolitisk program
Kapittel IV i høringsgrunnlaget fremhever 4 punkter som de mest sentrale i et nytt anleggspolitisk
program. Styrkeidrettene velger først og fremst å kommentere punkt 1 – Spesielt utvalgte
anleggstyper, som i denne sammenheng er
•
•

Ishaller
Anlegg for å øke bredden og mangfoldet i anleggstyper.

Anlegg for å øke bredden og mangfoldet i anleggstyper er her definert som
•
•

tilleggsarealer til eksisterende eller nye idrettshaller
idrettens aktivitetshus

Styrkeidrettene anser idrettens aktivitetshus som et spennende konsept som har stort potensiale til å
ivareta bredden, samt bidra til å begrense frafall. Styrkeidrettene mener at det også kan skape gode
arenaer for allianser og samarbeid på tvers av idretter. Dette var en av våre hovedpoeng i
høringsuttalelsen sendt 6. juni i år. Styrkeidrettene anser dette som en god treningsarena.

Når det er sagt, har styrkeidrettene vel så stort behov for gode
konkurransearenaer.

Slik det er i dag er lokalene til de fleste styrkeidrettslag for små til å gjennomføre konkurranser som
er i tråd med teknisk konkurransereglement. På tross av det er det høy aktivitet, og det gjennomføres
konkurranser hver eneste dag i klubbene våre. I de aller fleste tilfeller blir konkurransene avholdt
med dispensasjon fra konkurransereglementet. Dette er åpenbart uheldig, og noe vi stadig
adresserer i forbindelse med det lokale anleggspolitiske arbeidet.

I tillegg til å være en naturlig samarbeidspartner for andre idretter i forbindelse
med prestasjonsfremmende styrketrening, er det også viktig at vi synliggjøres som
to relevante og spennende konkurransegrener for ungdom.

Styrkeidrettene arbeider med en felles veileder for styrkerom som ivaretar våre behov. I tabellen
som beskriver arealfordelingen mellom idretter som kan være aktuelle for idrettens aktivitetshus, er
det satt av 200 kvadratmeter til vekt- og styrkeløft. Som nevnt ovenfor er dette helt greit i
forbindelse med trening. I konkurransesammenheng er det behov for følgende:

•
•
•

100 kvm til konkurransearena (inkluderer konkurranseplatting, dommere, jury, sekretariat
o.l.)
100 kvm til publikum
100 kvm til oppvarmingsarena

Dette er en grovskisse, ment for å illustrere behovet på et overordnet nivå. Vi vil gjøre det viktigste
arbeidet lokalt for å fremheve dette behovet, men det er også viktig for oss å synliggjøre
styrkeidrettene som to idretter som tar større og større plass i det allerede brede landskapet i
idretts-Norge. Vi har god rekruttering, og appellerer bredt blant unge mennesker. Dette betyr at det
blir større behov for plass til å tilby gode arenaer for trenings- og konkurranseglede i fremtiden.

Inger Blikra

Hilde Næss

president, Norges Styrkeløftforbund

president, Norges Vektløfterforbund

Til
Norges idrettsforbund
Mail: nifhoringer@idrettsforbundet.no
Høringssvar – «Forslag til ny anleggspolitikk»
Norges amerikanske idretters forbund støtter opp den foreslåtte vridningen av
anleggspolitikken der målet er, et anleggsløft for store og kostnadskrevende anlegg
og anlegg for nye og små idretter, da våre idretter ligger i begge målgrupper. Historisk
sett har NAIF hatt lite innflytelse for våre idretter i den nåværende anleggspolitikken.
NAIF støtter også opp om foreslått overordnet mål og hovedmål da vi mener at dette
vil bidra til økt anleggsutvikling og mulig billigere drift.
Overordnet mål
Idretten må få større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge
Hovedmål
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres

Strategi 1
Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Vi mener de foreslåtte tiltakene er bra. Det er viktig at idrettsrådene forstår behovene
til idrettslagene i sitt distrikt også ikke bare på kort sikt men også på lang. Samtidig er
det viktig at kommunene ikke bare opparbeider seg anleggsfaglig kompetanse, men
også spesifikk kompetanse på idrettsanlegg og hva det er som gjør et godt
idrettsanlegg. Her må der legges til rette for flerbruk og enkelt vedlikehold.
Som et middels lite/stort forbund med 4 idretter er anlegg et av de områder som det er
vanskelig å finne nok tid til å gjøre en grundig jobb. Flere av våre idretter er avhengig
av tildelt tid i anlegg som brukes av mange ulike idretter, vi er ikke store nok til å
realisere egne anlegg.
Vi tror på samarbeid mellom alle ledd på anleggssiden, ikke bare mellom særforbund,
for å få en tydelig stemme som kan overbevise det politiske Norge til å bygge flere
anlegg for idrett. Vi tror på anlegg som kan brukes av mange ulike idretter, og vi
applauderer Idrettsstyrets forslag til nytt anleggspolitisk program med «Idrettens
aktivitetshus».

Norges Amerikanske Idretters Forbund
Ullevål stadion, Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf. 21 02 97 86 Mail: naif@amerikanskeidretter.no
Bank: 1627.11.06525 Org.nr. 986 270 132

Amerikansk fotball
Cheerleading
Disksport
Lacrosse

NAIF

Strategi 2
Rammevilkår ved bygging, drift og bruk av anlegg skal bedres.
Vi støtter de foreslåtte tiltakene.
Vi mener at der må jobbes mere for at kommunene har en klar anleggsplan og at der i
denne må være satt av midler til samarbeidsordninger mellom partene
(idrettslag/kommune/spillemidler). I de tilfeller hvor anlegg blir bygget i samarbeid med
idrettslag har disse ofte ikke midler nok tilgjengelig, til å forskuttere fremtidige inntekter
Disse trenger da tilgang på mellomfinansiering av momskompensasjon og
spillemidler, noe som ofte ikke er tilfelle i dag.
Ved at kommunen tar en del av disse kostnader vil det også gjøre bruken av
anleggene billigere da gjelden og rentekostnaden vil være mindre

Strategi 3
Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsutforming,
planprosesser og finansieringsordninger.
Vi støtter de foreslåtte tiltakene. Samtidig ser vi at der for mindre særforbund kan
være vanskelig å tilegne seg tilstrekkelig anleggskompetanse i egen organisasjon.
Med henvisning til «omorganiseringsprosjektet» støtter vi opp om teamorganiseringog samarbeidstankegange, mellom flere parter, ikke bare særforbund.

Anleggspolitisk program

Vi støtter opp under dette så lenge dette er ekstra midler og ikke reduserer normale
tildelte spillemidler.
Som et forbund med mindre idretter har vi stor tro på forslaget om aktivitetshus og da
gjerne i forbindelse med flerbruksanlegg.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

NAIF

Våre innspill til de konkrete forslagene i høringen:
1. Som særforbund ønsker vi å prioritere bredde og treningsanlegg
2. Aktivitetshus
Dette er et veldig bra tiltak. Det vil både hjelpe mindre idretter med økt tilgang
på anlegg, legge til rette for billigere kostnader samt gi ungdom anledning til å
bli eksponert for mange forskjellige idretter på samme sted. Disse aktivitetshus
kunne f.eks operere som egne klubber, med brukerbetaling (f.eks 10 NOK pr
gang). Man kunne i samarbeid med kommunene ha ansatte som er folk på
tiltak.
3. Øke kapasiteten på anleggskompetanse i NIF
NIF sentralt må ha anledning til å være sparringspartner for særforbund når det
gjelder anlegg og må få økt kapasitet

Å drive med idrett er ikke kun fysisk aktivitet, men også det å være en del av et sosialt
fellesskap. Anlegg er en av de viktigste tiltakene både for økt aktivitet og samtidig helt
sentralt både før og etter aktiviteten. NAIF takker for arbeidet som er lagt ned, og vi
ser med forventning frem hva en endring i anleggspolitikken kan gjøre for den videre
utvikling av norsk idrett.

Oslo, 13 desember 2018
Norges amerikanske idretters forbund

Richard Vogt
President

Thomas Kejser-Lervik
Ass. Generalsekretær

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Hei,
Det vises til NIFs «høringsbrev» av 26. oktober 2018.
Norges Badminton Forbund slutter seg i store trekk til det som fremkommer i høringsdokumentet,
men har følgende kommentarer, spesielt knyttet til: IV: «Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk
program 2019-2024»
•
•
•
•

Vi mener lite kostnadskrevende treningsanlegg, gjerne bygget i nærhet til skole må
prioriteres
(Det vises til brev fra Håndballforbundet som vi støtter i sin helhet.)
Vi støtter ikke at store kostnadskrevende anlegg skal prioriteres, ref. vårt første kulepunkt
Vi støtter ikke at spesielt utvalgte anleggstyper skal prioriteres (side 14 i høringsdokumentet
– Punkt 1: Spesielt utvalgte anleggstyper), ref. vårt første kulepunkt
Vi mener det må opprettes en ordning som medfører at de idretter som til nå ikke har fått
tildelt midler til en type «nasjonalt treningsanlegg» må prioriteres, komme «foran i køen»,
dersom det skulle åpne seg en mulighet for et slikt anlegg.
Dersom det i dag skulle åpne seg en slik mulighet enten ved at en får tilgang til tomt, eller
annen egnet bygning, faller muligheten sannsynligvis bort grunnet lang behandlingstid, og at
en kommer «bakerst i køen».

Vennlig hilsen/best regards

Espen Larsen

Generalsekretær/Secretary General
Norges Badminton Forbund
Norwegian Badminton Association
0840 Oslo, Norway
Phone: +47 93038999
www.badminton.no

Anleggsundersøkelsen 2018 - Breddeklubb
Generell Info og aktivitetsnivå
Klubbens navn:

Hvilken region tilhører klubben?

Postnummeret til klubben:

Antall trenere i klubben:

Kryss av for riktig antall aktive medlemmer per aldersgruppe?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0-5 år

6-10 år

11-15 år

0

1-

16-19 år

6-

11-15

Senior

16-20

medlemmer 5 medlemmer 10 medlemmer medlemmer medlemmer
0-5 år

20+
medlemmer Besvarelser

43 (89.58 %)

1 (2.08 %)

0 (0 %)

1 (2.08 %)

1 (2.08 %)

2 (4.17 %)

48

17 (35.42 %)

5 (10.42 %)

5 (10.42 %)

6 (12.5 %)

1 (2.08 %)

14 (29.17 %)

48

11-15 år

11 (22.92 %)

0 (0 %)

7 (14.58 %)

4 (8.33 %)

4 (8.33 %)

22 (45.83 %)

48

16-19 år

10 (20.83 %)

6 (12.5 %)

3 (6.25 %)

7 (14.58 %)

6 (12.5 %)

16 (33.33 %)

48

3 (6.25 %)

4 (8.33 %)

5 (10.42 %)

10 (20.83 %)

6 (12.5 %)

20 (41.67 %)

48

6-10 år

Senior

Totalt antall aktive medlemmer i klubben denne sesongen:

Halltid og tilgjengelighet
Hvor mange treningstimer har klubben til disposisjon totalt per uke?

Hvor mange treningstimer på full hovedbane har klubben totalt per uke?

Hvor mange treningstimer per uke har de forskjellige aldersgruppene i klubben?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0-5 år

6-10 år

11-15 år

16-19 år

Senior Menn

Senior kvinner

11-

16-20

15 timer

timer

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

33

29 (70.73 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

41

9 (20 %)

32 (71.11 %)

2 (4.44 %)

2 (4.44 %)

0 (0 %)

45

16-19 år

10 (23.26 %)

22 (51.16 %)

11 (25.58 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

43

Senior Menn

5 (11.36 %)

35 (79.55 %)

1 (2.27 %)

3 (6.82 %)

0 (0 %)

44

Senior kvinner

16 (43.24 %)

19 (51.35 %)

1 (2.7 %)

0 (0 %)

1 (2.7 %)

37

0 timer

1-5 timer

6-10 timer

0-5 år

29 (87.88 %)

4 (12.12 %)

6-10 år

12 (29.27 %)

11-15 år

Besvarelser

Blir klubbens behov for halltid dekket med nåværende tildeling?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

1

Ja

9 (18.75 %)

2

Nei

25 (52.08 %)

3

Delvis

14 (29.17 %)

Besvarelser

48

Har klubben rullestolbasketball aktivitet?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

3 (6.25 %)

2

Nei

45 (93.75 %)

Besvarelser

48

Hvor mange aktive rullestolbasketball spillere har klubben?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24 (85.71 %)

14

13

0 (0 %)

23

1

0

2

1

1 (3.57 %)

15

14

1 (3.57 %)

3

2

0 (0 %)

16

15

0 (0 %)

4

3

0 (0 %)

17

16

0 (0 %)

5

4

0 (0 %)

18

17

0 (0 %)

6

5

0 (0 %)

19

18

0 (0 %)

7

6

0 (0 %)

20

19

0 (0 %)

8

7

0 (0 %)

21

20

0 (0 %)

9

8

2 (7.14 %)

22

21

0 (0 %)

10

9

0 (0 %)

23

22

0 (0 %)

11

10

0 (0 %)

24

23

0 (0 %)

12

11

0 (0 %)

25

24

0 (0 %)

13

12

0 (0 %)

26

25

0 (0 %)

Besvarelser

28

24

25

Vil mer halltid gi mer aktivitet til eksisterende lag eller nye lag?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Eksisterende lag

Nye lag

Begge

1

Eksisterende lag

5 (10.64 %)

2

Nye lag

7 (14.89 %)

3

Begge

35 (74.47 %)

Besvarelser

47

Har klubbens medlemmer tilgang til å trene i anlegget dere bruker til organiserte treninger
utenfor treningstidene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

12 (25 %)

2

Nei

35 (72.92 %)

3

Vet ikke

1 (2.08 %)

Besvarelser

48

Idrettsråd og nye idrettsanlegg
Har klubbens kommune et idrettsråd?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

44 (91.67 %)

2

Nei

0 (0 %)

3

Vet ikke

4 (8.33 %)

Besvarelser

48

Er din klubb representert i idrettsrådet?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

2

Nei

3

Vet ikke

6 (12.5 %)

Besvarelser

48

14 (29.17 %)
28 (58.33 %)

Har din klubb kjennskap til idrettsrådets funksjoner og arbeidsområder?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Ikke tilstrekkelig

1

Ja

2

Nei

3

Ikke tilstrekkelig

12 (25 %)

Besvarelser

48

30 (62.5 %)
6 (12.5 %)

Har din klubb kjennskap til idrettsrådets funksjoner og arbeidsområder
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Ikke tilstrekkelig

Kommentar:

1

Ja

30 (62.5 %)

2

Nei

5 (10.42 %)

3

Ikke tilstrekkelig

13 (27.08 %)

4

Kommentar:

2 (4.17 %)

Besvarelser

48

Deltok din klubb på det forrige årsmøte til idrettsrådet?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Kommunen har ikke idrettsråd

1

Ja

20 (42.55 %)

2

Nei

27 (57.45 %)

3

Kommunen har ikke idrettsråd

0 (0 %)

Besvarelser

47

Hvordan oppfatter din klubb at idrettsrådet fungerer i praksis?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Svært bra

Bra

Ok

Dårlig

Svært dårlig

1

Svært bra

8 (17.78 %)

2

Bra

15 (33.33 %)

3

Ok

19 (42.22 %)

4

Dårlig

5 (11.11 %)

5

Svært dårlig

0 (0 %)

Besvarelser

45

Hva betyr idrettsrådet for dere som klubb?

Når var sist et idrettsanlegg (tilpasset basketball) ble bygd i deres nærområde?
100%

75%

50%

25%

0%
Mindre enn ett år
siden

1 år siden

2 år siden

3 år siden

4 år siden

5 år siden

5 år +

1

Mindre enn ett år siden

5 (10.42 %)

2

1 år siden

2 (4.17 %)

3

2 år siden

4 (8.33 %)

4

3 år siden

3 (6.25 %)

5

4 år siden

1 (2.08 %)

6

5 år siden

5 (10.42 %)

7

5 år +

24 (50 %)

8

Kommentar:

10 (20.83 %)

Besvarelser

48

Kommentar:

Involverer klubben seg aktivt ved utbygging av nye idrettsanlegg?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Ikke aktivt nok

Kommentar:

1

Ja

26 (54.17 %)

2

Nei

11 (22.92 %)

3

Ikke aktivt nok

9 (18.75 %)

4

Kommentar:

8 (16.67 %)

Besvarelser

48

Har klubben et behov for et nytt idrettsanlegg som er mer tilpasset basketball?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

Kommentar:

1

Ja

25 (53.19 %)

2

Nei

20 (42.55 %)

3

Vet ikke

0 (0 %)

4

Kommentar:

12 (25.53 %)

Besvarelser

47

Vil utbygging av flere idrettsanlegg tilpasset basketball øke aktivitetsnivået i klubbene?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Veldig sannsynlig

Ganske sannsynlig

Sannsynlig

Litt sannsynlig

Ikke sannsynlig

1

Veldig sannsynlig

28 (58.33 %)

2

Ganske sannsynlig

9 (18.75 %)

3

Sannsynlig

6 (12.5 %)

4

Litt sannsynlig

2 (4.17 %)

5

Ikke sannsynlig

3 (6.25 %)

Besvarelser

48

Anlegg
Navnet på hovedanlegget:

Er anlegget universalt utformet (rullestolbasketball)?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

28 (59.57 %)

2

Nei

7 (14.89 %)

3

Vet ikke

12 (25.53 %)

Besvarelser

47

Arrangerer klubben rullestolbasketball arrangementer aktivt i anlegget?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

Ingen interesse

1

Ja

4 (8.51 %)

2

Nei

39 (82.98 %)

3

Vet ikke

0 (0 %)

4

Ingen interesse

2 (4.26 %)

5

Anlegget er ikke tilpasset

2 (4.26 %)

Besvarelser

47

Anlegget er ikke tilpasset

Hvor mange basketballkurver er det totalt i anlegget?

Kan høyden på kurvene i hallen justeres til EBC/EB arrangementer?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Bare hovedkurvene

1

Ja

28 (60.87 %)

2

Nei

15 (32.61 %)

3

Bare hovedkurvene

3 (6.52 %)

Besvarelser

46

Kryss av ved de arrangementene som anlegget er tilpasset til å arrangere (se arrangement
håndbøkene på basket.no)
100%

75%

50%

25%

0%
U16 NM

U19 NM

NTC

Scania Cup

EasyBasketChallenge

EasyBasket

1

U16 NM

17 (45.95 %)

2

U19 NM

17 (45.95 %)

3

NTC

13 (35.14 %)

4

Scania Cup

12 (32.43 %)

5

EasyBasketChallenge

28 (75.68 %)

6

EasyBasket

30 (81.08 %)

7

BLNO menn/kvinner seriekamper

23 (62.16 %)

Besvarelser

37

BLNO menn/kvinner
seriekamper

Tilskuer kapasiteten til anlegget:

Hvor mange medlemmer/frivillige stiller opp til hjemmearrangementer? (kiosk, billetsalg,
sekretariat, osv.)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2 (5 %)

2

2

3 (7.5 %)

3

3

3 (7.5 %)

4

4

2 (5 %)

5

5

9 (22.5 %)

6

6

5 (12.5 %)

7

7

0 (0 %)

8

8

4 (10 %)

9

9

0 (0 %)

10

10

6 (15 %)

11

11

0 (0 %)

12

12

6 (15 %)

Besvarelser

40

11

12

Hvor fornøyd er du og din klubb med utstyret i anlegget?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Svært fornøyd

Fornøyd

Nokså fornøyd

Ikke fornøyd

1

Svært fornøyd

8 (17.78 %)

2

Fornøyd

14 (31.11 %)

3

Nokså fornøyd

14 (31.11 %)

4

Ikke fornøyd

9 (20 %)

Besvarelser

45

Kommentarer til utstyret i anlegget:

Hvor fornøyd er du og din klubb med anlegget?

Svært fornøyd

Fornøyd

Nokså fornøyd

Ikke fornøyd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1

Svært fornøyd

14 (31.11 %)

2

Fornøyd

15 (33.33 %)

3

Nokså fornøyd

10 (22.22 %)

4

Ikke fornøyd

6 (13.33 %)

Besvarelser

45

90%

100%

Kommentar til hvordan anlegget kan forbedres:

Har klubben tilgang til utebaner som kan brukes til 3x3 arrangementer?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

20 (44.44 %)

2

Nei

21 (46.67 %)

3

Vet ikke

4 (8.89 %)

Besvarelser

45

Utfyllende kommentar til hele undersøkelsen:

Anleggsundersøkelsen 2018 del 2 - BLNO
Anlegg
Klubbens navn:

Hvilken liga har klubben lag i?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
BLNO menn

BLNO kvinner

Begge

1

BLNO menn

5 (62.5 %)

2

BLNO kvinner

2 (25 %)

3

Begge

1 (12.5 %)

Besvarelser

8

Er anlegget tilpasset basketball på toppnivå?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

Kommentar

1

Ja

4 (50 %)

2

Nei

1 (12.5 %)

3

Delvis

3 (37.5 %)

4

Kommentar

2 (25 %)

Besvarelser

8

Er det god nok internettilgang i hallen til å streame kamper?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Delvis

Kommentar

1

Ja

5 (62.5 %)

2

Nei

2 (25 %)

3

Delvis

1 (12.5 %)

4

Kommentar

1 (12.5 %)

Besvarelser

8

Har klubben kamera/nettbrett til å streame kamper?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Kommentar:

1

Ja

6 (75 %)

2

Nei

1 (12.5 %)

3

Kommentar:

2 (25 %)

Besvarelser

8

Blir alle hjemmekampene til klubbens BLNO lag streamet uten utfordringer?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Kommentar

1

Ja

5 (62.5 %)

2

Nei

2 (25 %)

3

Kommentar

4 (50 %)

Besvarelser

8

Er det rigget opp et musikkanlegg i anlegget?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

6 (85.71 %)

2

Nei

1 (14.29 %)

Besvarelser
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Brukes musikkanlegget aktivt ved hjemme arrangementer?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Kommentar:

1

Ja

8 (100 %)

2

Nei

0 (0 %)

3

Kommentar:

1 (12.5 %)
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Har anlegget en kiosk?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

7 (87.5 %)

2

Nei

1 (12.5 %)

Besvarelser

8

Brukes kiosken aktivt under hjemme arrangementer?
100%

75%

50%

25%

0%
Ja

Nei

Nei: Får ikke tak i nok folk til å
bemanne kiosken

Nei: Ikke tilgang/tillatelse til å
bruke kiosken

1

Ja

7 (87.5 %)

2

Nei

1 (12.5 %)

3

Nei: Får ikke tak i nok folk til å bemanne kiosken

0 (0 %)

4

Nei: Ikke tilgang/tillatelse til å bruke kiosken

1 (12.5 %)

5

Kommentar:

2 (25 %)
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Kommentar:

Hvor fornøyd er din klubb med anlegget dere bruker i forbindelse med BLNO
menn/kvinner arrangementer?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Svært fornøyd

Fornøyd

Litt fornøyd

Delvis fornøyd

1

Svært fornøyd

1 (12.5 %)

2

Fornøyd

4 (50 %)

3

Litt fornøyd

2 (25 %)

4

Delvis fornøyd

0 (0 %)

5

Ikke fornøyd

1 (12.5 %)
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Ikke fornøyd

Hva kan forbedres med anlegget for å forenkle organiseringen og planleggingen av hjemme
arrangementer?

Treninger og treningstider
Er din klubb kjent med kriteriene for treningstidfordeling i ditt område?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Vet ikke

1

Ja

7 (87.5 %)

2

Nei

0 (0 %)

3

Vet ikke

1 (12.5 %)
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Prioriteres deres BLNO menn/kvinner lag ved treningstidsfordeling internt i klubben?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

7 (100 %)

2

Nei

0 (0 %)
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Hvor mange aktive medlemmer trener med deres BLNO menn/kvinner lag?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

6

0 (0 %)

2

7

0 (0 %)

3

8

0 (0 %)

4

9

0 (0 %)

5

10

1 (12.5 %)

6

11

0 (0 %)

7

12

0 (0 %)

8

13

0 (0 %)

9

14

2 (25 %)

10

15

1 (12.5 %)

11

16

2 (25 %)

12

17

0 (0 %)

13

18

0 (0 %)

14

19

0 (0 %)

15

20

0 (0 %)

16

20+

2 (25 %)
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19

20

20+

Hvor mange organiserte treninger har deres BLNO menn/kvinner lag i uken?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2

3

4

5

6

1

2

0 (0 %)

2

3

1 (12.5 %)

3

4

5 (62.5 %)

4

5

2 (25 %)

5

6

0 (0 %)
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Foregår alle BLNO menn/kvinner treningene på full hovedbane?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

5 (62.5 %)

2

Nei

3 (37.5 %)
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I hvilken grad mener du at din klubbs BLNO menn/kvinner-lag har tilstrekkelig med
treningstid for å spille i en toppserie?
100%

75%

50%

25%

0%
For lite
treningstid

2

3

4

5

6

7

8

1

For lite treningstid

0 (0 %)

2

2

0 (0 %)

3

3

1 (12.5 %)

4

4

1 (12.5 %)

5

5

1 (12.5 %)

6

6

0 (0 %)

7

7

1 (12.5 %)

8

8

2 (25 %)

9

9

1 (12.5 %)

Nok treningstid

1 (12.5 %)

Gjennomsnitt

6.75

σ

2.33
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10

9

Nok
treningstid

Arrangementer
Gjennomsnittlig antall billetter solgt per BLNO menn/kvinner arrangement:
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0-10

10-50

50-100

100-150

150-200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

1

0-10

1 (14.29 %)

2

10-50

0 (0 %)

3

50-100

4 (57.14 %)

4

100-150

0 (0 %)

5

150-200

0 (0 %)

6

200-300

0 (0 %)

7

300-400

0 (0 %)

8

400-500

1 (14.29 %)

9

500-600

1 (14.29 %)

10

600-700

0 (0 %)

11

700-800

0 (0 %)

12

800-900

0 (0 %)

13

900-1000

0 (0 %)
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800-900

900-1000

Blir det solgt billetter ved hvert hjemme arrangement?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

Nei: Vi får ikke tak i nok frivillige

Kommentar:

1

Ja

7 (87.5 %)

2

Nei

0 (0 %)

3

Nei: Vi får ikke tak i nok frivillige

0 (0 %)

4

Kommentar:

1 (12.5 %)
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Hva gjør du og din klubb for å øke antallet tilskuere ved hjemme arrangementer?

Diverse
Har klubben en egen BLNO komité eller lignende?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

4 (50 %)

2

Nei

4 (50 %)
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Hvor mange medlemmer har komitéen?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1 (25 %)

2

3

1 (25 %)

3

4

0 (0 %)

4

5

2 (50 %)

5

6

0 (0 %)

6

7

0 (0 %)

7

8

0 (0 %)

8

9

0 (0 %)

9

10

0 (0 %)
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10

Hvor mange medlemmer/frivillige stiller opp for å hjelpe til med for eksempel sekretariatet,
moppe gulvet og billettsalg under hjemmearrangementer (gjennomsnittlig)?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

0 (0 %)

2

2

0 (0 %)

3

3

0 (0 %)

4

4

1 (12.5 %)

5

5

1 (12.5 %)

6

6

0 (0 %)

7

7

0 (0 %)

8

8

1 (12.5 %)

9

9

0 (0 %)

10

10

1 (12.5 %)

11

11

0 (0 %)

12

12

4 (50 %)
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Har klubbens BLNO lag en egen nettside?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja

Nei

1

Ja

4 (50 %)

2

Nei

4 (50 %)

Besvarelser
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Ingen svar

Utfyllende kommentar til hele undersøkelsen:

Til NIF

Høring Anleggspolitikk

17.desember 2018

Hvordan skal vi få bygd flest mulig anlegg og få mest mulig aktivitetsutvikling for fremtidens
idretter?
Det må utvikles en helhetlig statlig politikk på idrettsanleggsområdet. Vi er opptatt av at kunnskapen
om anleggssituasjonen i Norge styrkes slik IPD beskriver. Behovene for anlegg må bygges på
dokumenterte behov og faktagrunnlag. Her må både idretten, (både idrettslag, idrettsråd særkretser
og idrettskretser) kommunene, fylkeskommunene og staten samarbeide om faktagrunnlaget.
Behovene må ta hensyn til befolkningen og befolkningsveksten. Kommunene må i sin planlegging av
ny bosetning tidlig reservere plass til idrettsanlegg og aller helst i forbindelse med skole slik at vi kan
få best mulig utnyttelse av anleggene både på dagtid, kveldstid og helg.
Særidrettene må samarbeide om å få til mest mulig idrett samlet på ett område. Idrettsparkmodellen
vil gi idretten større og bedre utnyttelse av både eksisterende og nye anlegg. Det er mange idretter
som kan dra fordel av servicefunksjonene i en hall/ på et anlegg, hvis det legges til rette for dette i
planleggingen. Vi kan få mange aktiviteter på anleggene hvis vi tenker flerbruks muligheter i stedet for
begrensninger.
Idretten må i større grad kunne fortelle kommunene hvilke idrettsanlegg vi trenger, og hvordan disse
skal utformes og brukes. Kommunene besitter ofte ikke god nok kompetanse til å få bygget optimale
idrettsanlegg.
Det må bygges mer enn en «fleridrettshall» når slike bygg skal realiseres. Ved å bygge flere moduler i
tillegg til «fleridrettshallen» kan vi sørge for at mange idretter, som ikke trenger en tradisjonell
hallflate, også kan få dekket sine behov. Det er også gunstig å legge andre idrettsanlegg i nærheten
av fleridrettshallene. Mye aktivitet kan skapes hvis vi kan benytte felles garderobeanlegg og øvrig
servicefunksjoner.
Dette vil også gi oss muligheter for å drive mange aktiviteter under ett tak. Dette vil gi store fordeler
både ved bygging og drift av anleggene. De fleste anlegg drives på dugnad av idretten og det må
være viktig å sørge for at færrest mulig personer må til for å få åpnet og drevet anlegget.
Vi støtter at barn og unge skal drive idrett så billig som mulig, men vi mener også at tilgang til anlegg
er viktig for voksenidretten. Vi i bedriftsidretten ønsker ikke å slåss om anleggstiden til barn og unge,
men forventer at vi blir likebehandlet med øvrig voksenidrett. Dette er ikke tilfelle i dag i mange
kommuner. I noen kommuner får ikke bedriftsidretten tildelt kommunal tid. Dette rimer ikke med IPDs
tanker om at voksenidretten skal styrkes.
Strategi 1: Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg.
Det et viktig at idretten står samlet og viser at vi kan samarbeide selv om våre behov ikke er 100%
like. Med litt godvilje og tilpasning kan vi stå mye sterkere mot både stat og kommune.

Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Det er behov for mange nye
anlegg over hele landet, og det er store ulikheter i tilgangen til anlegg i fylkene og kommunene.
Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i frivillighetens evne til lokal utvikling
og finansiering.
Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging av tilleggsarealer for flere idretter gjennom nye
bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.
Det er viktig at det settes av ekstra midler fra staten til bruk i storby og pressområder
Stortingsmelding nr 26-2012 (Idrettsmeldingen) er også tydelig med hensyn til idrettsanleggenes
viktighet.
En framtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å
delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.
De økonomiske rammene, som staten har hatt til disposisjon fra spillemidlene til idrettsformål
de senere årene, har ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme lokale behov, forventninger og
investeringsvilje.
Dette gjelder særlig i forhold til tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
I løpet av det siste tiåret har det oppstått et betydelig etterslep på anleggssiden. Med etterslep
menes differansen mellom tilskuddsbehovet i kommunene og tilgjengelige midler på statlig
hold.
Strategi 2: Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
Behovet for økt statlig finansiering av idrettsanlegg må synliggjøres i statens egen plan for
anleggsutvikling. I regjeringen Solbergs politiske plattform fra 2013 står det at regjeringen vil
utarbeide en «overordnet plan for anleggsutvikling» (kap. 11 avsnitt idrett). I hvilken grad dette er fulgt
opp er vi ikke kjent med, og vi registrerer at punktet er ute av regjeringsplattformen fra 2018.
Det er uansett en kjensgjerning at både staten og idretten har begrenset kunnskap om den reelle
anleggssituasjonen i landet og mangler en plan for utvikling. Oslo Idrettskrets etterlyser en
kunnskapsbasert planmessig tilnærming til arbeidet med idrettsanlegg på nasjonalt nivå. Vi mener at
et slikt planarbeid vil synliggjøre den samlede anleggsmangelen og behovet for tilleggsfinansiering
over statsbudsjettet.
Endring av plan- og bygningsloven er nødvendig for å sikre idrettens interesser i kommunal
planlegging. En helt grunnleggende utfordring for idretten, som ikke nevnes i dokumentet, er at
tilrettelegging for idrett ikke er en lovpålagt oppgave. Idrettens interesser er svakt ivaretatt i plan- og
bygningsloven og det finnes heller ikke rikspolitiske retningslinjer som sikrer idrettens interesser i
planarbeid. Dette er et problem både for arealmessig og økonomisk planlegging i kommunene. Dette
gjør at idretten behandles svært ulikt omkring i landets kommuner, og idrettsanleggsutviklingen
avhenger av den enkelte kommunens frie økonomiske handlekraft.
Forutsigbarhet er svært viktig for idrettslag som planlegger å stå som byggherre for egne
idrettsanlegg. Full momskompensasjon for idrettslag som bygger eller rehabiliterer idrettsanlegg må
fortsatt stå høyt på den politiske agendaen. Kompensasjonen bør forbeholdes de prioriterte
anleggsprosjektene som kvalifiserer for spillemiddeltildeling.

Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger
Det må satses på kvalifiserte medarbeidere både i Idrettsforbundet og særforbundene slik at vi kan
fremstå med en faglig tyngde overfor stat, kommune og departement. Anleggsarbeidet må prioriteres
både i NIF og særforbund

Med vennlig hilsen

Svenn Erik Bolle
Generalsekretær i NBIF

NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

Oslo 11.12.2018

Norges Bordtennisforbunds svar på høringen til en ny anleggspolitikk
Det vises til høringsdokument høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk fra NIF distribuert 26.
oktober 2018. Dette er en verdifull start på en prosess i retning av mer systematikk og faglighet i
arbeid med anlegg, noe som forhåpentligvis vil lede til større suksess i anleggsmessig
tilrettelegging for den organiserte idretten. Derfor takker vi for en vilje til å tenke nytt og utfordre
det bestående.
Det er nok bred enighet om at det er behov for en styrking og bedre samordning av det faglige
anleggsarbeidet i idrettsorganisasjonen – og utarbeidelse av en felles strategi - slik at man kan
sikre tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse også regionalt og nasjonalt.
Anleggspolitisk program
Idrettsstyrets forslag til ny anleggspolitikk og utvidelse av Programsatsningsmidlene viser en
tydelig vridning av spillemidlene. Idrettsstyret ønsker gjennom dette et løft for store
kostnadskrevende anlegg. Ordet «større» brukes i flere sammenhenger i notatet. Vi mener
imidlertid at det vi primært har behov for er treningsanlegg som ikke behøver å være
kostnadskrevende. Når det samtidig sies i notatet at det vil bli mindre midler til anlegg så burde
ikke kostnadskrevende anlegg være det som prioriteres.
I forslaget foreslås det altså til dels radikale endringer i forvaltning av spillemidler til idrettsanlegg,
som vi synes er bra. Disse tiltakene vil kunne bidra til et økt mangfold og ivaretakelse av mange
mindre idretter. Vi støtter derfor fullt ut forslaget om et nytt utvidet Anleggspolitisk program og
der vi mener at midler til «Tilleggsarealer/Aktivitetssaler» og «Aktivitetshus» skal prioriteres
høyest fremfor større kostnadskrevende anlegg.
De midlene som i forslaget avsettes til Aktivitetssaler bør også kunne benyttes til allerede
eksisterende fleridrettshaller. Da ville man for en rimelig investering kunne øke bruken av
anlegget og øke tilgangen for mange idretter.
En felles anleggsplan for idrettsorganisasjonen bør baseres på individuelle planer i alle særforbund
og planinnspill fra alle idrettskretsene. Sammenholdt med et faglig analysegrunnlag og en godt
forankret målstruktur, må dette materialet danne grunnlag for en fellesidrettslig anleggsplan som
anleggs- og påvirkningsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen kan baseres på.
Vi er ikke av de som mener at ordningen med spillemidler til anlegg gjennom kommunene
fungerer optimalt. Sentrale tiltak i den foreslåtte strategien vil få store konsekvenser for denne
ordningen – noe vi synes er bra og helt nødvendig.
Vi viser i den sammenheng til en uttalelse fra Fjørtoftutvalget som på sidene 44-45 i rapporten
skriver følgende: «Utvalget erfarer at kunnskapsanalysene for hva som skal bygges og
begrunnelsene for det er lite utviklet i mange kommuner. Det samme er innhenting av gode
eksempler fra andre kommuner på anleggstyper eller erfaringer fra byggeprosesser. God
planlegging viser seg å være det beste virkemiddelet til å styre utviklingen på idrettsområdet. Det
gir mindre rom for sponsordrevet anleggsutvikling og at kun de med politiske kontakter når frem.»
Norges Bordtennisforbund
Sognsveien 73
N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 90 04 76 25
Tlf + 47 90 08 48 62

Bank, DNB 5134.06.05989
SWIFT: DNBANOKK
IBAN: NO 84 5134 06 05989
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Utvalget fremhever også behovet for å imøtekomme hensynet til mindre idretter og der gjennom
sikre et aktivitetsmangfold.
Vi håper at NIFs møter med særforbund og idrettskretser om anleggssituasjonen har gitt et godt,
helhetlig, og i en viss grad detaljert bilde av status og behov. Når et slikt bilde settes inn i en
analyse basert på alle tilgjengelige kilder, vil man kunne etablere en fullstendig beskrivelse av
anleggsdekningen i dag – en nåsituasjonsbeskrivelse.
Et mål for anleggsdekningen på et tidspunkt i fremtiden finner vi hvis vi beregner
befolkningsutvikling og ser denne i sammenheng med utvikling i aktivitetsrelaterte trender.
Her vil det være også naturlig å se på den nye rapporten fra Norsk Monitor som ble fremlagt
22.11.2018. Dette sammenholdt med tilskudd av spillemidler til anlegg siste årene viser nettopp
behov for å tenke annerledes.
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Grafen viser at det er
ca 80 000 (over 15 år)
som spiller bordtennis
minst en gang pr
måned, mens
forbundet har ca 5000
medlemmer. Et
enormt potensial
dersom anlegg ble
tilgjengelig. Flere
idretter er i samme
situasjon derfor er
midler til
Tilleggsarealer noe
som må prioriteres
høyt og styres fra
sentralt hold
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Om et løft for store kostnadskrevende anlegg
I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende anlegg til et nivå
som tilsvarer minimum 25 % av normal anleggskostnad, og 40 % når tilleggsmidler under
ordningen medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til 2 mrd. kr. på seks år. Denne
satsingen vil innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere idrettsanleggene.
Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg, eller at spillemidlenes andel
av byggekostnader er lavere for disse anleggene enn for rimeligere anlegg.
Det er sikkert også grunnlag for en satsing på isanlegg i anleggspolitisk program 2019-2024. Som
et vektig argument er det er anført i idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 at isanlegg kommer svært
dårlig ut. Det er verd å merke seg at i den undersøkelsen det her henvises til er et svært begrenset
antall anleggstyper som er tatt med i undersøkelsen. Dermed kan det se ut som om
anleggsdekningen for andre (ikke nevnte anleggstyper), er tilfredsstillende, noe som absolutt ikke
er tilfelle.
Om et nytt nasjonalt toppidrettssenter
Høyere satser vil altså kunne føre til at det blir bygget færre anlegg. Denne effekten forsterkes av
at det skal prioriteres spillemidler både til en svært kraftig innsats for å få bygget flere kostnadskrevende anlegg, samtidig som det skal føres spillemidler – trolig i milliardklassen – til et nytt
nasjonalt toppidrettssenter. Etterslepet er allerede på over 3 mrd. kroner. I strategien legges det opp
til at 50 % av kostnadene til et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal tas fra spillemidlene. Det bør
arbeides for å få så stor andel som mulig av et statlig tilskudd til et nasjonalt toppidrettssenter over
statsbudsjettet.
Om gratis bruk og tilgang til idrettsanlegg
Målet om gratis bruk er også nedfelt i idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pkt. 7.4 g)). Det byr
imidlertid på noen utfordringer. Driftskostnadene for kommunene vil med en utvikling i denne
retningen øke betydelig gjennom tap av inntekter fra drift av anleggene og gjennom økte kostnader
i form tilskudd til idrettslag som drifter egne anlegg. Det vil redusere kommunenes evne og
kanskje også vilje til å bygge nye anlegg.
Til tross for dette mener vi at idrett for barn og unge skal ha gratis bruk av idrettsanleggene.
Når det gjelder tilgang til idrettsanleggene så skal det etter vår mening være slik at innendørs
idretter skal ha prioritet foran det som tradisjonelt er utendørs idretter.
Om økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er god, men vi
kunne ønsket at særforbund hadde en enda mer sentral rolle flere steder i dokumentet. Dette
gjelder spesielt punktet under Aktivitetssaler der det foreslås at det er Idrettskretsene som skal
innstille på konkrete anlegg. Her mener vi at det er særforbundene som skal innstille på dette,
gjerne i samarbeid med idrettskretsen. Det bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine
innspill til lokale og regionale myndigheter basert både på innspill fra klubber/idretter og i
fremtiden også på idrettens nye, sentrale anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye
regionene skal ta et større ansvar for utvikling av idrettsanlegg, men vi mener altså at
særforbundene i mye større grad skal ha mulighet til å påvirke hva som bygges hvor.
Spørsmål om endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett bør imidlertid behandles helhetlig i
den pågående moderniseringsprosessen hvor modernisering av idrettskretser, særforbund, NIF og
den sentrale styringen av norsk idrett ses samlet.
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Fleridrettshallen
Et sted å være, et sted å trene, et sted å utvikles og et sted å høre til.
Dette kunne vært definisjonen på en fleridrettshall. Fleridrettshallen dekker de primære trenings-,
utviklings- og konkurransefasilitetene for mer enn 23 idretter. Samlet sett representerer dette nærmere en
halv million medlemskap. Legger vi til at flere tradisjonelle utendørsidretter flytter sin aktivitet inn deler
av året, anslås det at mer enn halvparten av medlemskapene i norsk idrett sogner til en (fler)idrettshall.
Fleridrettshallen (eller flerbrukshallen) er ved siden av kompetanse i aktivitetstilbudet den viktigste
faktoren for å kunne tilby en identitetsbyggende og utviklende aktivitet for mennesker i alle aldre.
En anleggstype som fleridrettshallen huser mange ulike idretter, og vil etter vårt syn ha en rekke positive
effekter;
- I stedet for å havne i frafallsstatistikken, bytter «du» bare idrett. (Det vil være lettere å gå fra idrett
til idrett, for «du» er allerede tilstede i miljøet.)
- I en kompakt arena som en fleridrettshall er det lettere å oppdage og tilrettelegge for de som har
spesielle behov, være seg av fysisk, sosial eller økonomisk karakter.
- Vi ser også fleridrettshallen som en glimrende arena med hensyn til integrering og inkludering.
Virkelig en arena der «Alle får være med».
Det er videre å anta at de fleste nye idrettene som kommer til Norge vil tilhøre «inneidrettene». En øket
satsing på fleridrettshallen vil dermed også være en viktig faktor i mangfoldsdimensjonen.
Den pågående moderniseringsprosessen i norsk idrett framhever samarbeid på tvers av
organisasjonslinjene som ett av flere områder som kan bidra til effektivisering og mer ressurser til
aktivitet. 23 særforbund (de typiske «inneidrettene») tar dette på alvor, og satte hverandre stevne 21.
november for å diskutere felles innsats knyttet til anleggsproblematikken. Samtlige 23 idretter melder
manglende treningsfasiliteter som den største begrensende faktoren både med tanke på
ferdighetsutvikling, og ikke minst med hensyn til vekst og rekruttering. Flere idretter har måttet innføre
inntaksstopp basert på manglende anleggsdekning.
De samme 23 idrettene påpeker et misforhold mellom den faktiske situasjonen og de politiske føringer
som er lagt av så vel Idrettsting gjennom Idrettspolitisk dokument og Storting gjennom Stortingsmelding
26-2012.
Idrettspolitisk dokument 2015-2019 framhever også idrettsanleggenes som en nøkkelfaktor for å kunne gi
et godt idrettstilbud.
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Det er behov for mange nye
anlegg over hele landet, og det er store ulikheter i tilgangen til anlegg i fylkene og kommunene.
Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i frivillighetens evne til lokal
utvikling og finansiering.
e) Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging av tilleggsarealer for flere
idretter gjennom nye bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.
Stortingsmelding nr 26-2012 (Idrettsmeldingen) er også tydelig med hensyn til idrettsanleggenes
viktighet.
En framtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å
delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.
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De økonomiske rammene, som staten har hatt til disposisjon fra spillemidlene til idrettsformål de
senere årene, har ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme lokale behov, forventninger og
investeringsvilje. Dette gjelder særlig i forhold til tilskudd til anlegg og områder for idrett og
fysisk aktivitet. I løpet av det siste tiåret har det oppstått et betydelig etterslep på anleggssiden.
Med etterslep menes differansen mellom tilskuddsbehovet i kommunene og tilgjengelige midler på
statlig hold.
Befolkningsvekst vil skape behov for at det bygges nye idrettsanlegg, dersom dagens anleggsdekning skal opprettholdes. Vi ser en utvikling der en stadig større andel av befolkningen bosetter
seg i tettbygde strøk. Enkelte områder vil oppleve betydelig befolkningsøkning, med de
konsekvensene det vil få når det gjelder å tilby innbyggerne gode muligheter til å drive idrett og
fysisk aktivitet.
Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer:
- Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og
- Tilskudd til aktivitetsformål. I St.meld. nr. 14 (1999–2000)
Ut fra dette ble det utledet følgende overordnede mål:
- Staten vil støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten økonomisk slik at idrettsorganisasjonene kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud,
primært på lokalt nivå.
- Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk
aktivitet. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen.
Norges Bordtennisforbund mener derfor at det er behov for et betydelig løft på anleggssiden for at vi skal
kunne gi det idrettstilbudet som den norske befolkning ønsker.
Vi ber derfor om at følgende punkter, i prioritert rekkefølge, legges til grunn for en offensiv
anleggspolitikk:
1. Fleridrettshaller (med Aktivitetssal) skal være et prioritert anlegg. Denne anleggstypen er mest
etterspurt, dekker flest idretters behov, og er viktig tilholdssted for barn og unge. Det bør være et
krav at ved bygging av nye Fleridrettshaller så skal denne inneholde minst et
tilleggsareal/Aktivitetssal.
2. Eksisterende (fler)idrettshaller rustes opp og egnede tilleggsarealer knyttets til disse anleggene.
Dette øker bruks- og nytteverdien, samtidig som eksisterende fellesarealer (garderobe, møterom,
kafe, o.l.) benyttes på en effektiv måte.
3. Det iverksettes et statlig finansiert storbyprosjekt for å dekke behovene/gapet for innendørs
aktivitetsflater i de store byene. (Dette klarer ikke kommunene på egenhånd.)
4. Det utvikles større regionale anlegg i de store byene. Anleggene har en tilskuerkapasitet på 3.000
– 8.000, som muliggjør større arrangement for alle innendørsidrettene. Anleggene benevnes som
multianlegg, og benyttes til daglig som en ordinær fleridrettshall.
5. Det skal prioriteres ett multianlegg for store arrangementer/internasjonale konkurranser og events
med tilskuerkapasitet på 10.000-15.000. Anlegget skal fungere som en stor fleridrettshall i daglig
bruk. Anlegget bør lokaliseres geografisk mellom Gardermoen og Drammen

Med hilsen
Norges Bordtennisforbund
Svenn-Erik Nordby
Gen.sek

Erik Lindholm
President
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Høringsinnspill fra Norges Dykkeforbund - forslag til ny anleggspolitikk
Det vises til høringsdokument høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk fra NIF distribuert 26.
oktober 2018. Frist for innspill er satt til 17. desember 2018.
Innledning
Norges Dykkeforbund (NDF) er enig i den overordnede målsettingen med forbedret systematikk i
planarbeidet med etablering av felles mål og for bedre koordinering av faglig arbeid og
påvirkningsarbeid gjennomgående i organisasjonen. NDF er et mellomstort særforbund med ca 160
klubber rundt hele landet. Flertallet av klubber har etablert eget klubbhus for ivaretakelse av lagring,
oppbevaring og drift av klubbmiljøer. Våre klubber bruker svømmeanlegg i stor utstrekning, og
opplever at det er vanskelig å få treningstid i slike anlegg. NDF imøtekommer en anleggspolitikk
basert på planer fra særforbundet, sammenholdt med planinnspill fra idrettskretser, og at dette kan
danne grunnlag for en fellesidrettslige anleggsplan som anlegges- og påvirkningsarbeidet på alle
nivåer i organisasjonen kan baseres på.
For NDF ville det vært nyttig om en slik fellesidrettslig anleggsplan hadde vært lagt ved utkast til ny
anleggspolitikk slik at leserne kunne ha hatt en felles innsikt i behovene. Når et slikt bilde settes inn i
en analyse basert på alle tilgjengelige kilder, vil man kunne etablere en fullstendig beskrivelse av
anleggsdekningen i dag – en nåsituasjonsbeskrivelse. Et mål for anleggsdekningen på et tidspunkt i
fremtiden finner vi hvis vi beregner befolkningsutvikling og ser denne i sammenheng med utvikling i
aktivitetsrelaterte trender. Dagens status og det fremtidige målbildet vil gi grunnlag for en
gapanalyse hvor vi helt konkret kan se hva som skal til for å utvikle en balansert anleggsdekning frem
til det aktuelle tidspunktet. Da kan vi lage gode handlingsplaner med prioriteringer og planmessig
fremdrift.
Uten en slik målprosess og analyse er det risiko for at satsinger kan bli tilfeldig og ikke treffe godt
nok. Særlig viktig er dette når en av bærebjelkene i NIFs forslag til ny anleggssatsing er en betydelig
utvidelse av anleggspolitisk program. En slik satsing må være rent faglig begrunnet, og den må treffe
godt. Den vil gå på bekostning av ordningen med spillemidler til idrettsanlegg i kommunene hvor
rammene blir redusert. Effekten av dette bør beregnes.
I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende anlegg til et nivå som
tilsvarer minimum 25 % av normal anleggskostnad, og 40 % når tilleggsmidler under ordningen
medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til 2 mrd. kr. på seks år. Denne satsingen vil
innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere idrettsanleggene.
Det vil medføre en til dels kraftig reduksjon i spillemidler til rimeligere anlegg, noe som kan lede til to
utfall. At det blir bygget færre slike anlegg eller at etterslepet øker.
Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg eller at spillemidlenes andel
av byggekostnader er lavere for disse anleggene enn for rimeligere anlegg. Det tilsier at en
omlegging i den retningen NIF foreslår bør vurderes. Det sentrale spørsmålet blir om det er forsvarlig
å gjennomføre en så radikal omlegging som det legges opp til. Det hadde utvilsomt vært en fordel om
et robust fakta- og plangrunnlag som beskrevet på side 1 hadde vært på plass når man skal ta stilling
til et forslag om en så radikal omlegging som det er snakk om her.
Særlig viktig er dette i en situasjon hvor det er betydelig usikkerhet knyttet til fremtiden for
spillemiddelordningen.
Dersom ordningen med spillemidler til svømmeanlegg forblir uendret (se under), vil foreslåtte tiltak
for å frigjøre midler innenfor ordning trolig ha svært beskjeden effekt, betydelig svakere enn
beskrevet i høringsdokumentet.

Det er sikkert også grunnlag for en satsing på isanlegg i anleggspolitisk program 2019-2024. Det er
anført at idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 viser at isanlegg kommer svært dårlig ut. Det advares
imidlertid mot å etablere så tunge satsinger uten at dette gjøres med utgangspunkt i en grundig
faglig analyse og en helhetlig plan omfattende alle aktuelle anleggstyper som viser behov,
prioriteringer, planlagt rekkefølge på tiltak og hvordan summen av tiltak fører til en ønsket
anleggsstruktur for hele den organiserte idretten.
Dagens satser for statlige tilskudd fra spillemidlene til de enkelte anleggskategorier er lave.
Kommunene bygger allikevel anlegg, og med lave tilskuddssatser er det mulig å bygge flere anlegg
innenfor en gitt tilskuddsramme. Lave satser fører kanskje til at blir bygget færre kostnadskrevende
anlegg, men sammenhengen mellom størrelse på tilskuddssatsene og antall idrettsanlegg som kan
finansieres må man ha klart for seg i arbeidet med å prioritere.
Om et nytt nasjonalt toppidrettssenter
Høyere satser vil altså kunne føre til at det blir bygget færre anlegg. Denne effekten forsterkes av at
det skal prioriteres spillemidler både til en svært kraftig innsats for å få bygget flere kostnadskrevende anlegg, samtidig som det skal føres spillemidler – trolig i milliardklassen – til et nytt
nasjonalt toppidrettssenter. Etterslepet er allerede på over 3 mrd. kroner. I strategien legges det opp
til at 50 % av kostnadene til et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal tas fra spillemidlene. Det bør
arbeides for å få så stor andel som mulig av et statlig tilskudd til et nasjonalt toppidrettssenter over
statsbudsjettet.
Om bygging av mesterskapsanlegg
Det registreres at vedtak i idrettspolitisk dokument om å utvide nasjonalanleggsordningen til å
omfatte alle større idretter (pkt 7.4 d)) ikke er fulgt opp i høringsdokumentet. Det er nødvendig å
gjennomføre en evaluering av nasjonalanleggsordningen når det skal utvikles en ny anleggsstrategi. I
forlengelse av denne evalueringen er det behov for en planmessig utvikling av infrastruktur for
internasjonale arrangementer i Norge i en større idrettslig bredde enn det som har vært mulig frem
til nå. Anleggsutviklingen og arbeidet med å få arrangementer til Norge bør imidlertid holdes adskilt
slik at det kan unngås at anleggsutvikling blir en sentral faktor i prioritering av arrangementer.
Om gratis bruk av idrettsanlegg
Dette er et mål som også er nedfelt i idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pkt. 7.4 g)). Det byr
imidlertid på noen utfordringer. Driftskostnadene for kommunene vil med en utvikling i denne
retningen øke betydelig gjennom tap av inntekter fra drift av anleggene og gjennom økte kostnader i
form tilskudd til idrettslag som drifter egne anlegg. Det vil redusere kommunenes evne og kanskje
også vilje til å bygge nye anlegg.
Gratis bruk av anlegg for barn unge er innført i noen store befolkningsrike kommuner som også er
blant de kommunene i landet med lavest anleggsdekning. Effekter av et slikt tiltak bør studeres
grundig før det innføres.
Om svømmeanlegg
Det foreslås i høringsdokumentet at svømmeanlegg tas ut av spillemiddelordningen og finansieres
over statsbudsjettet. Dette forslaget byr på utfordringer.
På den ene siden er det slik at spillemidlene ikke strekker til, og det er riktig å vurdere tiltak for å
styrke ordningen eller frigjøre midler innenfor den. Et 25-meterbasseng med åtte baner mottar 25,5
mill. kr. i ordinære spille-midler og et 50-metersbasseng mottar betydelig mer. Mye spillemidler kan
frigjøres ved å finne en justert modell for finansiering av svømmeanlegg som i relativt beskjeden grad
benyttes til organisert idrett.
På den annen side er det viktig for den idrettslige bruk, og ikke minst for utvikling av nye anlegg, at
spillemidler er en viktig del av finansieringen. Det setter de forbund som har idretter i et
svømmeanlegg i stand til å øve politisk press, både for å få bygget anlegg der det er idrettslig behov,
og for å få lagt til rette for så mye trenings- og konkurransetid i anleggene som mulig.

NDF støtter Norges Svømmeforbund som foreslår at … tilskudd til svømmeanlegg styrkes gjennom en
statlig overordnet politikk for prioritering av spillemidler, og gjennom ekstra finansiering over
statsbudsjettet i tillegg til de til enhver tid gjeldende betingelsene i Kulturdepartementets
spillemiddelordning. Det gjennomføres et tiårig statlig løft for svømmeanlegg slik at alle barn og unge
blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Svømmeanleggsløftet gjennomføres faglig og
finansielt i et forpliktende samarbeid mellom Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.
Det vil trolig være nyttig med en egen debatt om finansiering av svømmeanlegg og en eventuell
satsing på bygging av flere anlegg av denne typen.
Om økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er god. Det
bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og regionale myndigheter
basert både på innspill fra klubber/idretter og i fremtiden også på idrettens nye, sentrale
anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye regionene skal ta et større ansvar for utvikling
av idrettsanlegg. Spørsmål om endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett bør imidlertid
behandles helhetlig i den pågående moderniseringsprosessen hvor modernisering av idrettskretser,
særforbund, NIF og den sentrale styringen av norsk idrett ses samlet.
Andre forhold
Det foreslås å etablere en liste over spesielt prioriterte anlegg som skal forvaltes av idrettsstyret. Et
anleggspolitisk program på 2 mrd. kr. over seks år er en særdeles tung satsing på kostbare anlegg –
på bekostning av rimeligere anlegg eller en kraftig økning i etterslepet. Hvis det etableres – også i
mindre skala enn foreslått i høringsdokumentet - bør det forvaltes ene og alene etter faglige
vurderinger og prioriteringer. Det bør unngås å innføre særegne prioriteringslister utenfor den
faglige styringen av programmet.
Full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg er et viktig tiltak. En prioritering av
dette målet støttes.
Avslutning
Dagens ordning med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer i det store og hele godt,
med klare svakheter som høringsdokumentet viser på en god måte. Det er viktig å være seg bevisst
styrker i dagens ordning når man foreslår en ny kurs slik at man unngår at det å løse et problem fører
til at det skapes et nytt.
I forslag til ny anleggsstrategi foreslås det til dels radikale endringer i forvaltning av spillemidler til
idrettsanlegg. Det fremstår som at det gjøres på et litt for tynt faglig grunnlag. Det er bred aksept for
at ordningen med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer godt, og at de anlegg det er
behov for lokalt blir prioritert. Sentrale tiltak i den foreslåtte strategien vil få store konsekvenser for
denne ordningen – det skal man være varsom med.
Det er bred enighet om at det er behov for en styrking og bedre samordning av det faglige
anleggsarbeidet i idrettsorganisasjonen – og utarbeidelse av en felles strategi - slik at man kan sikre
tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse også regionalt og nasjonalt.
En styrking av anleggspolitisk program kan være fornuftig. Utforming av den og prioritering av tiltak
bør gjøres med et sterkere faglig grunnlag enn det som fremgår av høringsnotatet. Effekten av en så
sterk vridning av midler fra rimelige til kostbare anlegg bør analyserer og vurderes grundig før det
eventuelt gjennomføres.
Med vennlig hilsen
Sigurd Paulsen
Norges Dykkeforbund

Til NIF

Oslo, 14. desember 2018

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL NY ANLEGGSPOLITIKK
Det vises til høringsdokument høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk fra NIF
distribuert 26. oktober 2018. Frist for innspill er satt til 17. desember 2018.
Innledning
Norges Fekteforbund (NF) ønsker arbeidet med å etablere felles mål og bedre koordinering
av arbeidet med bygging av nye idrettsanlegg i organisasjonen velkommen.
En felles anleggsplan bør imidlertid være baseres på behov i alle særforbund. NIF har
gjennomført møter med både særforbund og kretser, og et sammendrag av dette burde
vært inkludert i høringsnotatet. Uten en beskrivelse av nåværende status og behov, er det
vanskelig å utarbeide mål og lage gode handlingsplaner med prioriteringer og planmessig
fremdrift i arbeidet med å utvikle en balansert anleggsdekning.
Uten en skikkelig prosess vil det være risiko for at satsinger kan bli tilfeldig og ikke ta
hensyn til alle idrettene. Særlig viktig er dette når en av bærebjelkene i NIFs forslag til ny
anleggssatsing er en betydelig utvidelse av anleggspolitikk program, som trolig vil gå på
bekostning av ordningen med spillemidler til idrettsanlegg i kommunene hvor rammene blir
redusert.
Om et løft for store kostnadskrevende anlegg
I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende anlegg til
et nivå som tilsvarer minimum 25% av normal anleggskostnad, og 40% når tilleggsmidler
under ordningen medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til kr. 2 mrd. på seks år.
Denne satsingen vil innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere
idrettsanleggene. NF er redd for at dette vi gå ut over bygging av mindre
flerbrukshaller som ofte benyttes av små fekteklubber.
I hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2018 er det avsatt totalt 1,6 mrd. kr.
til anlegg. Av dette går 40 mill. kr. til kostnadskrevende anlegg. Med NIFs forslag, vil
avsetning til kostnadskrevende anlegg måtte økes fra 40 mill. kr. til hele 333 mill. kr. pr.
år, og denne avsetningen vil gå opp fra 2,5 % av spillemidlene for idrettsanlegg til nær 21,0
%, forutsatt samme beløp totalt til anlegg i årene som kommer.
Det vil medføre en til dels kraftig reduksjon i spillemidler til rimeligere anlegg, noe
som kan lede til to utfall. At det blir bygget færre slike anlegg eller at etterslepet øker.
Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg eller at
spillemidlenes andel av byggekostnader er lavere for disse anleggene enn for rimeligere
anlegg. Det tilsier at en omlegging i den retningen NIF foreslår bør vurderes. Det sentrale
spørsmålet blir om det er forsvarlig å gjennomføre en så radikal omlegging som det legges
opp til. Det hadde utvilsomt vært en fordel om man hadde et mer robust fakta- og
plangrunnlag på plass når man skal ta stilling til et forslag om en så radikal omlegging som
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det er snakk om her. Særlig viktig er dette i en situasjon hvor det er betydelig usikkerhet
knyttet til fremtiden for spillemiddelordningen.
NF advarer derfor mot å etablere tunge satsinger uten at dette gjøres med
utgangspunkt i en grundig faglig analyse og en helhetlig plan omfattende alle aktuelle
anleggstyper som viser behov, prioriteringer, planlagt rekkefølge på tiltak og hvordan
summen av tiltak fører til en ønsket anleggsstruktur for hele den organiserte idretten.
Dagens satser for statlige tilskudd fra spillemidlene til de enkelte anleggskategorier er
lave. Kommunene bygger allikevel anlegg, og med lave tilskuddssatser er det mulig å bygge
flere anlegg innenfor en gitt tilskuddsramme.
NF ser at de lave satsene trolig fører til at det blir bygget færre kostnadskrevende
anlegg. Sammenhengen mellom størrelse på tilskuddssatsene og antall idrettsanlegg
som kan finansieres bør derfor vurderes arbeidet med å prioritere.
Om et nytt nasjonalt toppidrettssenter
Høyere satser vil altså kunne føre til at det blir bygget færre anlegg. Denne effekten
forsterkes av at det skal prioriteres spillemidler både til en svært kraftig innsats for å få
bygget flere kostnadskrevende anlegg, samtidig som det skal føres spillemidler, trolig i
milliardklassen, til et nytt nasjonalt toppidrettssenter. Etterslepet er allerede på over 3
mrd. kroner. I strategien legges det opp til at 50 % av kostnadene til et nytt nasjonalt
toppidrettssenter skal tas fra spillemidlene.
NF mener at det bør arbeides for å få så stor andel som mulig av et statlig tilskudd til et
nasjonalt toppidrettssenter over statsbudsjettet.
Om bygging av mesterskapsanlegg
Det registreres at vedtak i idrettspolitisk dokument om å utvide nasjonalanleggsordningen
til å omfatte alle større idretter (pkt. 7.4 d)) ikke er fulgt opp i høringsdokumentet.
NF mener det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av nasjonalanleggsordningen
når det skal utvikles en ny anleggsstrategi.
Anleggsutviklingen og arbeidet med å få arrangementer til Norge bør imidlertid holdes
adskilt slik at det kan unngås at anleggsutvikling blir en sentral faktor i prioritering av
arrangementer. I forlengelse av denne evalueringen er det behov for en planmessig
utvikling av infrastruktur for internasjonale arrangementer i Norge i en større idrettslig
bredde enn det som har vært mulig frem til nå.
Om gratis bruk av idrettsanlegg
Dette er et måt som også er nedfelt i idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pkt. 7.4 g)). Det
byr imidlertid på noen utfordringer. Driftskostnadene for kommunene vil med en utvikling i
denne retningen øke betydelig gjennom tap av inntekter fra drift av anleggene og gjennom
økte kostnader i form tilskudd til idrettslag som drifter egne anlegg. Det vil redusere
kommunenes evne og kanskje også vilje til å bygge nye anlegg.
Gratis bruk av anlegg for barn unge er innført i noen store befolkningsrike kommuner som
også er blant de kommunene i landet med lavest anleggsdekning.
De fleste fekteklubbene er avhengig av gratis- eller billige leieavtaler i kommunene.
Effekter av et slikt tiltak bør derfor studeres grundig før det eventuelt innføres.
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Om svømmeanlegg
Det foreslås i høringsdokumentet at svømmeanlegg tas ut av spillemiddelordningen og
finansieres over statsbudsjettet.
NF støtter dette fordi dette vil frigjøre mange spillemidler. Det vil trolig derfor være
nyttig med en egen debatt om finansiering av svømmeanlegg og en eventuell satsing på
bygging av flere anlegg av denne typen i diskusjonen om målet om alle barn og unge
blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen.
Om økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er god.
Det bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og regionale
myndigheter basert både på innspill fra klubber/idretter og i fremtiden også på idrettens
nye, sentrale anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye regionene skal ta et
større ansvar for utvikling av idrettsanlegg som ligger i knutepunkt slik at det er enkelt
ankomst for så mange som mulig.
NF mener imidlertid at spørsmål om endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett
bør behandles helhetlig i den pågående moderniseringsprosessen. Her skal roller og
ansvar for både idrettskretser, særforbund, NIF og den sentrale styringen av norsk
idrett vurderes samlet.
Andre forhold
Det foreslås å etablere en liste over spesielt prioriterte anlegg som skal forvaltes av
idrettsstyret. Et anleggspolitisk program på 2 mrd. kr. over seks år er en særdeles tung
satsing på kostbare anlegg.
NF frykter at dette vil gå på bekostning av rimeligere anlegg eller en kraftig økning i
etterslepet.
Uansett bør alle beslutninger tas etter faglige vurderinger og prioriteringer. Det bør unngås
å innføre særegne prioriteringslister utenfor den faglige styringen av programmet.
Full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg er et viktig tiltak. En
prioritering av dette målet støttes av NF.
Avslutning
Dagens ordning med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer i det store og
hele godt. Det er allikevel bred enighet om at det er behov for utarbeidelse av en felles
strategi for å sikre tilstrekkelig anlegg av rett type, i god balanse regionalt og nasjonalt
En slik strategi bør imidlertid ha et sterkere faglig grunnlag enn det som fremgår av
høringsnotatet. NF mener spesielt at effekten av en vridning av midler fra rimelige til
kostbare anlegg bør analyserer og vurderes grundig før det eventuelt gjennomføres.
Med v
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NY ANLEGGSPOLITIKK
Høringsuttalelse fra Norges Fleridrettsforbund
Norges Fleridrettsforbund takker for muligheten til å komme med innspill til ny
anleggspolitikk. Grunnlagsnotatet fra NIF ble diskutert på vårt styremøte 29. november.
Fleridrettsforbundet er veldig glad for at NIF jobber fram en overordnet strategi for å bedre
anleggssituasjonen. Det er etter vår mening helt avgjørende at norsk idrett enes om en felles
overordnet anleggspolitikk. Det betyr også at de ulike idrettene ikke må stille absolutte
særkrav til anlegg som primært skal brukes i barne- ungdoms- og voksenidretten, men
definere og akseptere hvilke krav som er gode nok.
Generelle innspill:
Fleridrettsforbundet støtter bygging av flerbrukshaller som gir økt tilbud til flest mulig (barn,
unge, voksne og bredde) og av svømmeanlegg, da disse genererer veldig mye aktivitet i alle
aldersgrupper.
En strategi for anlegg må reflektere sammensetningen i NIFs medlemsmassen (bredde,
barn, unge, voksne og toppidrett); der det satses mest på aktivitetsflater til de
medlemsgruppene vi har flest av. Det er også viktig å tenke rekruttering. Gode anlegg med
variert tilbud (flerbruks-haller) er gode rammer for aktivitet av forskjellige art og gir nye
medlemmer mulighet til å se bredden i idrettstilbudet og velge det som passer best.
Vi mener det er viktig at dyre toppidrettsanlegg er nasjonale og at det satset på kun ett
anlegg nasjonalanlegg, i stedet for flere.
Vi mener det må stilles spørsmål om hvilke anlegg det er behov for i et langsiktig perspektiv,
da det ofte går lang tid fra ide til at anlegget kan tas i bruk. Vi må bygge anlegg for
framtidens medlemmer og utøvere, og ikke låse opp midler i dyre anlegg som trolig ikke er
del av framtidige aktivitetsmønstre og idretter.
Fleridrettsforbundet tror på en tettere dialog innen norsk idrett og med ekstern byggeteknisk
kompetanse, blant annet med mål om å utvikle innovative løsninger for framtidens anlegg.
Spesifikke anleggsbehov fra Fleridrettsforbundet
Våre idrettslags største utfordring er mangel på halltid på gunstige tidspunkter.
Boccia/Teppecurling
Boccia er en idrett der det kastes med lærballer og målet er å komme nærmest en målball.
Teppecurling er en variant av curling som spilles på en nålefiltmatte med steiner som veier
4,2 kilo.
Boccia og teppecurling som har tilsammen 67 lag og 1.803 medlemmer (B:1.517/TC: 286).
Om lag 60% av medlemmene er funksjonshemmede. Boccia er en paraolympisk idrett.

Minimums behov:
Boccia:
2 flater av 6m x 12m.
Teppecurling: 2 flater av 3mx14m.

Total flate 13m x 12m
Total flate 7m x 14m

De ideelle anlegg er fleridretts- og ordinære idrettshaller. I boccia brukes alt for mye av
treningstiden på oppmerking av banene. Dette tror vi også gjelder mange andre idretter. Det
er derfor et ønske om at oppmerkingen blir en del av standardoppmerking og/eller at man tar
i bruk laserteknologi. Det er også viktig at hallene er tilpasset rullestolbrukere.
Petanque
Petanque er et presisjonsidrett som spilles med stålkuler på grusunderlag. Petanque kan
spilles av alle, uansett alder og fysiske ferdigheter. For å nå opp på internasjonalt nivå
kreves mye trening både teknisk og taktisk.
Petanque består av 17 idrettslag og 629 medlemmer og har størst aktivitet på Østlandet.
Optimalt:
Godt nok:
Annet:

Et anlegg av internasjonal standard består av inntil 12 baner på 15x5 meter
og med en takhøyde 7 meter
200 m2 - min. 8 meter i bredden og med en takhøyde på 4-5 meter
Kan også benyttes av bueskyttere. For å sikre adgang for flere brukere er det
m ulighet for å legge et flyttbart/sammenleggbart gulv over spillebanene.

Da det i dag nesten ikke finnes innendørsanlegg for petanque, blir dette først og fremst en
sommeridrett. Det er derfor både vanskelig å rekruttere og beholde unge utøvere og å utvikle
våre elitespillere.
Utviklingen fra grus til kunstgressbaner i fotball, har redusert antall petanquebaner vesentlig.
Friskis&Svettis
F&S som tilbyr konkurransefri trening i sal, spinning og styrkerom, består av 43 idrettslag og
17.700 medlemmer.
Sal
Optimalt:
Godt nok:
Annet:

Håndballhall (40*20) = 800 kvm
Gymsal (20*10)= 200 kvm
Lagerplass til utstyr

Gjerne med skillevegg.
Lagerplass til utstyr

Spinning
Optimalt:
Godt nok

25 sykler(50 kvm)
15 sykler(35 kvm)

Gjerne i amfi
Gjerne i amfi

Styrkerom
Optimalt:
Godt nok:

300 kvm
150 kvm

Vi ønsker dere en riktig god jul.
Med vennlig hilsen
Norges Fleridrettsforbund

Eline Oftedal
President
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Fleridrettshallen — det viktigste idrettsanlegget for flest
Et sted å være, et sted å trene, et sted å utvikles og et sted å høre til.
Dette kunne vært definisjonen på en fleridrettshall. Fleridrettshallen inklusive tilstøtende
aktivitetsrom/saler med mindre areal/høydekrav (eks.vis bordtennis, dans, fekting m.fl.) og
spesialsaler til utstyrskrevende idretter (eks.vis turn) dekker de primære trenings-, utviklingsog konkurransefasiliteten for mer enn 23 idretter. Samlet sett representerer dette nærmere
en halv million medlemskap. Legger vi til at flere tradisjonelle utendørsidretter flytter sin
aktivitet inn deler av året, anslås det at mer enn halvparten av medlemskapene i norsk idrett
sogner til en (fler)idrettshall. Fleridrettshallen (eller flerbrukshallen) er ved siden av
kompetanse i aktivitetstilbudet den viktigste faktoren for å kunne tilby en identitetsbyggende
og utviklende aktivitet for mennesker i alle aldre.
En anleggstype som fleridrettshallen huser mange ulike idretter, og vil etter vårt syn ha en
rekke positive effekter;
-

I stedet for å havne i frafallsstatistikken, bytter «du» bare idrett. (Det vil være lettere å
gå fra idrett til idrett, for «du» er allerede tilstede i miljøet.)
I en kompakt arena som en fleridrettshall er det lettere å oppdage og tilrettelegge for
de som har spesielle behov, være seg av fysisk, sosial eller økonomisk karakter.
Vi ser også fleridrettshallen som en glimrende arena med hensyn til integrering og
inkludering. Virkelig en arena der «Alle får være med».

Det er videre å anta at de fleste nye idrettene som kommer til Norge vil tilhøre «inneidrettene». En øket satsing på fleridrettshallen vil dermed også være en viktig faktor i
mangfoldsdimensjonen.
Den pågående moderniseringsprosessen i norsk idrett framhever samarbeid på tvers av
organisasjonslinjene som ett av flere områder som kan bidra til effektivisering og mer
ressurser til aktivitet. 23 særforbund (de typiske «inneidrettene») tar dette på alvor, og satte
hverandre stevne 21. november for å diskutere felles innsats knyttet til anleggsproblematikken. Samtlige 23 idretter melder manglende treningsfasiliteter som den største
begrensende faktoren både med tanke på ferdighetsutvikling, og ikke minst med hensyn til
vekst og rekruttering. Flere idretter har måttet innføre inntaksstopp basert på manglende
anleggsdekning. Felles for de 23 idrettene er fleridrettshallen, gjerne med tilleggsarealer.
De samme 23 idrettene påpeker et misforhold mellom den faktiske situasjonen og de
politiske føringer som er lagt av så vel Idrettsting gjennom Idrettspolitisk dokument og
Storting gjennom Stortingsmelding 26-2012. Eksempelvis melder flere idretter om
inntaksstopp som følge av manglende treningstid.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 framhever også idrettsanleggenes som en nøkkelfaktor
for å kunne gi et godt idrettstilbud.
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Det er behov for
mange nye anlegg over hele landet, og det er store ulikheter i tilgangen til anlegg i
fylkene og kommunene. Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale
utfordringer i frivillighetens evne til lokal utvikling og finansiering.
e)Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging av tilleggsarealer for
flere idretter gjennom nye bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.
Stortingsmelding nr 26-2012 (Idrettsmeldingen) er også tydelig med hensyn til idrettsanleggenes viktighet.
En framtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen har
mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.
De økonomiske rammene, som staten har hatt til disposisjon fra spillemidlene til
idrettsformål de senere årene, har ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme lokale
behov, forventninger og investeringsvilje.
Dette gjelder særlig i forhold til tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk
aktivitet.
I løpet av det siste tiåret har det oppstått et betydelig etterslep på anleggssiden. Med
etterslep menes differansen mellom tilskuddsbehovet i kommunene og tilgjengelige
midler på statlig hold.
Befolkningsvekst vil skape behov for at det bygges nye idrettsanlegg, dersom dagens
anleggsdekning skal opprettholdes. Vi ser en utvikling der en stadig større andel av
befolkningen bosetter seg i tettbygde strøk. Enkelte områder vil oppleve betydelig
befolkningsøkning, med de konsekvensene det vil få når det gjelder å tilby
innbyggerne gode muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet.
Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer:
- Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og
- Tilskudd til aktivitetsformål. I St.meld. nr. 14(1999-2000)
Ut fra dette ble det utledet følgende overordnede mål:
- Staten vil støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten økonomisk slik at
idrettsorganisasjonene kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt
aktivitetstilbud, primært på lokalt nivå.
- Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og
fysisk aktivitet. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen.
Basert på dette mener de samme 23 idrettene det er behov for et betydelig løft på anleggssiden for at vi skal kunne gi det idrettstilbudet som den norske befolkning ønsker.
Vi ber derfor om at følgende punkter, i prioritert rekkefølge, legges til grunn for en offensiv
anleggspolitikk:
1. Fleridrettshaller, med tilleggs- og utstyrskrevende spesialarealer ut fra lokalt behov,
skal være et prioritert anlegg. Denne anleggstypen er mest etterspurt, dekker flest
idretters behov, og er viktig tilholdssted for barn og unge.
30 idretter sogner til denne anleggstypen med nær 1 million brukere/medlemmer.

2. Eksisterende (fler)idrettshaller rustes opp og egnede tilleggsarealer knyttets til disse
anleggene. Dette øker bruks- og nytteverdien, samtidig som eksisterende fellesarealer (garderobe, møterom, kafe, 0.1.) benyttes på en effektiv måte.
3. Det iverksettes et statlig finansiert storbyprosjekt for å dekke behovene/gapet for
innendørs aktivitetsflater i de store byene. Som en del av storbyprosjektet bør det
også ses se på utnyttelsen av store, tomme offentlige bygninger. (Behovet/gapet i
storbyene er større enn det kommunene kan klare på egenhånd.)
4. Det skal arbeides for at det i tilknytning til skoler alltid skal bygges en fleridrettshall
framfor den tradisjonelle gymsalen.
5. Det utvikles større regionale anlegg i de store byene. Anleggene har en tilskuerkapasitet på 3.000 — 8.000, som muliggjør større arrangement for alle innendørsidrettene. Anleggene benevnes som multianlegg, og benyttes til daglig som en
ordinær fleridrettshall.
6. Det skal prioriteres ett multianlegg for store arrangementer/internasjonale
konkurranser og events med tilskuerkapasitet på 10.000-15.000. Anlegget skal
fungere som en stor fleridrettshall i daglig bruk. Anlegget bør lokaliseres geografisk
mellom Gardermoen og Drammen
De 23 «inneidrettene» henstiller til at idrettsanleggspolitikken tilpasser policy, økonomi og
prioritering på en måte som øker fart og kvalitet i utviklingen av fleridrettshallen.
Med vennlig hilsen
Norges Fleridrettsforbund

Eline Oftedal
president
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Høringsbrev - forslaget til ny anleggspolitikk
Norges Fotballforbund (NFF) har gjennomgått NIF sitt forslag til ny
anleggspolitikk. Vår tilbakemelding følger under:
Innledning
NFF er enig i de to hovedmålene innenfor anleggsområdet:
- Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
- Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres
NFF er også enig med Idrettsstyret i at det bør utvikles en sterk anleggsfaglig
kompetanse, både sentralt, i idrettskretser og i idrettsråd. Dette er viktig for at
idretten skal oppnå en større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge og gjennom
det oppnå et nødvendig anleggsløft.
Det er også behov for bedre systematikk i norsk idrett i arbeidet med bygging av
idrettsanlegg, for etablering av felles mål og for bedre koordinering av faglig arbeid
gjennomgående i organisasjonen. Idrettsstyrets initiativ ønskes på dette grunnlag
velkommen. Dette er en verdifull start på en prosess i retning av mer systematikk og
faglighet i arbeid med anlegg, noe som forhåpentligvis vil lede til større suksess i
tilretteleggingen for den organiserte idretten.
En felles anleggsplan for idrettsorganisasjonen må baseres på individuelle planer i
alle særforbund og planinnspill fra alle idrettsrådene. Sammenholdt med et faglig
godt analysegrunnlag og en godt forankret målstruktur, kan da dette materialet
danne grunnlag for en fellesidrettslig anleggsplan som anleggs- og
påvirkningsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen bør baseres på.
NFF er enig i at det primært må være det offentlige som bygger anleggene, og at det
er idrettens rolle å fylle de med aktivitet. Likeledes at idrettslagenes kostnader ved
bruk av idrettsanleggene bør reduseres.
Spillemidlene bør primært gå til bygging av anlegg for den organiserte idretten til bruk
i organisert trening og konkurranser. Her må anlegg, der det er registrert en
underdekning, prioriteres.
Anleggspolitisk program
Det forutsettes at NIFs møter med særforbund og idrettskretser om
anleggssituasjonen og planer og mål har gitt et godt og helhetlig bilde av status og
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behov. Det hadde vært nyttig om situasjonsbeskrivelsen hadde vært lagt ved utkast
til ny anleggspolitikk slik at leserne kunne ha hatt en felles innsikt i behovene.
Når et slikt bilde settes inn i en analyse, basert på alle tilgjengelige kilder, vil en
kunne etablere en fullstendig beskrivelse av anleggsdekningen i dag – en
nåsituasjon.
Et mål for anleggsdekningen på et tidspunkt i fremtiden finner vi hvis vi beregner
befolkningsutvikling og ser denne i sammenheng med utvikling i aktivitetsrelaterte
trender.
Dagens status og det fremtidige målbildet vil gi grunnlag for en gapanalyse hvor vi
helt konkret kan se hva som skal til for å utvikle en balansert anleggsdekning frem til
det aktuelle tidspunktet. Da kan vi lage gode handlingsplaner med prioriteringer og
planmessig fremdrift. NFF har gjort denne øvelsen for fotballanlegg i kommunene på
Romerike og fått meget god respons fra både kommunens administrasjon og
politikere. Uten en slik prosess og analyse er det risiko for at satsinger kan bli tilfeldig
og ikke treffe godt nok.
I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende
anlegg (som for øvrig ikke er definert i dokumentet) til et nivå som tilsvarer minimum
25 % av normal anleggskostnad, og 40 % når tilleggsmidler under ordningen
medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til 2 mrd. kr. på seks år. Denne
satsingen vil innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere
idrettsanleggene.
I hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2018 er det avsatt totalt
1,6 mrd. kr. til anlegg. Av dette går 40 mill. kr. til anleggspolitisk program. Med NIFs
forslag, vil avsetning til denne posten måtte økes fra 40 mill kr. til hele 333 mill. kr. pr.
år, og avsetningen vil gå opp fra 2,5 % av spillemidlene for idrettsanlegg til nær 21,0
%, forutsatt samme beløp totalt til anlegg i årene som kommer.
Det vil medføre en til dels kraftig reduksjon i spillemidler til rimeligere anlegg, noe
som vil lede til to utfall. At det blir bygget færre anlegg og at etterslepet øker.
NFF vil peke på at vi får langt flere og større aktivitetsflater og dermed langt større
aktivitetstilbud ved å prioritere de ordinære anleggene. I dag eies om lag halvparten
av kunstgressbanene av klubbene. Anleggene finansieres for en stor del ved
innsamling av midler lokalt og en utstrakt bruk av dugnad. Mindre tilskudd til
ordinære anlegg med lengre ventetid på spillemidler vil derfor være dramatisk for
våre medlemsklubber, og ganske sikkert føre til at færre anlegg blir realisert.
Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg eller at
spillemidlenes andel av bygge kostnadene er lavere for disse anleggene enn for
rimeligere anlegg. NFF mener imidlertid at det ikke er forsvarlig å gjennomføre en så
radikal omlegging som det legges opp til. Særlig viktig er dette i en situasjon hvor det
er betydelig usikkerhet knyttet til fremtiden for spillemiddelordningen.
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Nytt nasjonalt toppidrettssenter
NIF foreslår at inntil 50 % av bygge kostnadene og 100 % av utviklingskostnadene
for et nasjonalt toppidrettssenter kan finansieres over spillemidlene. Vi snakker her
trolig om beløp i milliardklassen. Etterslepet i utbetaling av spillemidler er allerede på
over 3 mrd. kroner. NFF mener derfor at NIF sitt forslag til spillemiddelfinansiering av
toppidrettssenteret innebærer en altfor høy andel av spillemidlene, og at en betydelig
større andel må finansieres over statsbudsjettet.
Bygging av mesterskapsanlegg
Det registreres at vedtak i idrettspolitisk dokument om å utvide nasjonalanleggsordningen til å omfatte alle større idretter (pkt 7.4 d)) ikke er fulgt opp i
høringsdokumentet. Det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av
nasjonalanleggsordningen når det skal utvikles en ny anleggsstrategi.
Gratis bruk av idrettsanlegg
Dette er et mål som også er nedfelt i idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pkt. 7.4 g)),
og som støttes av NFF.
Svømmeanlegg
Det foreslås i høringsdokumentet at svømmeanlegg tas ut av spillemiddelordningen
og finansieres over statsbudsjettet. NFF støtter dette, da det er et faktum at
spillemidlene kun finansierer en liten del av slike anlegg. Mye spillemidler kan
frigjøres ved å finne en justert modell for finansiering av svømmeanlegg som ofte i
relativt beskjeden grad benyttes til organisert idrett.
Det vil trolig være nyttig med en egen debatt om finansiering av svømmeanlegg og
en eventuell satsing på bygging av flere anlegg av denne typen.
Økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er
god. Det bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og
regionale myndigheter basert både på innspill fra klubber/idretter og i fremtiden også
på idrettens nye, sentrale anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye
regionene skal ta et større ansvar for utvikling av idrettsanlegg. Spørsmål om
endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett bør imidlertid behandles helhetlig i
den pågående moderniseringsprosessen hvor modernisering av idrettskretser,
særforbund, NIF og den sentrale styringen av norsk idrett ses samlet.
Momskompensasjon
Full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg er et viktig tiltak. En
prioritering av dette målet støttes.
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Avslutning
Dagens ordning med spillemidler til anlegg fungerer etter NFF sitt syn godt, med
noen svakheter som høringsdokumentet viser. Det er viktig å være seg bevisst
styrker i dagens ordning når man foreslår en ny kurs slik at man unngår at det å løse
et problem fører til at det skapes et nytt.
I forslag til ny anleggsstrategi foreslås det til dels radikale endringer i forvaltning av
spillemidler til idrettsanlegg. NFF mener at det gjøres på et for tynt faglig grunnlag.
Det er bred aksept for at ordningen med spillemidler til anlegg gjennom kommunene
fungerer godt, og at de anlegg det er behov for lokalt blir prioritert. Sentrale tiltak i
den foreslåtte strategien vil få store konsekvenser for denne ordningen, og etter NFF
sin mening kunne medføre mindre aktivitet.
Det er bred enighet om at det er behov for en styrking og bedre samordning av det
faglige anleggsarbeidet i idrettsorganisasjonen – og utarbeidelse av en felles strategi
- slik at man kan sikre tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse også regionalt og
nasjonalt.
Vårt motto «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» krever en videre utbygging av
gode fotballanlegg, og vi er redd den foreslåtte utformingen av anleggspolitisk
program ikke vil medvirke til dette. Effekten av en så sterk vridning av midler fra
rimelige til kostbare anlegg må analyserer og vurderes grundig før det eventuelt
gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Norges Fotballforbund

Terje Svendsen
President
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Til Norges Idrettsforbund

Ullevål,17.12.18.
Høringsuttalelse-forslag til ny anleggspolitikk.
Norges Friidrettsforbund har klare, strategiske anleggsmål. Vi har i vår strategiske plan
målsetninger om utendørsanlegg, friidrettshaller, delanlegg og skoleanlegg. Vi er også åpne for
kombinasjonsanlegg innendørs.
Vi har erfaring med at vår spillemiddelordning er en viktig katalysator når anlegg skal realiseres. En
gradvis heving av spillemiddelsatsen, der man som i siste NIF-periode har tatt utgangspunkt i den
reelle prosenten spillemiddelsatsen utgjør i anleggsfinansieringen, har gitt Kulturdepartementet en
god mulighet til å justere sine spillemiddelsatser i riktig retning.
NFIF er enige i at den største utfordringen ligger i de kostnadskrevende anlegg, som har nasjonal
betydning, men som få har anledning til å bygge alene. NFIF var inne i
programsatsingssammenheng da våre 9 friidrettshaller ble bygd fra 2012 til 2016.
Vårt nasjonale mål er ennå ikke nådd om geografisk dekning. Østfold, Grenland, Sogn og Fjordane
og Nord-Norge (planer i Bodø og Tromsø) er de områder som NFIF mener gjenstår i vårt program
for landsdekkende innendørshaller for friidrett. (gjerne med flerbruksalternativ.)
NFIF er tilhenger av slagordet: ” Det er det offentliges ansvar å bygge anlegg, mens det er
frivillighetens ansvar å fylle dem med aktivitet”. I den sammenheng er det alltid viktig å fokusere
på synergier i finansiering med offentlige midler. Store prosjekt bør derfor samlokaliseres mellom
skolesektor og idrett, slik at best mulig finansiering er tilgjengelig og bruken er sikret både i
skoletid og i frivillighetens tid. Dette har vært suksessfaktoren i utbyggingen av Friidrettshaller.
NFIF ønsker at vår idrett skal ha tilgjengelige anlegg i skoleområder. Det må også være
tilgjengelige trenings og konkurranseanlegg tilgjengelig for at vår idrett skal kunne tilby aktivitet.
Vi ønsker fokus på følgende i neste NIF-periode:
1. Fullføre Friidrettshallutbygginga som et nasjonalt løft. Gjennom programsatsing få ekstra
støtte for inntil 5 anlegg som nevnt geografisk plassert.
2. Oppnå programsatsing på vårt nye konsept FriFot som er utviklet sammen med NFF.
Kulturdepartementet vil utgi veileder i 2019, og konseptet bygger på at skoler skal utvikle
sine uteområder til innbydende aktivitetsflater, både til bruk som skolens «aktivitetsrom»,
men også nærmiljøets aktivitetsarena på fritid. Kulturdepartementet har bestemt en egen
spillemiddelsats for anleggstypen. NFIF`s ønske er at NIF skal støtte ideen om at hvert fylke
skulle gis ekstra programsatsingsmidler til det første anlegget, slik at en pilot kunne bygges
i hvert fylke. Med et fast beløp, som ble tildelt etter ”første mann til mølla” prinsippet,
kunne dette være starten på at modellanlegg fort ble realisert.
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3. Friplassen.
Friplassen er det anlegg NFIF håper kan bygges på mindre steder og i bydeler der den
tradisjonelle friidrettsbanen ikke får plass. Den er ikke et alternativ til Friidrettsbanen, men
et rekrutteringsanlegg som gir flere nærhet til treningsfasiliteter. Spillemiddelsatsen må
ikke reduseres fra dagens nivå.
4. NFIF ønsker at Norge skal ha Friidrettsanlegg. Vi har i de fleste kommuner tradisjonelle
stadion (idrettsplassanlegg) som eies av det offentlige, og har vært brukt av friidrett og
fotball gjennom generasjoner.
Denne type anlegg har de siste år vært under press. Et fullverdig friidrettsanlegg har
naturgress for kast på indre bane.
Fotball har de siste år økt presset på å legge kunstgress på indre bane av slike, eksisterende
anlegg. NFIF ønsker at det skal bli bedre spillemiddelordninger for å rehabilitere
naturgressbaner, og vanskeligere å få spillemidler til kunstgressbaner der det går mot
friidrettens ønsker om å beholde et fullverdig stadionanlegg. Her ønsker NFIF at NIF vil
støtte vårt forbund. Mange byer gjennomfører i dag fortetningsprosesser der
friidrettsstadion vurderes omregulert til mer økonomisk gunstige løsninger. NFIF mener NIF
bør ha en mening om hvilke vurderinger idretten her samlet kan ha for å sikre tilgangen til
anleggsareal i framtida. I mange sammenhenger er det spillemiddelkontrakter knyttet til
disse anleggene i dag.
5. Delanlegg innendørs/innendørs.
NFIF ønsker at det gis ekstra programsatsingsmidler til de innendørsanlegg som tilbyr reelle
fleridrettsflater. Vi ser gjerne at det brukes programsatsingsmidler på aktivitetshaller, men
påpeker at det finnes gode kombinasjonsgulv for både ballspill og piggsko. NFIF mener at
dette skal tas inn i kriteriene for anlegg som får slike programsatsingsmidler. Friidretten
holdes i dag ute av mange såkalte fleridrettshaller, som har gulv lagt etter ballidrettenes
ønsker. Vi ønsker derfor fokus på gulvvalg som gir et reelt fleridrettstilbud.
Gode nærmiljøanlegg og delanlegg utendørs er viktig for friidretten, spesielt der det av
økonomiske årsaker ikke kan bygges større anlegg. Det er viktig at finansieringsordningen
av disse anleggene opprettholdes minst på dagens nivå.
6. NFIF ønsker gjerne fleridrettsmøteplasser. I haller der det er naturlig å utvide med andre
delanlegg, er NFIF gjerne med i fellesprosjekt. Vi har erfaring fra delanlegg i fotballhaller,
og tilbygg for hopp i tilstøtende bygg til haller. Programsatsingsstøtte for reelt flerbruk vil
få NFIF`s støtte.
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7. En viktig faktor for at anlegg skal kunne fungere, er tilstrekkelig tilgang på utstyr. Ofte
bygger det offentlige anlegg, mens frivilligheten skaper aktiviteten, men må også ofte
skaffe utstyret.
Spillemidler til utstyr har vært en viktig ordning for å holde god aktivitet i gang. Denne
spillemiddelordningen har vært under press med stadig økende søknadsmengde, og ikke
tilsvarende økning av tilgjengelige spillemidler. NFIF håper NIF vil gå inn for å beholde
denne ordningen og opprettholde minst det støttenivået den i dag gir.
8. Nasjonalanlegg.
NFIF mener at anlegget på Sognsvann vil være viktig også for Norsk Friidrett. NFIF
erkjenner at det i dag er for lite spillemidler til å kunne fylle de behov til anlegg som
allerede foreligger både lokalt og regionalt.
Sognsvannsprosjektet er knyttet til Norges Idrettshøyskole og Toppidrettssenteret. Med
tilknytningen til NIH og denne utdanningsinstitusjonen, mener NFIF at Statsbygg er den
naturlige aktør i finansieringen av dette. Vi bidrar gjerne i planleggingssammenheng, men
mener finansieringen her må komme uavhengig av spillemidlene.
NFIF deltar gjerne i videre møter om NIF ønsker det i tiden fram mot at Idrettspolitisk
programforslag skal utformes.

Kalle Glomsaker (s)
Anleggsansvarlig,NFIF-styret

Ole Petter Sandvig (s)
Anleggskonsulent NFIF

Narve Heggheim(s)
Org. sjef. NFIF
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Norges Idrettsforbund
Oslo, 11.12.2018

Høringssvar til forslag om ny anleggspolitikk
Norges Golfforbund (NGF) viser til oversendelse vedrørende ovennevnte. Idrettsstyrets initiativ til å bedre
arbeidet innen idrettsanleggsområdet ønskes velkommen.
Drift av idrettsanlegg
Historisk har spillemiddelordningen vært begrenset til tilskudd i forbindelse med etablering og
rehabilitering av anlegg. Den største utfordringen for mange idrettslag er kostnaden knyttet til driften av
anlegg. NGF ønsker følgelig en dreining i bruk av statlige midler ved at det åpnes for tilskudd til drift av
ikke offentlig eide anlegg med store driftskostnader. Dette vil medføre at idrettslagene i enda større grad
kan konsentrere seg om å skape idrettslig aktivitet. Søkere kan være idrettslag og aksjeselskap, stiftelser
og andre sammenslutninger som har godkjente vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet.
Driftstilskudd til ikke offentlig eide anlegg vil også senke kostnaden for deltakelse i idrettsaktivitet.
Midler over statsbudsjettet
NGF støtter idrettsstyret når det gjelder de tre tiltak for tilskudd over statsbudsjettet. Derimot er vi
kritiske til at så mye som inntil 50% av byggekostnadene for nasjonalt toppidrettssenter skal dekkes av
spillemidlene.
Anleggspolitisk program
I hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2018 er det avsatt totalt 1,6 mrd. kr. til anlegg. Av
dette går 40 mill. kr. til Anleggspolitisk program. Med NIFs forslag, vil avsetning økes til hele 333 mill. kr.
pr. år, og denne avsetningen vil gå opp fra 2,5 % av spillemidlene for idrettsanlegg til nær 21,0 %,
forutsatt samme beløp totalt til anlegg i årene som kommer.
Det vil medføre en til dels kraftig reduksjon i spillemidler til rimeligere anlegg, noe som kan lede til to
utfall. At det blir bygget færre slike anlegg eller at etterslepet øker.
Kostnadskrevende anlegg
I punkt 2.2.1 foreslås det at alle kostnadskrevende anlegg skal ha en tilskuddssats som tilsvarer 25% av
normalkostnaden for denne anleggstypen. I høringsdokumentet finner vi ikke noen klar definisjon av
begrepet kostnadskrevende anlegg. Legger man departementets definisjon til grunn betyr det alle anlegg
hvor spillemiddeltilskuddet, etter dagens ordning, overskrider 4 mill. kroner. Dette vil i så fall utgjøre en
stor del av anleggene det søkes tilskudd til:
• alle typer haller
• alpinanlegg
• golfanlegg
• motorsportanlegg
• kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy)
• rideanlegg

Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg eller at spillemidlenes andel av
byggekostnader er lavere for disse anleggene enn for rimeligere anlegg. Det tilsier at en omlegging i den
retningen NIF foreslår bør vurderes. Det sentrale spørsmålet blir om det er forsvarlig å gjennomføre en så
radikal omlegging som det legges opp til.
Det bør være et grunnleggende prinsipp at tildeling av spillemidler blir det avgjørende faktor for
etablering av anlegg. Mange kostnadskrevende anlegg vil bli realisert uavhengig av spillemidler. NGF
foreslår at det ikke tildeles spillemidler til anlegg der spillemiddeltilskuddet utgjør mindre enn 10% av
byggekostnaden.
Nasjonalanlegg:
NGF foreslår at dagens ordning med nasjonalanlegg avvikles og erstattes med en søknadsbasert
tilskuddsordning til de anlegg som skal arrangere internasjonale konkurranser på et visst nivå.
Nasjonal anleggsplan:
NGF stiller seg positiv til utarbeidelse av en nasjonal anleggsplan.

Norges Golfforbund

Med vennlig hilsen

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær

Pål Melbye
Avdelingsleder Anlegg
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Til
Oslo, 14.12.2018

nifhoringer@idrettsforbundet.no

Forslag til ny anleggspolitikk
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte
mål, strategier og tiltak som er skissert. Det er omfattende tiltak som foreslås – spesielt
når det gjelder årlige midler som settes av til programsatsingsmidler. Det er derfor spesielt
viktig at innretningen av disse midlene forsterker trendene som man de siste årene har
sett:




Bygging av idrettsparker, der flere idretter er samlet på samme sted
Spesialidrettene får egne aktivitetsflater, der utstyret kan stå permanent
oppmontert
Idrettsanlegg bygges i tilknytning til nye skolebygg

Når det gjelder anlegg oppført på idrettens overordnede prioriteringsliste, så støtter Norges
Gymnastikk- og Turnforbund tanken om at anleggene som foreslås her må være en del av
en vedtatt anleggsstrategi i det aktuelle organisasjonsledd. Dette vil være med på å skape
en økt bevisstgjøring av hvilke anlegg det virkelig er behov for. Vi ser fram til å komme
med konkrete innspill når prioriteringslisten skal etableres i løpet av første halvår 2020.
Forslaget om Idrettens aktivitetshus er et spennende konsept, som støttes. Som kjent har
Norges Gymnastikk- og Turnforbund utviklet hallkonseptet Idrettens Basishall, som
defineres som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere
basishaller bygges (liten basishall er 500 kvm, mellomstor basishall er 750 kvm og stor
basishall er 1125 kvm). De har et stort utvalg av matter og skumapparater samt nedfelt
trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget
bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter / aktiviteter. Anleggene er
også som en «magnet» på nye trendidretter som parkour, tricking og freerunning. I sum
gjør dette at Idrettens Basishall har sin naturlige plass i et aktivitetshus / ungdomshus der
det tilbys 4-6 idretter. Oversikten på side 19 må derfor også inneholde idretten Turn samt
at det i Fig. 1 på side 21, føres på følgende linje:
Idrett
Turn

Antall kvm
500

Andre opplysninger:
Liten basishall. Takhøyde 7m.

Aktivitetssaler: Norges Gymnastikk- og Turnforbund støtter også ideen rundt
aktivitetssaler. Dette er en naturlig videreutvikling av fleridrettshallen, der også
spesialidrettene får sine egne aktivitetsflater. Dette er en «vinn-vinn» situasjon for alle.

Med hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Stig Nilssen (sign.)
Utviklingskonsulent

Øistein Leren (sign.)
Generalsekretær

Ole Ivar Folstad
Leder av utstyr- og anleggskom.
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Fleridrettshallen – det viktigste idrettsanlegget for flest
Et sted å være, et sted å trene, et sted å utvikles og et sted å høre til.
Dette kunne vært definisjonen på en fleridrettshall. Fleridrettshallen inklusive tilstøtende
aktivitetsrom/saler med mindre areal/høydekrav (eksempelvis bordtennis, dans, fekting
m.fl.) og spesialsaler til utstyrskrevende idretter (eksempelvis turn) dekker de primære
trenings-, utviklings- og konkurransefasiliteten for mer enn 23 idretter. Samlet sett
representerer dette nærmere en halv million medlemskap. Legger vi til at flere tradisjonelle
utendørsidretter flytter sin aktivitet inn deler av året, anslås det at mer enn halvparten av
medlemskapene i norsk idrett sogner til en (fler)idrettshall. Fleridrettshallen (eller flerbrukshallen) er ved siden av kompetanse i aktivitetstilbudet den viktigste faktoren for å kunne
tilby en identitetsbyggende og utviklende aktivitet for mennesker i alle aldre.
En anleggstype som fleridrettshallen huser mange ulike idretter, og vil etter vårt syn ha en
rekke positive effekter;
-

I stedet for å havne i frafallsstatistikken, bytter «du» bare idrett. (Det vil være lettere
å gå fra idrett til idrett, for «du» er allerede tilstede i miljøet.)
I en kompakt arena som en fleridrettshall er det lettere å oppdage og tilrettelegge for
de som har spesielle behov, være seg av fysisk, sosial eller økonomisk karakter.
Vi ser også fleridrettshallen som en glimrende arena med hensyn til integrering og
inkludering. Virkelig en arena der «Alle får være med».

Det er videre å anta at de fleste nye idrettene som kommer til Norge vil tilhøre «inneidrettene». En øket satsing på fleridrettshallen vil dermed også være en viktig faktor i
mangfoldsdimensjonen.
Den pågående moderniseringsprosessen i norsk idrett framhever samarbeid på tvers av
organisasjonslinjene som ett av flere områder som kan bidra til effektivisering og mer
ressurser til aktivitet. 23 særforbund (de typiske «inneidrettene») tar dette på alvor, og satte
hverandre stevne 21. november for å diskutere felles innsats knyttet til anleggsproblematikken. Samtlige 23 idretter melder manglende treningsfasiliteter som den største
begrensende faktoren både med tanke på ferdighetsutvikling, og ikke minst med hensyn til
vekst og rekruttering. Flere idretter har måttet innføre inntaksstopp basert på manglende
anleggsdekning. Felles for de 23 idrettene er fleridrettshallen, gjerne med tilleggsarealer.
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De samme 23 idrettene påpeker et misforhold mellom den faktiske situasjonen og de
politiske føringer som er lagt av så vel Idrettsting gjennom Idrettspolitisk dokument og
Storting gjennom Stortingsmelding 26-2012. Eksempelvis melder flere idretter om
inntaksstopp som følge av manglende treningstid.
Idrettspolitisk dokument 2015-2019 framhever også idrettsanleggenes som en nøkkelfaktor
for å kunne gi et godt idrettstilbud.
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Det er behov for mange
nye anlegg over hele landet, og det er store ulikheter i tilgangen til anlegg i fylkene og
kommunene. Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i frivillighetens
evne til lokal utvikling og finansiering.
e) Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging av tilleggsarealer for flere
idretter gjennom nye bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.
Stortingsmelding nr 26-2012 (Idrettsmeldingen) er også tydelig med hensyn til idrettsanleggenes viktighet.
En framtidsrettet statlig idrettspolitikk skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til
å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.
De økonomiske rammene, som staten har hatt til disposisjon fra spillemidlene til idrettsformål
de senere årene, har ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme lokale behov, forventninger og
investeringsvilje.
Dette gjelder særlig i forhold til tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
I løpet av det siste tiåret har det oppstått et betydelig etterslep på anleggssiden. Med etterslep
menes differansen mellom tilskuddsbehovet i kommunene og tilgjengelige midler på statlig
hold.
Befolkningsvekst vil skape behov for at det bygges nye idrettsanlegg, dersom dagens anleggsdekning skal opprettholdes. Vi ser en utvikling der en stadig større andel av befolkningen
bosetter seg i tettbygde strøk. Enkelte områder vil oppleve betydelig befolkningsøkning, med
de konsekvensene det vil få når det gjelder å tilby innbyggerne gode muligheter til å drive
idrett og fysisk aktivitet.
Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer:
- Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og
- Tilskudd til aktivitetsformål. I St.meld. nr. 14 (1999–2000)
Ut fra dette ble det utledet følgende overordnede mål:
- Staten vil støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten økonomisk slik at idrettsorganisasjonene kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud,
primært på lokalt nivå.
- Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk
aktivitet. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen.
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Basert på dette mener de samme 23 idrettene det er behov for et betydelig løft på anleggssiden for at vi skal kunne gi det idrettstilbudet som den norske befolkning ønsker.
Vi ber derfor om at følgende punkter, i prioritert rekkefølge, legges til grunn for en offensiv
anleggspolitikk:
1. Fleridrettshaller, med tilleggs- og utstyrskrevende spesialarealer ut fra lokalt behov,
skal være et prioritert anlegg. Denne anleggstypen er mest etterspurt, dekker flest
idretters behov, og er viktig tilholdssted for barn og unge.
30 idretter sogner til denne anleggstypen med nær 1 million brukere/medlemmer.
2. Eksisterende (fler)idrettshaller rustes opp og egnede tilleggsarealer knyttets til disse
anleggene. Dette øker bruks- og nytteverdien, samtidig som eksisterende fellesarealer (garderobe, møterom, kafe, o.l.) benyttes på en effektiv måte.
3. Det iverksettes et statlig finansiert storbyprosjekt for å dekke behovene/gapet for
innendørs aktivitetsflater i de store byene. Som en del av storbyprosjektet bør det
også ses på utnyttelsen av store, tomme offentlige bygninger. (Behovet/gapet i
storbyene er større enn det kommunene kan klare på egen hånd.)
4. Det skal arbeides for at det i tilknytning til skoler alltid skal bygges en fleridrettshall
framfor den tradisjonelle gymsalen.
5. Det utvikles større regionale anlegg i de store byene. Anleggene har en tilskuerkapasitet på 3.000 – 8.000, som muliggjør større arrangement for alle innendørsidrettene. Anleggene benevnes som multianlegg, og benyttes til daglig som en
ordinær fleridrettshall.
6. Det skal prioriteres ett multianlegg for store arrangementer/internasjonale
konkurranser og events med tilskuerkapasitet på 10.000-15.000. Anlegget skal
fungere som en stor fleridrettshall i daglig bruk. Anlegget bør lokaliseres geografisk
mellom Gardermoen og Drammen
De 23 «inneidrettene» henstiller til at idrettsanleggspolitikken tilpasser policy, økonomi og
prioritering på en måte som øker fart og kvalitet i utviklingen av fleridrettshallen.

Med vennlig hilsen
Norges Håndballforbund

Kåre Geir Lio
President
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Til: nifhoringer@idrettsforbundet.no

Oslo 17. desember 2018

Høringsuttalelse til forslag til ny anleggspolitikk
Innledningsvis
For utviklingen av klatresporten står realisering av tidsriktige idrettsanlegg sentralt.
Klatring er blitt en olympisk idrett, første OL i klatring blir Tokyo 2020 og sporten er i rask
utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Slik Norges klatreforbud (NKF) ser det er det et
økende behov for både nasjonale konkurranseanlegg og lokale aktivitetsanlegg fremover.
Norges klatreforbund har gjennomgått høringsbrev om forslag til ny anleggspolitikk som
NIF har sendt ut på høring og ønsker følgende:
•

NKF ønsker at særidrettene får en sterkere rolle i prioriteringen av idrettsanlegg som
tildeles spillemidler.

•

NKF ønsker at det utføres behovs- og konsekvensanalyse i samarbeid mellom
idrettsforbundet og særidrettene før det gjøres store omlegginger i fordeling av
spillemidler.

Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg
Norges klatreforbund ser at det i dag bygges mange utdaterte klatreanlegg i Norge. Dette er
anlegg som får økonomisk støtte gjennom spillemiddelordningen, men der det burde vært
lagt sportslige prioriteringer slik at tidsriktige kvalitetsanlegg blir realisert. På bakgrunn av
dette kan vi enes om at en av utfordringene per nå er at de” riktige” anleggene ikke blir
prioritert.
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Kunnskapen om bygging av tidsriktige klatreanlegg er generelt lav i offentlig forvaltning, og
det er kommunene som ofte er byggherre ved bygging av lokale klatrevegger. De støtter seg
på Kulturdepartementets veileder for planlegging, bygging og drift av klatreanlegg fra 2015.
Veilederen er slik vi vurderer det ikke utdypende nok og bruker definisjoner på
klatreanlegg som er upresise og utdaterte. Utfordringen til klatresporten med dette er at
disse definisjonene i anleggsveilederen er brukt som bakgrunn for om et anlegg er
berettiget spillemidler eller ikke. Dette gjør at det per i dag ikke skilles mellom klatreanlegg
som har høy aktivitets- og sportsmessig verdi, og klatrevegger uten plan for drift og
vedlikehold som plasseres inne i flerbruksanlegg og ender opp med å bli lite brukt. Dette er
et økende problem, og Norges Klatreforbund er i gang med arbeidet for å oppdatere og
utdype anleggsveilederen.
Uavhengig av innholdet i en anleggsveileder er det et strategisk behov for å kunne
prioritere hvilke klatreanlegg som bør bygges og i hvilken rekkefølge. Avhengig av lokasjon
både i tid og sted kan det være forskjellig behov for klatreanlegg. Særidretten kan bidra til
at alt fra lokale aktivitetsanlegg til internasjonale konkurranseanlegg blir mer
hensiktsmessig prioritert i takt med utvikling av klatresporten.
Norges klatreforbund mener derfor det er nødvendig å inkludere særidretten sterkere i
prioriteringen mellom klatreanlegg som søker spillemidler for å få den sportslige og
aktivitetsutviklingen som idretten ønsker.
Prioritering av kostnadskrevende anlegg
Idrettsstyret foreslår i høringsbrevet en større omfordeling av midler til kostnadskrevende
anlegg. Vi betviler ikke at det er et økt behov for støtte til de større idrettsanleggene da vi
også merker dette for klatreanleggene. Det presenteres dessverre et heller beskjedent
saksgrunnlag på dette viktige satsningsområdet der idretten kan trenge en gjennomtenkt
behovs og konsekvensanalyse før store omprioriteringer gjøres.
En så kraftig omfordeling av spillemidler fra de mer rimeligere anleggene som det legges
opp til i høringsbrevet, med et etterslep på over 3 milliarder og at det forventes en nedgang
i spillemidler totalt sett, vil sannsynligvis lede til en av to ting for de mer rimelige lokale
aktivitetsanleggene. Enten at det blir bygget betydelig færre, eller at etterslepet øker
ytterligere.
Norges klatreforbund mener derfor at det bør gjøres et grundigere planarbeid i samarbeid
mellom idrettsforbundet og særforbundene før en så stor omprioritering av midler til
kostnadskrevende idrettsanlegg gjøres.
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Avslutningsvis
Dagens ordning med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer i det store og
hele godt, og fører til flere anlegg og mer idrettsaktivitet enn idrettslagene hadde klart
alene. Det legges i høringsbrevet opp til en større kursomlegging fra sentralt hold. Her tror
vi man bør trå varsomt for å ikke skape uforutsette problemer i en viktig støtteordning som
i hovedsak fungerer. Å inkludere særidrettene i prioriteringen av idrettsanlegg har mindre
potensiale for utilsiktede konsekvenser og kan potensielt løse flere utfordringer i dagens
ordning.
Vi er enige om at det er behov for en styrking og bedre samordning av idrettens
anleggsarbeid. Vi setter derfor pris på idrettsstyrets initiativ for å videreutvikle vår felles
anleggsstrategi. Utformingen av en felles strategi og tiltakene i den burde slik vi ser det ha
et sterkere faglig grunnlag enn det som fremgår av høringsbrevet. Å få utredet en behovsog konsekvensanalyse i samarbeid mellom idrettsforbundet og særidrettene bør derfor
gjøres før det gjøres store omlegginger i fordeling av spillemidler fra sentralt hold.

Med vennlig hilsen

Stein Tronstad

Johanna Solberg

President

Generalsekretær
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Høringssvar – forslag til ny anleggspolitikk
Norges luftsportforbund (NLF) takker for anledningen til å kommentere Idrettsstyrets forslag til ny
anleggspolitikk. NLF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer ballongflyging,
fallskjermhopping, hanggliding og paragliding, mikroflyging, modellflyging, motorflyging og
seilflyging. Aktiviteten skjer over hele Norge, og våre klubber har i stor grad lokal forankring. I tillegg
har flere av luftsportsgrenene rikssentere der opplæring og mesterskap konsentreres. Til tross for gode
lokale miljøer, er en luftsportsutøver er ofte avhengig av å reise utenfor hjemkommunen for å utøve sin
aktivitet.
Generelt
Generelt støtter NLF forslaget til ny anleggspolitikk. NLF mener endringen som innebærer en vridning
av anleggspolitikken mot store og kostnadskrevende anlegg er et riktig tiltak. Investeringer i
luftsportsanlegg som for eksempel en rullebane eller innendørs vindtunnel er sjeldne, men krever
store enkeltinvesteringer. Opprettelse og vedlikehold av riksdekkende luftsportanlegg krever sentral
koordinering, der det er også er involvert flere ulike myndighetsinstanser. Idrettsstyrets forslag om
sentral koordinering, etablering av sentral fagkompetanse mv. er viktige og riktige tiltak som NLF
støtter.
Som eksempel har arbeidet med å finne en løsning på hovedflyplass for småflyaktiviteten på Østlandet
pågått siden Fornebu ble nedlagt i 1998. I denne og andre saker jobber NLF direkte opp mot
myndighetene. Regjeringen, ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, vil i løpet av 2018 legge
frem en utredning om hvordan staten på best mulig måte kan legge til rette for en permanent løsning
for småflyaktiviteten. NLF er således godt kjent med problemstillingene som forslaget til ny
anleggspolitikk griper fatt i, dvs. at særforbundene sentralt må søke etter muligheter for å i større grad
koordinere bygging av kostbare anlegg. Vi støtter naturlig nok også endringer i spillemiddelordningen
for å oppnå høyere satser til store og kostnadskrevende anlegg.
Innendørs luftsport
NLF støtter forslag om «idrettens aktivitetshus». Pr. i dag utøves modellflyging innendørs. Vår raskest
voksende gren droneracing er også avhengig av innendørs arenaer. Vindtunnelflyging og
simulatorflyging utøves også innendørs.

Norges luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019 – 2024
Generelt støtter NLF den foreslåtte strategien om å søke økt innflytelse over Kulturdepartementets
«Anleggspolitisk program 2019 – 2024», og å få en større rolle i å prioritere hvordan spillemidlene
fordeles.


NLF støtter forslaget om et program på 2 milliarder kroner med seks års varighet til spesielt
utvalgte anleggstyper, og til anlegg oppført på idrettens overordnede prioriteringsliste.
Etablering av en slik liste er et riktig tiltak.



NLF støtter ikke forslaget om etablering av nytt nasjonalt toppidrettssenter som en del av
programmet. NLF mener dette er viktig for nasjonen, men finansiering av dette bør gjøres ved
bruk av egne midler. NLF anbefaler at nytt nasjonalt toppidrettssenter ikke foreslås som en
utvidelse av Anleggspolitisk program.



NLF tolker «etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikke faller inn under
nasjonalanleggsordningen» på slik måte at dette kan gjelde for eksempel riksanlegg for
luftsport. NLF disponerer anlegg som er av nasjonal betydning og som er godkjente for
internasjonale mesterskap, men som faller utenfor nasjonalanleggordningen. Tiltaket støttes.

Vi håper våre innspill vil være nyttige i den videre prosessen frem mot Idrettstinget i 2019, og ønsker
lykke til i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
John Eirik Laupsa

Jon Gunnar Wold

Generalsekretær

Kontaktperson luftsportanlegg
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Høringssvar – «Forslag til ny anleggspolitikk»
Norges Motorsportforbund (NMF) viser til høringsbrev med forslag til ny
anleggspolitikk, datert 26. oktober 2018.
I dette høringssvaret vil Norges Motorsportforbund (NMF) informere om forbundets
anleggsutfordring og forbundets standpunkt til hvilke tema som er viktig i ny
anleggspolitikk. Standpunktene er i hovedsak de samme som ble gitt som skriftlig
innspill tidligere i prosessen, jmf. vårt brev av 08.04.2018.
Oppsummering av NMF sine standpunkt
• Strategi for å øke sambruk og flerbruk av eksisterende og nye idrettsanlegg
bør fremkomme tydeligere. Gevinsten av dette bør estimere før det foreslås
vesentlig økning i offentlig støtte til idrettsanlegg. Kapasitetsutnyttelsen av
dagens idrettsanlegg oppfattes å være alt for liten i forhold til investeringene.
Utover det støtter NMF forslaget om at støtten bør kunne komme fra flere
poster enn spillemidlene
• Støtte bør være mer behovsprøvd. Større statusanlegg bør utvikles nærmest
mulig tett befolkede områder for å få et tilstrekkelig driftsgrunnlag.
Interkommunale eller idrettsanlegg som dekker et felles bo- og
arbeidsmarked bør prioriteres. Det er ikke gitt at alle kommuner skal ha alle
typer idrettsanlegg. Dette bør fremkomme tydeligere i strategien.
• Støtten bør kunne gis til både planlegging og bygging av idrettsanlegg. Dette
behovet bør fremkomme tydeligere i strategien.
• Støtten bør kunne innrettes klarere for å styrke
o Rekruttering av barn og unge – særlig utvikling og bygging av
multisport nærmiljøanlegg
o Sambruk og flerbruk
o Samfunnsnytte som trafikksikkerhet
o Utvikling innen miljø og teknologi
o Regionale og nasjonale hovedanlegg
• NMF støtter generelt styrking av anleggsfaglig kompetanse, men er usikker
på foreslått ansvarsfordeling.
• Ny anleggspolitikk tar ikke hensyn til akselererende utvikling av miljøteknologi
og hvordan dette til påvirke behovet for idrettsanlegg og kommunale
planprosesser.
• «Idrettsmeldingen» (Stortingsmelding 26) bygger på prinsippet likebehandling
av alle idretter. Der et viktig prinsipp som bør komme tydeligere fram i ny
anleggspolitikk. Særlig hvordan likhetsprinsippet skal sikres på et kommunalt
nivå og i kommunale planprosesser.
Forståelse av forslag til ny anleggspolitikk
Det etterspørres spesielt tilbakemelding på følgende spørsmål:
•

Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
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•
•
•
•
•
•

Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og konkret
innhold
De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program
Forslagene til nye spillemiddelsatser
Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet

NIF høring peker på at mangel på anlegg er den største begrensningen for deltakelse
for barn og unge, samt at det er identifisert mangel på store anlegg. Det opplyses
ikke om begrensningen skyldes kapasitetsmangel på de nåværende anleggene eller
fysisk tilgjengelighet (dvs. reiseavstand). Heller ikke om dette gjelder på tvers av alle
idretter eller om det egentlig er noen bestemte idretter man snakker om. Det er derfor
vanskelig å ta stilling til analysen.
Forslag til ny anleggspolitikk er for lite konkret på hvordan norsk idrett skal få mer ut
av tilgjengelige midler. I samarbeid med Kulturdepartementet tok NMF initiativ til en
idedugnad 23.11.2017 hvor flere særforbund og NIF deltok. Temaene var sambruk
og flerbruk av idrettsanlegg. Dette er i for liten grad tatt med i ny anleggsstrategi og
vil kunne være en strategi for å redusere «begrensningene» NIF omtaler (jmf.
avsnittet over).
NIF sin undersøkelse vise at 25 prosent av idrettslagene i gjennomsnitt har melder at
de har utfordringer knyttet til idrettsanlegg. Det er vesentlig høyere andel blant våre
rundt 300 idrettslag som opplever utfordringer knyttet til idrettsanlegg.
Våre idrettsanlegg på land bygges i stor grad av våre idrettslag. Nesten ingen av våre
idrettsanlegg er like, men er «skreddersøm» med tilpasning i terrenget. Vedrørende
idrettsanlegg til båtsport eksisterer det ingen areal i Norge som er regulert til formålet,
og treningsaktiviteten er svært sårbar for «impulsive» endringer på kommunalt nivå.
Tiltak 1.3. er å styrke anleggsfaglig kompetanse i kommunene. Kommunene kan
vanskelig bygge opp kompetanse på alle idretter. Noen idretter har "standardanlegg",
mens motorsport har mange ulike anlegg, der hvert anlegg er unikt. Det er en viss
fare for at kommunene vil prioritere de anleggstypene de har kompetanse på, fremfor
de "ukjente" anleggstypene. Dette lider motorsporten allerede under, blant annet fordi
det er få idrettskonsulenter som har motorsportkunnskap.
Gode behovsanalyser er viktige for å gjøre gode beslutninger. NIF utarbeide en
modell eller retningslinje slik at analysene gjøres på samme måte for alle
idrettsgrener. Det finnes også en del grunnleggende og vanskelige spørsmål om
hvordan man skal definere et behov. Disse må besvares før forbundene
gjennomfører sine analyser. Se også senere avsnitt «Vårt idrettslige behov blir
undervurdert – særlig i storbyene».
Tiltak 1.5. om anlegg som bør prioriteres i en region bør ikke begrenses til store og
kostnadskrevende anlegg, men også fange opp anlegg som skal betjene flere
kommuner. Dette vil eksempelvis gjelde båtsportanlegg, som verken krever store
byggetiltak eller er spesielt kostnadskrevende, men likevel viktige å utvikle etter en
regional prioritering.
Forslaget til ny anleggspolitikk legger stor vekt på kompetanseoppbygging.
Idrettskretsene skal ha den strategiske og prosessmessige kompetansen, og
forbundene skal ha anleggsteknisk kompetanse. Denne modellen legger et stort
ansvar på idrettskretsene. NMF er usikker på om en slik rolle og ansvarsdeling
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kommer til å fungere i praksis. NMF støtter likevel at alle typer kompetanse knyttet til
idrettsanlegg må styrkes i hele idrettssystemet.
En av Norges Motorsportforbunds viktigste idrettspolitiske ambisjoner er å arbeide for
likeverdig anerkjennelse og likebehandling av våre idretter på alle plan i det norske
samfunn, i tråd med likhetsprinsippet i «Idrettsmeldingen» (Stortingsmelding 26). Dette er
et viktig prinsipp som bør komme tydeligere fram i ny anleggspolitikk. Særlig hvordan
likhetsprinsippet skal sikres på kommunalt nivå og i kommunale planprosesser.

Norges Motorsportforbund har ikke grunnlag for å svare helt konkret på de
spørsmålene NIF stiller i høringsbrevet. Herunder om bevilgning til nytt nasjonalt
toppidrettssenter. Norges Motorsportforbund har en rekke idrettsgrener som ikke får
glede at offentlige tilskudd til toppidretten (Olympiatoppen), selv om våre utøvere
presterer helt i verdenstoppen innen respektive grener.
Kort om Norges Motorsportforbund
Norges Motorsportforbund (NMF) et fleridrettsforbund i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Motorsportforbund er landsdekkende
med rundt 300 idrettsklubber og 37.000 medlemmer. Vår visjon er «Motorsportglede til
folket!». Forbundet organiserer 19 ulike idrettsgrener i fire seksjoner: motorsykkelidrett,
snøscooteridrett, båtsport og radiostyrt motorsport. Våre idrettsaktiviteter representerer et
bredt idrettsmangfold i norsk idrett i tråd med nasjonale idrettspolitiske målsetninger
definert i Stortingsmelding 26, ”Idrettsmeldingen”. Vårt idrettstilbud starter ved 5
årsalderen og utgjør et viktig idrettstilbud til barn, ungdom og voksne. Våre utøvere
opparbeider unike mestringsferdigheter, teknologikunnskap og risikoforståelse, som er
meget positivt også i arbeidet med trafikksikkerhet og sjøsikkerhet.
Meget stor idrettslig bredde
Den store bredden med 19 ulike idrettsgrener for sjø og land, både sommeridrett og
vinteridrett, fordelt mellom fire ulike seksjoner gjør Norges Motorsportforbund til et av de
mest komplekse fler- og særidrettsforbund i norsk idrett. Kontrasten mellom ytterpunktene
er store. Ikke bare på i forhold våre idrettsutøveres fysiske kapasiteter, men også
teknologi og idrettsanlegg. Investeringsbehovene på anleggs-siden viser store
variasjoner. Våre høyhastighetsdisipliner krever store investeringer og areal til
asfaltbaner, mens andre grener krever helt minimalt med investeringer i idrettsflater (jmf.
trial og båtsport).
Stor endringstakt i miljøteknologiutvikling og støykonsekvenser
Den akselererende endringstakten i utvikling av ny miljøteknologi fører til at fremtiden for
motorsport blir lydløs. Støykonsekvenser har generelt hittil vært våre idretters største å
hindrer for etablering av idrettsanlegg i bynære og befolkningstette områder, hvor det
idrettslige behovet er størst. Hurtigheten i teknologiutviklingen er langt raskere enn lokale
planprosesser for arealutvikling og utvikling av infrastruktur. Behovet for framføring av
tilstrekkelig elkraft til våre store idrettsanlegg vil bli en utfordring, og utfordringen i
etterslep i arealplanleggingen vil bli en enda større utfordring. Nasjonal, regional og lokal
anleggsstrategi vil derfor ha stor betydning for utvikling av våre barneidretter,
breddeidretter og toppidrett.
Vårt idrettslige behov blir undervurdert – særlig i storbyene
På landsbasis har antallet medlemmer i våre idrettsklubber siste 5 år økt med 11 prosent,
og antall lisensierte utøvere har økt med 15 prosent. Oslo kommune derimot er blitt den
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storbyen i Norge som desidert har lavest utøvertetthet (lisenstetthet) i Norge. Kun 0,81
idrettslisenser pr. 1.000 innbygger. Utøverbredden i Oslo er likevel stor og utøverne
fordeler seg mellom 12 av våre 19 idrettsgrener. Tallene for Bergen, Stavanger,
Trondheim, er henholdsvis 1,05, 1,18 og 1,20. Landsgjennomsnittet er 2,58
idrettslisenser pr. 1.000 innbygger. Det betyr at det underliggende idrettslige behovet i
Oslo og storbyene er mer enn dobbelt av dagens nivå. Våre idretter er blitt «distriktsidretter», med lav tilkomst til publikum og nesten fraværende i nasjonale medier. Dette
fanges ikke opp i de undersøkelsene som storbykommunene eller kommunene for øvrig
normalt gjennomfører. Tilbudene innenfor de tradisjonelle idrettene framstår som
tilfredsstillende, selv om de tradisjonelle idrettene taper oppslutning. Ungdommenes
preferanser utvikles i retning av mindre lagorientering og mer individuell interesse.
Samtidig påvirkes ungdommenes oppfatninger av hvilke idrettstilbud de eksponeres for i
sitt nærmiljø. Undersøkelsen fanger ikke opp behovet for eller interessen for ulik
motorsport. I motorsport, som i alle andre idretter, påvirkes antallet utøvere av hvilket
idrettstilbud innbyggerne i kommunene har tilgjengelig. Derfor blir også nasjonal og lokal
anleggspolitikk avgjørende for vår rekruttering. I storbyene er våre idrettsflater over flere
10-år blitt presset ut av byområdene på grunn av arealknapphet og støyutfordringer. En
framtidsrettet idrettspolitikk og teknologiutviklingen kan snu denne uheldige utviklingen og
nedprioriteringen av våre idretter i storbyene.

Oppsummering
Norges Motorsportforbund har mange mål og tema som er knyttet direkte til nasjonal
idrettspolitikk og anleggspolitikk. Forslag til ny anleggspolitikk er et skritt i riktig retning,
men dekker ikke våre utfordringer.

Med vennlig hilsen

(sign)

(sign)

Per Velde
President

Knut Iver Skøien
Leder fagutvalg for anlegg,
miljø og teknologi

Vedlegg
1. Brev med innspill til ny anleggspolitikk, datert 08.04.2018
2. Notater fra idé idedugnad flerbruksanlegg, datert 05.12.2017
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VEDLEGG 1

Drammen, 08.04.2018

NIF

Innspill til ny politikk for idrettsanlegg
Norges Motorsportforbund (NMF) viser til møte hos NIF 14.03.2018, hvor vi sammen
med andre idrettsforbund og idrettskretser diskuterte anleggspolitikk.
Oppsummering av NMF sitt standpunkt
• Det er behov for mer offentlig støtte til idrettsanlegg og støtten bør kunne
komme fra flere poster enn spillemidlene
• Støtten bør være mer behovsprøvd. Større statusanlegg bør utvikles
nærmest mulig tett befolkede områder for å få et tilstrekkelig driftsgrunnlag.
Interkommunale eller idrettsanlegg som dekker et felles bo- og
arbeidsmarked bør prioriteres. Det er ikke gitt at alle kommuner skal ha alle
typer idrettsanlegg.
• Støtten bør kunne gis til både planlegging og bygging av idrettsanlegg
• Støtten bør kunne innrettes klarere for å styrke
o Rekruttering av barn og unge
o Sambruk og flerbruk
o Samfunnsnytte som trafikksikkerhet
o Utvikling innen miljø og teknologi
o Regionale og nasjonale hovedanlegg
Viktigheten for NMF
Nasjonal idrettspolitikk og anleggspolitikk er svært viktig for Norges
Motorsportforbund. Dette framgår tydelig av vårt forbunds eget idrettspolitiske
dokument, som ble vedtatt i november 2017. Vårt IPD har mange viktige mål og
strategier relatert til idrettsanlegg, direkte eller indirekte. Her er et utdrag:
Fra programerklæringen nr. 1 og nr. 5:
• Arbeide for likeverdig anerkjennelse og likebehandling av våre idretter på alle
plan i det norske samfunn
• Arbeide for god tilgjengelighet av idrettsflater for størst mulig del av
befolkningen, og fremme flerbruk mellom ulike idretter og annen
samfunnsnyttig bruk av idrettsanlegg på sjø og land.
Fra kapitel 4,3 om samfunnsbidrag og satsingsområder
• Arbeide for flerbruksanlegg for å bedre utnyttelse av areal og offentlig
finansiering (se også ”Idrettsanlegg”)
• Etablere et klima- og miljøregnskap
• Bidra til riktige støyretningslinjer og målinger, samt tilpasning til ny teknologi
• Klimanøytrale arrangementer (se også ”Arrangementer”)
• Skape allianser for å fremme trafikksikkerhet
• Skape allianser for å fremme sjøsikkerhet
• Skape allianser for å fremme teknologifag inn i skolen, særlig vurdere
potensiale med Radiostyrt motorsport (RSM)
Fra kapitel 5 om offentlige myndigheter og langsiktige mål:
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•
•

•
•
•
•

Oppnå utvidelse av spillemiddelordningen, slik at det kan søkes tilskudd til
investering i ladestajoner for elektriske konkurranse-kjøretøy som kriteriene
for spillemidler, jmf. det grønne skiftet.
Lokale myndigheter (kommuner) har lokalt plan- og forvaltningsansvar. Planog bygningsloven er viktigste regulering for kommunens planansvar. Lokale
myndigheter er ikke forpliktet av nasjonal idrettspolitikk. Dette kan skape
store variasjoner i lokale utfordringer i forhold til å planlegge og utvikle areal
og idrettsanlegg for våre idretter.
Ambisjonen er å få flere regulerte områder på sjø og vann, til idrettsanlegg for
organisert båtsport- og vannscooteraktivitet (det er i dag kun to sjøarealer for
båtsport i Norge), jmf. mål under ”idrettsanlegg”
Vi skal arbeide for balansert arealplanlegging og likeverdig saksbehandling i
norske kommuner, som er basert på Stortinget idrettsmelding hvor alle
idrettene i NIF er likeverdige.
Vi skal arbeide for at motorsport også kan tilbys i store byer og tett befolkede
områder gjennom bygging av motorsporthaller og andre tilpassede anlegg
med utgangspunkt i ny miljøvennlig teknologi.
Vi skal arbeide for gode og sikre løypenett for snøscooterferdsel i
norskekommuner. Rekreasjonsbruk av snøscooter representerer et viktig
rekrutteringspotensiale over til snøscooter-idrett

Fra kapitel 6.3 om barne- og ungdomsidrett:
• Arbeide for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging av nærmiljøanlegg for
barneidrett, i kombinasjon med innføring av ny teknologi i barneklasser
Fra kapitel 10 om idrettsanlegg og teknologi
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for idrettsaktiviteten, og helt
sentralt i strategien for rekruttering, gode arrangementer, og kostnadseffektiv
drift. Behov og anleggsdekning har store ulikheter ulike steder i landet avhengig
av idrettsgren. Særlig har høyfartsgrener som motorsykkel og båtsport dårlig
dekning. Støykonsekvenser er vår største utfordring for å etablere våre
idrettsanlegg i nærhet til befolkning. Kommunale planprosesser er lange og
krevende. I mange kommuner er også etterslepet av spillemidler stort.
Elektrifisering gir oss en ny mulighet for etableringer i bystrøk. Elektrifisering i
kombinasjon med nærmiljøanlegg og barneidrett kan ha stort potensial.
Potensialet i radiostyrt motorsport er trolig også stort. Satsing på sambruk av
anlegg med andre idrettsgrener, eller utvikling av flerbruksanlegg er også en
viktig vekststrategi for å øke antallet ”idrettsflater”.
•
•
•
•
•
•

Vi skal arbeide for at våre idrettsanlegg og idretter blir tilgjengelig for størst
mulig del av befolkningen. Våre ambisjoner er:
Etablere minst et nytt fast samarbeid hvert år, om flerbruk av asfaltbaner,
mellom en av våre idrettsklubber og klubber i andre forbund
Bistå våre klubber med å etablere minst et nytt båtsportområde innen 2021
Bistå våre klubber med å etablere minst en ny speedway-bane innen 2021
Få regulert minst et areal i en av de store byene til miljømotorsportanlegg,
utendørs eller innendørs
Etablere minst et nærmiljøanlegg hvert år for barneidrett og rekruttering
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•
•
•
•
•
•

•

Oppnå gjennomslag for spillemiddelfinansiering for ladestasjoner, og
anleggsmaskiner for vedlikehold av motorsportanlegg
Implementere støymålinger som fast rutine ved alle statuskonkurranser
Vi skal kjennetegnes av et offensivt og løsningsorientert arbeid for å etablere
nye trenings- og konkurranseflater for alle våre grener
Vårt anleggsarbeid skal kjennetegnes av god kunnskap om offentlige
planprosesser, spillemiddelfinansiering, og konsekvenser for klima og miljø
Opparbeide kompetanse på kommunale planprosesser,
spillemiddelfinansiering, miljøkonsekvenser og bruk av miljøteknologi
Økt tilrettelegging av flerbruk mellom ulike idretter og annen samfunnsnyttig
bruk av idrettsanlegg. Jamfør transportkomitéens merknad i statsbudsjettet
2017, om viktigheten av at motorsportsanlegg også kan brukes til øvelser i
trafikksikkerhetsopplæring.
Ferdigstille prosjekt om støyemisjonsdata, i samarbeid med Miljødirektoratet
og Norges Bilsportforbund"

Vurdering
Offentlig støtte
NMF mener at idrett har en viktig plass i norsk kultur, og at det er mange grunner til at det
offentlige bør støtte opp om idrett. Svært mange idretter er avhengige av en eller annen
form for idrettsanlegg, og ettersom mange idrettslag er relativt små og har begrensede
økonomiske ressurser, er det viktig at det offentliges støtte til idrettsanlegg er betydelig.
Selv om endring av tippenøkkelen har gitt økt støtte til idrettsanlegg de siste årene, er
etterslepet i utbetalingene til anleggsprosjekter økende. Dette hindrer utvikling av
idrettsanlegg. Idretten bør derfor arbeide for at den samlede støtten til idrettsanlegg øker.
Behovsprøving
Møtet hos NIF den 14. mars dreide seg særlig om tilskudd til anlegg, og tok utgangspunkt
i notatet "En anleggspolitikk for de neste 20 årene". Oversiktene viser at motorsport får en
veldig liten del av spillemidlene. Gjennomsnittskostnaden på de motorsportanleggene
som får tilskudd er også relativt lav. Det offentliges andel av anleggskostnadene til
motorsport er null eller tilnærmet null, mens andre idretter har en betydelig offentlig andel.
Samtidig ligger motorsport høyt når det gjelder idrettslagenes egenandel av
investeringene. Dette tyder på at motorsporten kommer svært dårlig ut når det gjelder
spillemiddelfinansiering og offentlig støtte.
Vi mener at det kunne ha vært interessant å frembringe nøkkeltall for hvor mye som
investeres i idrettsanlegg fordelt på aktive innenfor de ulike idrettene, og hvordan offentlig
andel og støtte fordeles per aktive eller aktive utøvere. Motorsport har generelt høy andel
aktive medlemmer i forhold til antall utøvere. Dette følger av at forskrifter har krav til at
utøvere opp til 16 år må ha følge av foresatt på trening og konkurranse.
Dokumentet «Anleggspolitikk for de neste 20 årene» viser aktivitetstrender (avsnitt 6.2)
hvor hallidrettene vokser mest i antall aktive medlemmer. De fem forbundene som
representerer hallidrettene i tabellen har en samlet vekst som viser 22,5 prosent fra 2010
til 2016. NMF sin statistikk viser en tilsvarende vekst på kun 1,1 prosent, men antall
medlemmer har økt 10,9 prosent, og antall lisensiert utøvere har økt hele 27,3 prosent.
Det må defineres riktige måltall som behovet prøves etter.
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Støtten bør være mer behovsprøvd og større statusanlegg bør utvikles nærmest
mulig tett befolkede områder for å få et tilstrekkelig driftsgrunnlag. Interkommunale
eller idrettsanlegg som dekker flere kommuner i et felles bo- og arbeidsmarked bør
prioriteres. Det er ikke gitt at alle kommuner skal ha alle typer idrettsanlegg.
Støtte til planlegging og prosjektering
NMF har identifisert planlegging og myndighetsprosesser for idrettsanlegg for våre grener
som et hinder for realisering av ønskede idrettsanlegg. I mange tilfeller kreves omfattende
dokumentasjon og prosesser knyttet til blant annet arealplan etter plan- og
bygningsloven, konsesjon etter forurensningsloven og godkjenning fra NMF, før et
motorsportanlegg kan bygges og tas i bruk. Dette krever både en arbeidsmengde og
kompetanse som mange klubber mangler. NMF ønsker det stilles offentlige midler til
rådighet for planlegging av motorsportanlegg.

Rekruttering av barn og unge
NMF er opptatt av rekruttering, og ser at vi mangler enkle anlegg for de yngste. For
eksempel innen motorsykkelsport. Slike anlegg trenger ikke de samme elementene man
finner på idrettsanlegg for viderekommende, og kan i sin enkleste form bare være en
flate, som også kan brukes til ballspill, aking, sykling og lek. Hvis man begrenser
motorsport til elektriske kjøretøyer, vil støy heller ikke være noe problem. Slike mindre
anlegg (nærmiljøanlegg) kan legges nær bebyggelsen. NMF ønsker at det gis ekstra
økonomisk støtte til rekrutteringsanlegg for barn og unge.
Flerbruk, sambruk og samfunnsnytte
NMF er spesielt opptatt av muligheter for sambruk og flerbruk av idrettsanlegg. NMF
arrangerte et møte sammen med Kulturdepartementet 23.11.2017, der også NIF og flere
andre særidrettsforbund var med. En rekke muligheter og hindringer ble diskutert, og det
var klart at det er et betydelig potensial i økt sambruk og flerbruk innen idretten.
Idrettsanlegg som legger til rette for dette bør kunne få økt uttelling med hensyn til støtte.
Noen av motorsportanleggene (blant annet de store asfaltbanene) er avhengige av en
betydelig kommersiell utnyttelse for å kunne tilby idretten anleggskapasitet innenfor
økonomisk bærekraftige rammer. Dette har det vært forståelse for, men det kan utfordres
i en ny politikk. Vi er opptatt av at støtteordningene utformes og praktiseres slik at de
ulike idrettenes særegenheter ikke blir til hinder for støtte.
Motorsportanlegg møter andre utfordringer enn mange andre idretter - det gjelder
miljøforhold (spesielt støy) og fordommer med hensyn til sikkerhet og at det ikke er
"skikkelig idrett". Mulig det er rent tilfeldig, men det er interessant at i de to rapportene om
statlig idrettspolitikk fra Fjørtoftutvalget er det en rekke bilder av ulike idretter, men ingen
av motorsport.
NMF er opptatt av både å dokumentere og kommunisere motorsportens utfordringer og å
finne løsninger. Motorsportanlegg brukes blant annet til kjøretrening og ferdighetstrening
som gir sikkerhetsgevinster i trafikken. Vi mener at dette kunne ha gitt spesiell uttelling
med hensyn til støtte.
Utvikling innen miljø og teknologi
I mange tilfeller bidrar motorsport til teknologiske fremskritt som kommer samfunnet til
gode. Motorsport er også spesiell fordi det teknologiske innholdet er så stort. Dette gjør at
våre idretter fremmer teknologiinteresse og –kunnskap hos barn og unge. Dette er noe
blant annet utdanningsmyndighetene og næringslivet etterlyser. NMF mener at både
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motorsport og andre idretter som bidrar til spesifikke samfunnsmål bør kunne få støtte fra
flere ordninger enn den ordinære spillemiddelordningen.
Regionale og nasjonale hovedanlegg
Idrettsanlegg som kan romme store og gode arrangementer gir utbyggingskostnader ut
over det klubber og lokalmiljøer har behov for til daglig virksomhet. NMF mener at man
bør kunne peke ut regionale og nasjonale hovedanlegg som er i stand til å ivareta viktige
arrangementsfunksjoner, og at dette bør kunne gi uttelling med hensyn til offentlig støtte.
Oppsummering
Norges Motorsportforbund har mange mål og tema som er knyttet direkte til nasjonal
idrettspolitikk og anleggspolitikk, og vil engasjere seg så mye så mulig i det videre
arbeidet NIF organiserer.

Med vennlig hilsen

Per Velde
President, Norges Motorsportforbund
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Vedlegg 2

Til:
Norges Idrettsforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Skytterforbund
Norges Cykleforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Bilsportforbund,
Norges Skiforbund
Norges Vannski- og Wakeboard forbund

Drammen, 5. desember 2017

Notater fra idédugnad om økt sambruk og flerbruk av idrettsanlegg
Dato:
Sted:
Deltakere:

23.11.2017, kl.1300 - 1500
Kulturdepartementet, Grubbegata 1, Oslo, møterom 115 Atlantis
Se vedlegg

Innledning
Etter introduksjon med noen trender som påvirker utviklingen idretten, og Kulturdepartementets
presentasjon av nasjonale mål og strategier for Norsk idrett ble det drøftet strategi og tiltak for
bedre sambruk og flerbruk av eksisterende og nye idrettsanlegg på tvers av særforbund.

Drøfting og eksempler på sambruk og flerbruk
Flere forbund kunne rapportere gode eksempler fra ulike deler av landet, herunder:
Modellfly-utøvere benytter kunstgressbane som rullebane på Sørlandet. Sykkelsport-klubber som
bruker Rudskogen, Vålerbanen, Arctic Circle Raceway, og flere gokartbaner til trening og
konkurranser flere steder i landet. Tilsvarende skiklubber og skiskyting-klubber som anvender
samme baner til rulleski men også langrenn og skiskyting om vinteren. Rullestol-pigging blir også
nevnt. Utøvere i terrengsykling, paint-ball, og "mudd-run" benytter terreng og baner for motocross,
enduro og trial. Ny teknologi vokser fram og utøvere i terreng el-sykkel utvider
flerbruksmulighetene.
Det blir også trukket fram flere store idrettsanlegg og prosjekter: Sør-Odal idretts- og aktivitetspark
(SIAP) med vannski og wakeboard, som kommunen arbeider med å utvide med paintball, fotball,
skatepark, m.m. I Haugesund utvikles en curling og pistolskytterhall (Kuleisen). Det store
motorsportanlegget i Stjørdal benyttes også til landsskytterstevnet. Granåsen i Trondheim er i
stadig utvikling med flere idretter. I Bodø utvides idrettspark med mange idretter inklusiv skyting. I
Karmøy arbeides det med utvikling av en flerbruks idrettsarena for motorsport, sykkelsport og
luftsport som skal integreres med Haugesund lufthavn. Et samarbeidsprosjekt mellom 48 klubber
fra hele Vestlandet med over 5.000 medlemmer.

Drøfting i forhold til rammebetingelser.
1

Norges Luftsportforbund, Norges Skytterforbund, , Norges Bilsportforbund, Norges Vannski- og
Wakeboard forbund, Norges Motorsportforbund og Norges Skiskytterforbund har særlige
rammebetingelser knyttet til støyretningslinjer. Disse forbundene melder også om utfordringer
knyttet til fordommer mot deres idretter på kommuneplan. Norges Luftsportforbund rapporter om at
deres viktigste idrettsarena for luftsport, Kjeller flyplass, er under sterkt press.
Norges Cykleforbund rapporterer om utfordringer knyttet til nye krav fra vegmyndighetene om
”trafikkdirigentkurs” for landevegsritt. Utfordringer knyttet til lokalt samarbeid med skiklubber om
felles bruk av traséer for ski og terrengsykling (jmf. barkløyper). Samtidig som rulleskiløyper kan
ofte ha kurvatur som ikke egner seg for sambruk for sykkelsport.
Norges Bilsportforbund melder om utfordringer knyttet til god driftsøkonomi for kostnadskrevende
idrettsanlegg. Ofte kreves det samarbeid med kommersielle aktører. Deres klubber har i alt rundt
70 store og små idrettsanlegg med ulike baner på landsbasis. Flere har lite utnyttet kapasitet.

Drøfting av muligheter og veien videre
1. Utvikling av multisport nærmiljøanlegg kan bety mye for rekruttering for flere av barneidrettene.
Fotball, skyting (luftgevær), knattecross og trial (særlig el-drift) kan lett kombineres. Innendørs
skytebaner kan godt kombineres med radiostyrt bilsport.
2. Utvikling av en matrise som viser ulike kombinasjon er av hvilke idretter som har potensiale for
sambruk og flerbruk av idrettsflater kan være et nyttig verktøy for klubber og kommuner for å
øke idrettsmangfoldet og spillemiddelinvesteringer. Det aller enkleste formen for sambruk er
felles infrastruktur og felles fasiliteter som klubbhus med garderober, parkering, og depoter.
3. Kulturdepartementet viste til en rekke gode veiledere for utvikling av ulike idrettsanlegg. Disse
kan utvikles videre for også å inkludere sambruk og flerbruk
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-ogfrivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/
4. Sjekklistene som publisert på Gode Idrettsanlegg.no av NTNU kan utvikles videre. Jmf. ovenfor
om matrise og veiledere.
http://www.godeidrettsanlegg.no
5. Bedre publisering og markedsføring av gode lokale eksempler på lokale samarbeid mellom
idrettsklubber og kommuner.
6. De ulike særforbundene kan være tydeligere på strategi for sambruk og flerbruk ved å
oppfordre sine lokale idrettsklubber til å invitere andre idrettsklubber med i prosjekter og utnytte
ledig kapasitet.

Oppfølging av mulighetsområdene 1, 2, 3 og 4 vil drøftes med Torstein Busland, anleggsrådgiver i
NIF, om hvordan Gode idrettanlegg/NTNU kan involveres i arbeidet. Alternativ vil NMF ta initiativ til
å invitere forbundene til en ny workshop for å konkretisere aktuelle mulighetsområder.
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Oppfølging av mulighetsområdene 5 og 6 må særforbundene selv ta initiativ til.
Da vil jeg til slutt takke for god deltakelse og engasjement, og ser fram til videre samarbeid om å
bedre sambruk og flerbruk av idrettsanlegg.
Med vennlig hilsen

Per Velde
President
Norges Motorsportforbund
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NIF Høringer

Ullevål stadion, 17. desember 2018

Forslag til nye anleggspolitikk. Høringssvar fra Norges Orienteringsforbund
Det vises til forslag til ny anleggspolitikk sendt på høring til organisasjonen 26. oktober 2018.
Norges Orienteringsforbund er glade for at Idrettsstyret inviterer særforbund og idrettskretser
til å gi innspill i prosessen. Vi har involvert flere grupperinger innen eget særforbund.
Rimelige anlegg
Det fremlagte forslaget til anleggspolitikk vil medføre en betydelig flytting av spillemidler til de
dyrere idrettsanleggene.
Den foreslåtte økning av minstesatsen vil gi kraftig reduksjon i spillemidler til rimelige anlegg,
Våre anlegg er orienteringskart, og disse er – i anleggssammenheng – svært rimelige
anlegg. Svært mange av våre kart vil det således ikke være mulig å få spillemidler til med det
nye forslaget til innslagsbeløp.
Uavhengig av innslagsbeløp for tildeling av spillemidler til anlegg vil den foreslåtte reduksjon
av dekning fra 50-40% slå negativt ut for tilskudd til våre kart.
Vi er dermed bekymret for at våre anlegg ikke vil få nødvendig økonomisk støtte.
Til tross for at orienteringskartene i anleggssammenheng er rimelige, er dette for mange av
våre klubber store budsjettposter. Det er også en kjensgjerning at våre kart benyttes av
mange brukergrupper uten tilknytning til orienteringssporten. Vi vet at støtte til produksjon av
orienteringskart dermed kommer til nytte for en stor brukergruppe. Kapasitet er heller ikke en
begrensende faktor, da våre anlegg kan benyttes av ubegrenset antall brukere samtidig.
Støtte til orienteringskart gir aktivitetsgrunnlag for svært mange mennesker, også utenfor
orienteringssporten. Våre anlegg gis heller ikke driftstilskudd, slik andre anlegg ofte får. Vi er
dermed avhengig av anleggsstøtten for å realisere våre anlegg.
Det stilles i forslag til ny anleggspolitikk spørsmål om hvordan vi skal få bygd flest mulig
anlegg og få mest mulig aktivitet og aktivitetsutvikling. Forslaget inneholder også en visjon
om at idrettsanlegg skal være gratis for brukerne.For å sikre dette må det gis tilstrekkelig
tilskudd.
Forslag om å heve innslagsgrensen og redusere dekningen virker således selvmotsigende.
Mesterskapsanlegg
Norges Orienteringsforbund har i sin langtidsplan at vi skal søke om arrangement av
internasjonale mesterskap med jevne mellomrom. Allerede i 2019 skal VM arrangeres i
Østfold. Arbeid med tegning av mesterskapskart er omfattende og medfører – i vår skala –
betydelige kostnader. Ettersom orienteringssporten defineres som å finne fram i ukjent
terreng, er det i mesterskapssammenheng ofte behov for å tegne kart i områder som ikke er
benyttet tidligere, og man må da starte karttegning fra grunnen av. Det er heller ikke vanlig i
andre idretter at idretten selv må dekke kostnader til bygging av anlegg.
Vi støtter derfor forslaget om støtte til mesterskapsanlegg som ikke faller inn under
nasjonalanleggsordningen.
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Anlegg finansiert over statsbudsjettet
Svømmehaller er foreslått finansiert over statsbudsjettet, blant annet begrunnet med
«på bakgrunn av at svømmeferdigheter blant barn er et lovfestet nasjonalt kompetansekrav i
grunnskoleutdanningen. Å utvikle svømmeferdigheter er et nasjonalt ansvar og anleggene
bør således sikres uavhengig av spillemidler.»
Den samme begrunnelsen må da brukes for orienteringskart, da kunnskap i bruken av kart
og kompass også er et «lovfestet nasjonalt kompetansekrav i grunnskoleutdanningen».
Begge ferdighetene regnes som livreddende.
Vi foreslår derfor at nærkart til bruk i undervisning sikres finansiering over statsbudsjettet.
Det er naturlig at produksjon av kart til både dette formål og til opplæring av kart og kompass
i andre friville organisasjoner skjer i orienteringsklubbene.
Vårt ønske om å innlemmes i denne ordningen må nødvendigvis sikre at nærkart til alle
landets skoler gis denne støtten. Inntil denne garantien foreligger, ønsker vi å opprettholde
muligheten til å søke om spillemidler også til dette formål. Dersom en forutsigbar finansiering
over statsbudsjettet likevel ikke blir realisert, er det helt avgjørende at kostnaden til
produksjon av disse nærkartene ikke belastes norske orienteringsklubber.
Rekkefølgekrav
Våre eksisterende kart har behov for rehabilitering med ujevne mellomrom. Rehabilitering
grunnet fysisk endring av terrenget skyldes i hovedsak tre årsaker
•
•
•

Naturlig vegetasjonsvekst
Skogsdrift
Anleggsarbeider

Det siste punktet fører ofte til betydelige kostnader for våre klubber. Vi ønsker å få inn et
punkt om rekkefølgekrav, der utbygger som endrer det fysiske terrenget, eksempelvis ved
graving, veibygging eller etablering av konstruksjoner, skal gi anleggseier (les; eier av
orienteringskartet) kompensasjon. Dette er jo helt vanlig dersom andre typer idrettsanlegg
raseres.
Ansvar for prioritering av anleggsmidler
Det er åpenbart at det er orienteringsklubbene som vet hvor det er størst behov for
nyetablering eller rehabilitering av orienteringskart. Å legge beslutning om anleggsmidler til
sentrale evt regionale myndigheter krever særdeles godt samarbeid med og forankring i de
lokale idrettslagene og særkretsene. Vi anbefaler derfor at ansvaret for prioritering av
produksjon av kart legges til fagmiljøene ute i klubber og særkretser.
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Avslutning
Norges Orienteringsforbund mener forslaget til ny anleggspolitikk vil gi vesentlig reduksjon i
karttilskudd til våre klubber, og vi kan derfor ikke stille oss bak den foreslåtte
anleggspolitikken.
Vi ber om at våre innspill hensyntas i det endelige dokumentet.

Med vennlig hilsen
Astrid Waaler Kaas (s)
President

Lasse Arnesen (s)
Generalsekretær
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NORGES PADLEFORBUND
NORWEGIAN CANOE ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og International Canoe Federation (I.C.F)

NIF v/ nifhoringer(a~idrettsforbundet.no

Oslo, 17/12-2018

Høring ny anleggspolitikk

Norges Padleforbund(NPF)viser til Høringsbrev «forslag til ny anleggspolitikk» sendt
organisasjonene 26. oktober med høringsfrist 17. desember.
Idrettsanlegg retter gjerne oppmerksomheten til noe som bringer utøverne inn under tak.
Vi vil minne om at det meste av fysisk aktivitet i Norge faktisk bedrives utendørs.
Videre er «våre» padleanlegg nesten utelukkende eid av klubbene, men står gjerne på leid
kommunal grunn.
NPFs høringssvar vil rette oppmerksomhet rundt vår egenart og kanskje utfordringer som
berører alle padlere. Riktignok ikke beskrevet som en del av høringsteksten:
Tilgjengelighet for padling

Det meste av padleaktiviteten bedrives utendørs der behovet for tilrettelegging gjennom
anlegg normalt sett er ganske beskjedne for de fleste padle-klubber. Padling bedrives på sjøen
i skjermet og eksponert farvann, på innlandsvann og i vassdrag. I tillegg har vi aktiviteten
kajakk-polo som i den kalde årstiden er avhengige tilgang på svømmebasseng. I den varme
årstiden spilles det på utebaner.
Våre aktiviteter utfordres og begrenses av kommersialisering og privatisering av strandsonen,
og nedbygging av vassdrag til kraftproduksjon.
Spesielt i bynære områder ser vi at:
• Marinaer/båtopplag legger et økende beslag på vann og land.
• Nedbygging av standssoner til bolig- og næringsformål.
• Økt motorisert ferdsel og hastighet i områder der trening og annen padleaktivitet skjer.
• Økt press for utbygging av vassdrag, fra både små og store kraftselskap

Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikke faller inn under
nasjonalanleggsordningen

På 90-tallet ble det etablert noen «Riksanlegg» for padling. Felles er at de ikke tilfredsstiller
krav til gode gjennomføringer av konkurranser og treninger. Det mest sentrale anlegget er
Årungen, et anlegg som i realiteten aldri vært et padleanlegg da banebredder og startområde
er utferdiget kun for ro-konkurranser. Anlegget tilfredsstiller ikke nasjonale stevner, men
gjennomføres likevel siden våre største og mest aktive klubber ligger i Oslo og Akershus.
Serviceboks 1, Ullevål Stadion, Sognsveien 75L, 0840 Oslo Tlf: +47 21 02 98'35 Faks: +47 21 02 98 36
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NORGES PADLEFORBUND
NORWEGIAN CANOE ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og International Canoe Federation (I.C.F)

I idretter som har levert internasjonale medaljer i en årrekke må det etableres spesielle
tildelingsordninger for å kunne bygge tidsriktige anlegg for konkurranse og trening. Med
dagens tilskuddsordninger og egenkapitalbehov er det helt urealistisk å få til en utvikling som
kan tilfredsstille gjennomføring av nasjonale og internasjonale stevner.
Det må på plass en nasjonal plan for anleggsutbygging hvor idrettsmangfoldet blir ivaretatt.
Anleggs-utvikling for små idretter med sterke internasjonale tradisjoner må gis en vesentlig
større tildelingsdekning.
Nasjonalt toppidrettssenter
Fasilitetene som i dag tilbys på Toppidrettssenteret dekker ikke våre landslags spesifikke
treningsbehov. Vi skulle gjerne hatt TIS som vår treningsbase, men padleklubbene i Oslo og
Bærum gir bedre treningstilbud enn TIS.
Vårt håp er at det et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter kan komme på plass innen rimelig tid,
men at dette ikke må komme på bekostning av breddeidretten.

OPPSUMMERT
1. Anleggspolitikken må også gjelde naturen som er en viktig arena for fysisk aktivitet
2. Idretter med internasjonale meritter må gis et tidsriktig anleggstilbud
3. Nasjonal Toppidrettssenter må på plass, men må søkes og ikke ta midler fra
breddeidretten

For Styret NPF

ven Nordby Anderssen
Generalsekretær
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Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Postboks 5000
0840 Oslo
Att: Idrettsstyret
Kopi: ANLU
Oslo, 12. desember 2018

Høring – forslag til ny anleggspolitikk
Det vises til høringsdokument høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk fra NIF av 26. oktober 2018.
Innledning
Norges Rytterforbund(NRYF) har gjennomgått dokumentet og er glad for Idrettsstyrets initiativ til en
ny felles anleggspolitikk for norsk idrett. NRYF ser det svært positivt at det foreslås en systematisering
av anleggsarbeidet i hele organisasjonen, med fokus på anleggsfaglig kompetanse, strategier og
planer.
Tiltak for å øke tilskudd over statsbudsjett
Nasjonalt toppidrettssenter
Når det gjelder tiltak for å øke tilskudd over statsbudsjettet, er vi enige i at nasjonalt
toppidrettssenter finansieres over statsbudsjettet. Vi skulle gjerne sett at det var gjort i sin helhet
uten å belaste spillemidlene, og NIF bør derfor jobbe for en 100% dekning over statsbudsjettet.
Svømmeanlegg
Ut fra et samfunnsmessig perspektiv og viktigheten av at alle skal kunne svømme, er det muligens
logisk at bygging av svømmeanlegg også tas over statsbudsjettet. Dette bør imidlertid
svømmeforbundet kunne uttale seg om. Uavhengig av svømmeanlegg, burde man i denne prosessen
vurdere om hvorvidt anlegg som benyttes til andre samfunnsmessige formål, bør utløse en
delfinansiering over statsbudsjettet eller i form av tilskudd fra tilhørende departement f.eks.
kunnskapsdepartementet. Uavhengig av løsning må idretten sikres tilgang til anlegget.
Driftsstøtte til idrettslag
Utover det å bygge rideanlegg er den største utfordringen for våre rideklubber det å drifte anleggene.
NRYF er derfor veldig glad for at det foreslås tiltak for at kommunene tar et økt ansvar for
idrettslagenes bruk av idrettsanlegg. Oslo Kommune har allerede besluttet at de skal ta et større
ansvar både for å bygge og drifte rideanlegg. Dette håper vi selvsagt skal bli en realitet også i andre
kommuner.
Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

Felles kartlegging av anleggsbehov
For at norsk idrett skal lykkes med sin anleggspolitikk er det svært viktig at anleggspolitiske valg og
prioriteringer har en god forankring i organisasjonen. For å få til dette er det helt nødvendig at det
utarbeides et felles verktøy for kartlegging av anleggsbehov på alle nivå. Først når alle som skal
prioritere hvilke anlegg som skal bygges har det samme behovsgrunnlaget, vil det være lettere å ha
tillit til beslutningene som tas enten det skjer lokalt eller på særforbundsnivå.
Anleggspolitisk program
NRYF har i sitt rytterpolitiske dokument (RPD)følgende mål:
Flere og bedre anlegg – NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller
aktivitetstilbudet.
For å oppnå denne målsettingen har NRYF gjennom flere år vært opptatt av å få på plass en
landsdekkende kjede med såkalte hovedanlegg som kan påta seg større stevnearrangement og
nasjonale mesterskap. Disse anleggene fungerer som «motorer» for ryttersporten i sine respektive
områder. Felles for disse anleggene er at de alle har mottatt programsatsingsmidler fra
anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg, noe NRYF både er stolt og glad for. Selv om
NRYFs behov for denne type anlegg er noe mindre enn tidligere, er det fortsatt behov for noen flere
slike anlegg rundt om i landet.
NRYF erfarer imidlertid at det største behovet for rideanlegg finnes blant mindre- og mellomstore
klubber som har behov for et såkalt basisanlegg, bestående av et ridehus og en utendørsbane, og ev.
en stallbygning.
Omfordeling av ordinære tippemidler til et anleggsløft for store og kostnadskrevende anlegg.
Utfra egen erfaring med anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg, er vi selvsagt opptatt av
at en slik ordning opprettholdes. Det er godt mulig at en viss styrking av kostnadskrevende anlegg er
riktig. En slik endring må i så fall bygge på klare indikasjoner fra en overordnet kartlegging av
anleggsbehovet i norsk idrett. NRYF kan ikke ut fra egen erfaring og kjennskap til vårt anleggsbehov
støtte den foreslåtte økningen, da det mest sannsynlig vil resultere i en drastisk reduksjon i potten til
ordinære anlegg.
Anleggspolitisk program 2019-2024
Når det gjelder innretningen på anleggspolitisk program for 2019 – 2024 bør alle utvalgte anlegg,
med unntak av pkt. 3 være et resultat av en overordnet behovskartlegging jfr. det som er nevnt
tidligere.
Ut fra beskrivelsen av de fire postene i anleggspolitisk program mener vi at punkt 2. Anlegg oppført
på idrettens overordnede prioriteringsliste, vil omfatte NRYFs hovedanlegg. Det er svært viktig at
våre hovedanlegg, både utfra egenart og kostnadsnivå, omfattes av denne posten i anleggspolitisk
program. NRYF bidrar gjerne med utfyllende informasjon om dette om det skulle være behov for det.
Anleggssatser
NRYF er enig i at man bør vurdere anleggssatsene, men det bør først skje når man har avdekket
faktisk behov for større kostnadskrevende anlegg. Vi opplever at den foreslåtte økningen er for
radikal, og med nåværende prognose om fremtidige totale spillemidler, vil et slikt forslag mest
sannsynlig resultere i en kraftig reduksjon i potten av ordinære spillemidler. Det kan ikke NRYF
støtte.
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Vi håper med dette å ha gitt svar på de spørsmål som reises i høringsbrevet.

Med vennlig hilsen
Norges Rytterforbund

Ellen Damhaug Scheel(sign.)
Generalsekretær

Sissel Haugslien(sign.)
Styremedlem
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Norges Skiforbund
Norwegian Ski Federation
NO-0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 75 B1 Ullevål Stadion
T: (+47) 21 02 90 00
Org.nr. 821 596 572
skiforbundet.no — post@skiforbundet.no

Høringssvar fra Norges Skiforbund
Dette høringssvar tar utgangspunkt i Skipolitisk dokument 2016 – 2020, vedtatt
på Skiforbundets ting i juni 2016, https://www.skiforbundet.no/globalassets/01felles---blokker/skitinget/sakspapirer-skitinget-2016/spd.pdf.
Skipolitisk dokumentet legger følgende hovedmål til grunn når det gjelder anlegg:
•
•
•
•

Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg
der folk bor, som skaper variert aktivitet på ulike underlag.
Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være
førende for størrelse, plassering og prioritering av skianlegg.
Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til
utvikling av klimavennlig snøteknologi.
Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere.

Skipolitisk dokumentet beskriver hvordan det, med utgangspunkt i valgt
utviklingsmodell, skal arbeides med anleggsspørsmål på ulike nivåer for å oppnå
målsettingene.
Anleggsbehovet for skiidretten er mangfoldig og krevende:
• Skiforbundets seks ulike grener krever svært ulike anlegg.
• Endringer i klimatiske forhold krever tilpasninger, oppgraderinger og nye
typer anlegg.
• Det er i stor grad klubbene som er anleggseiere og -drivere. Skianleggene er
derfor i stor grad bygd på dugnadsinnsats. Større avstand for klubbene til
beslutningsprosesser og muligheten til å påvirke, vil gjøre det vanskeligere å
mobilisere til dugnadsinnsats og vilje til å arbeide for finansiering av anlegg.
• Anleggsporteføljen må dekke alle nivåer fra enkle anlegg for opplæring i
grunnleggende skiferdigheter til anlegg for presentasjon av skiidrett på
internasjonalt toppnivå.
• Skianlegg er i vesentlig grad anlegg for «egenorganisert aktivitet» og som
benyttes av allmenheten utover klubbmedlemmer, og spesielt skiklubbene
tar dermed et stort ansvar for at skiaktivitet er et folkehelsetiltak.

Generelt om idrettsstyrets forslag til ny anleggspolitikk
Skiforbundet er fornøyd med at idrettsstyret tar til orde for en kraftig økning i
idrettsforbundets og idrettskretsenes engasjement i arbeidet med anlegg. Det har i
lang tid vært frustrasjon over manglende kompetanse og kapasitet på arbeidet med
anleggsspørsmål i idrettsforbundet og i idrettskretsene. Det har vært et paradoks
at det fra idrettsforbundet ved utallige anledninger vært understreket hvor viktig
satsing på idrettsanlegg er, uten at dette har ført til praktisk handling i særlig
omfang i idrettsforbundets virksomhet.
Forslaget til ny anleggspolitikk inneholder en rekke tiltak som innebærer økte
kostnader som i stor grad forutsettes dekket gjennom økt bruk av spillemidler. De
innsparingene som er omtalt for å legitimere økt bruk av spillemidler, er dels
usikre (svømmehaller inn på statsbudsjettet – uavklar forutsetning), og dels svært
marginale (som tiltak nevnt i punkt 2.2.3), og vil ikke på noen måte oppveie den
økte bruken som legges som forutsetning for mange forslag. Konsekvensen av
dette må nødvendigvis bli at tilgangen på midler over hovedfordelingens post 1.1
blir redusert, med økende etterslep som følge. Skiforbundet understreker at den
ordinære tilskuddsordningen av spillemidler til anlegg, post 1.1, er svært viktig for
klubber som bygger og driver anlegg, slik tilfelle er for mange skiklubber.
Skiforbundet etterlyser en nærmere konsekvensutredning av økt etterslepet for å
finne ut mer om hvilke anleggstyper som blir skadelidende.
Skiforbundet er kritisk til endringer som medfører at etterslepet øker.
Det savnes en sammenstilling og oppsummering av de totale økonomiske
konsekvensene av de tiltakene og målsetningene som inngår i forslaget til ny
anleggspolitikk. At dette mangler er en stor svakhet i forslaget som helhet.
I tillegg ønsker NSF å påpeke at anleggspolitikken må ses opp mot pågående
moderniseringsprosess. Anleggsfeltet er kompetansekrevende og inneholder mye
politisk arbeid. Det er derfor viktig å sette opp organisasjonen slik at man ivaretar
dette på en god og effektiv måte. Mer samhandling på tvers av idretter og nivåer
må vurderes.
Tilbakemelding på spørsmål i høringsbrev
(punktene nummereres 1 -7)
1. Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og
tiltak
(med «overordnet mål» i dette punktet forstås dette å gjelde det som i
forslaget er omtalt som «hovedmål»)
De skisserte hovedmålene er runde i formulering og er ikke spesielt godt
beskrevet i etterfølgende tiltak. Det foreslås å vurdere hovedmålene på nytt
når samlede høringsinnspill er mottatt.

En hovedretning i tiltak som foreslås er rettet mot satsing av større anlegg.
Det er rimelig at dette kommer til uttrykk i hovedmålene.
Forslaget tar også til orde for en satsing på kompetanseheving innen
anleggsfeltet. Det er rimelig at dette konkretiseres i tiltaksdelen, samt at det
også må ligge en erkjennelse av at dette medfører en kostnad.
2. Utvidelsen av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og
konkret innhold
Skiforbundet er skeptiske til å låse et anleggspolitisk program for en så lang
periode som 6 år og med den kostnadsrammen som er skissert. Låsing over
lang tid kan ramme de idrettene som ikke er omfattet av ordningen,
sviktende økonomiske forutsetninger kan bli vanskelig å håndtere og
nødvendige rehabiliteringer og ombygginger utenfor programmet kan bli
skadelidende.
For idretter med anleggsbehov som faller utenom anleggspolitisk program
vil det bli en dobbelt straff dersom disse ekstraordinære midlene ikke kan
påregnes som motivasjonsfaktor i tillegg til at etterslepet vil øke.
3. De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk
program
Det er anført i kapittel V at midlene til anleggspolitisk program i stor grad
skal hentes fra hovedfordelingens post 1.1. Som nevnt over er skiforbundet
svært kritisk til dette. De øvrige tiltakene som skisseres er ikke på langt nær
tilstrekkelige og forslaget til program har dermed ikke nødvendig finansielt
grunnlag.
4. Forslagene til nye spillemiddelsatser
Endringer i spillemiddelsatser må vurderes nærmere og gjennomføres i
forhold til mulige økonomiske rammer.
5. Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg
Det framstår som uklart hva som menes med kostnadskrevende anlegg. Det
må gjøres en grundig jobb med å konkretisere hvilke anleggstyper og
enkeltanlegg som skal omtales som store og kostnadskrevende.
Skiforbundet ser ikke behov for mange nye skianlegg som kan komme inn
under dette begrepet, men ut fra målsettingene i skipolitisk dokument er
det pekt ut en satsing på hoppanlegg i Nord-Norge og Sørlandet og her
jobbes det seriøst med store prosjekter i Mo i Rana, Tromsø og Vegårshei.
Skiforbundet har langt på vei sammenfallene anleggsbehov med Norges
Snowboardforbund og Norges Skiskytterforbund, og ser det rimelig å
koordinere innspill til prosjekter med disse forbundene. Prosjekter som

flere forbund stiller seg bak bør gis prioritet i et anleggsprogram.
Dokumentet må i tillegg omfatte, og konkretisere, flerbruksanlegg for
skisport som omfatter alle skitrener.
6. Forslaget til finansiering av Nasjonalt toppidrettssenter
Skiforbundet forutsetter at forbundets interesser ivaretas i en eventuell
etablering av Nasjonalt toppidrettssenter. Dersom det tas beslutning om
etablering av senteret mener skiforbundet at finansieringen i hovedsak bør
være over statsbudsjettet og at det bør arbeides aktivt for å trekke inn andre
finansieringskilder. Skiforbundet kan imidlertid gi sin tilslutning til en
andel finansiering av spillemidler. Bidraget av spillemidler bør ikke være en
del av anleggspolitisk program, men tildeles gjennom en egen post i
hovedfordelingen. Dette på grunn av at nasjonalt toppidrettssenter vil være
ett konkret anlegg, med definert beliggenhet og kostnadsramme. Dette vil
være i motsetning til øvrige tildelinger fra anleggspolitisk program, hvor
ulike anlegg normalt vil måtte vurderes opp mot hverandre og prioriteres i
forhold til nærmere definerte kriterier.
7. De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet
Skiforbundet gir sin tilslutning til forslagene, men presiserer at finansiering
av nytt toppidrettssenter også løses helt eller delvis over statsbudsjettet.
8. Styrke idrettens kompetanse på anleggsbehov, anleggsutforming,
planprosesser, tilskudds- og finansieringsordninger
Dokumentet påpeker behovet for økt anleggskompetanse i alle roller som
særforbund, skikretser, kommuner og regioner. Det må konkretisere
hvordan dette skal finansieres.

Konklusjon
Skiforbundets innspill kan oppsummeres som følger:
• Den ordinære tilskuddsordningen til breddeanlegg over post 1.1 må
opprettholdes minimum på dagens nivå, og det bør gjøres tiltak for å
redusere etterslepet. Dette er viktigere for idretten enn noen av de
forslagene som fremmes i forslaget til ny anleggspolitikk.
• Nytt nasjonalt toppidrettssenter bør ikke inngå i anleggspolitisk program.
Midler til finansiering av senteret bør i hovedsak hentes fra andre kilder enn
spillemidler, men dersom spillemidler også må benyttes for fullfinansiering
bør disse være over en egen post i hovedfordelingen.

•

Det mangler en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene av
forslagene som er fremmet. Dette er en stor svakhet i forslaget til ny
anleggspolitikk, og gir dokumentet et preg av manglende seriøsitet.
Forslaget til ny anleggspolitikk bør ikke fremmes videre før en slik samlet
vurdering av økonomi er på plass.

Til Norges Idrettsforbund
Oslo 11.12.2018

Høringssvar fra Norges Skiskytterforbund til ny
anleggspolitikk
Norges Skiskytterforbund (NSSF) har i sin Langtidsplan for perioden
2018-2022 vedtatt følgende hovedmål for anlegg:
I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på
skiskytteranlegg i Norge heves. Utvikle anlegg i by-nære strøk.
Videre står det i langtidsplanen under punktet etablering av nye /
oppgraderte anlegg:
Mål: Innen 2022 skal det bygges / oppgraderes minst 10 anlegg.
Anlegg i by-nære strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg skal
prioriteres.
Prioritering av anlegg
Norges Skiskytterforbund er opptatt av å utvikle lokale lavterskeltilbud
innen trening og konkurranse for nye skiskyttere, og da er det viktig
med skiskytteranlegg i nærområdet. På bakgrunn av dette har Norges
Skiskytterforbund våren 2018 startet et prosjekt som vi kaller NSSFs
anleggsregister. Dette er for å kartlegge hvor det er god dekning og hvor
vi ønsker å styrke tettheten av skiskytteranlegg. I løpet av 2019 skal
NSSF lage en prioritert liste på hvor i landet vi ønsker å bygge nye
skiskytteranlegg.
NIFs forslag til prioriterte tilskudd over statsbudsjettet
Norges Skiskytterforbund støtter to av tre punkter NIF foreslår i
høringsforslaget:
- Full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger egne anlegg
- Tilskudd til svømmeanlegg flyttes over på statsbudsjettet
I forslaget er det lagt inn en betydelig økning i anleggspolitisk program,
og dette vil gå på bekostning av ordinære anlegg og øke etterslepet
ytterligere. Vi har forståelse for at anleggspolitisk program må økes,
men anbefaler en vesentlig lavere økning. Samtidig er det avgjørende at
det blir etablert gode prosesser innen idretten for å prioritere
anleggstyper i dette programmet.
Campus Sognsvann – nasjonalt toppidrettssenter
Norges Skiskytterforbund ønsker å heve prioriteringen av prosjektet
Campus Sognsvann, nytt nasjonalt toppidrettssenter. Dette vil alle
idrettene nyte godt av. Vi mener at norsk idrett må jobbe aktivt for at

det blir fullfinansiert over statsbudsjettet for å få realisert senteret og
sikre fremdrift i prosjektet.
Kostnadskrevende anlegg
Det foreslås en kraftig endring fra dagens spillemiddelordning, til at
kostnadskrevende anlegg skal få mer. Det kan være at det er riktig
prioritering, men NSSF er svært kritiske til å endre dette på nåværende
tidspunkt. Norges Idrettsforbund må være mer konkret på:
1) Definere: Hva er et kostnadskrevende anlegg?
2) Kartlegge: Hva slags type anlegg trenger idretten?
3) Kartlegge: Hvor trenger man kostnadskrevende anlegg
Norges Skiskytterforbund støtter ikke NIFs forslag til at nasjonalt
toppidrettssenter skal delvis finansieres via anleggspolitisk program. Vi
ønsker at disse midlene skal benyttes til å bygge flere lokale anlegg, for å
redusere og på sikt fjerne dagens etterslep. Slik forslaget nå foreligger
vil dette øke etterslepet.
Norges Skiskytterforbund anbefaler NIF følgende:
1) NIF gjør en grundig analyse sammen med resten av norsk idrett,
for å se hva idretten trenger av anlegg de nærmeste årene. For
NSSF kan det være nyttig å samarbeid med andre idretter som
krever snø i sine anlegg. NiF og Særforbundene må etablere en
klar prosess på hvordan prioriteringsrekkefølgen skal settes opp
på kostnadskrevende anlegg. Hvis ikke det blir gjennomført en
analyse og gjennom det en klar prioriteringsrekkefølge, vil vi at
dagens ordning opprettholdes inntil dette er gjort.
2) Nasjonalt toppidrettssenter må fullfinansieres over
statsbudsjettet
3) Full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger egne
anlegg
4) Tilskudd til svømmehaller flyttes over til statsbudsjettet

Med vennlig hilsen

Arne Horten
President i Norges Skiskytterforbund

NORGES SKYTTERFORBUND
Norges idrettsforbund
her
Dato, 14.12.2018
Høringssvar- forslag til ny anleggspolitikk
Norges Skytterforbund (NSF) viser til høringsbrev datert 26. oktober då. vedrørende forslag
til ny anleggspolitikk.
NSF ser behovet bedre koordinering, prioriteringer og involvering av idrettens
organisasjonsledd når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Der er således prisverdig at NIF
fremmer forslag til en ny anleggspolitikk, hvor bl.a. en tydeliggjøring av de ulike
organisasjonsleddenes roller et sentralt punkt. Dette punktet må imidlertid ses i sammenheng
med moderniseringsprosessen, ikke minst hva gjelder eventuelle organisatoriske endringer av
de regionale leddene.
Kostnadskrevende anlegg
Det foreslås at særforbundene skal utarbeide mål og strategier for anleggsområdet, herunder
en prioriteringsliste over behov for større anlegg.
Når det gjelder anlegg av nasjonal betydning/programsatsing, skal NIF i samarbeid med
særforbundene og berørte idrettskretser, lage prioriteringslister. Samlet tilskudd inkludert
tilleggsmidler skal tilsvare 40% av anleggskostnadene.
Det er i dag en klar underdekning av kostnadskrevende anlegg, samtidig som mange
særidretter trenger anlegg for å kunne avholde større idrettsstevner. Behovet for denne typen
anlegg er, isolert sett, absolutt til stede. Utfordringen er at når ett område prioriteres, må
nødvendigvis andre områder nedprioriteres tilsvarende. Det er allerede et stort etterslep på
idrettsanlegg og det må evalueres hvilke konsekvenser en slik prioritering konkret får for
idrettsanlegg i kommunene. Her må det også understrekes at fremtiden for
spillemiddelordningen er høyst usikker. Hvis dagens finansiering av svømmeanlegg
opprettholdes, blir det enda vanskeligere å få regnestykket til å gå opp.

Postadresse: Boks 5000, 0840 Oslo – Besøksadresse: Sognsveien 73, Oslo
Tlf. (+ 47) 21 02 90 00 – Telefaks (+ 47) 21 02 90 03 – E-post-adresse: nsf@skyting.no
Bankgiro 5134.06.06047
Tilsluttet: Norges Idrettsforbund, Nordisk Skytter Region, European Shooting Confederation
International Shooting Sport Federation og FITASC.

Anlegg eid av idrettslagene
Mange idrettslag eier selv sine anlegg. I dag må idrettslag med eget eid anlegg svare for alle
kommunale avgifter både i prosjekt og byggefasen, samt i den daglige drift.
Det bør her arbeides for at idrettslagene blir unntatt kommunale avgifter.
Endring av finansieringsmodell
NSF mener det er viktig å få realisert «Campus Sognsvann», men det er lite ambisiøst å legge
til grunn at bygekostnadene kun skal finansiers med inntil 50% over spillemidlene.
Et nytt nasjonalt toppidrettssenter bør i større grad bli finansiert over statsbudsjettet.
Det er avgjørende viktig at det arbeides videre med å sikre full momskompensasjon for
idrettslag som byger anlegg.
Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund
Arild Groven /s/
Generalsekretær

NORGES

SQUASHFORBUND

Til idrettsstyret
Det vises til høringsdokument høringsbrev tilforslag til ny anleggspolitikk fra NIF distribuert 26. oktober
2018.
Norges Squashforbund (NSqF)opplever at det er behov for bedre systematikk i norsk idrett i arbeidet med
bygging av idrettsanlegg, for etablering av felles mål og for bedre koordinering av faglig arbeid og
påvirkningsarbeid gjennomgående i organisasjonen. Idrettsstyrets initiativ ønskes på dette grunnlag
velkommen. Dette er en verdifull start på en prosess i retning av mer systematikk og faglighet i arbeid med
anlegg, noe som forhåpentligvis vil lede til større suksess innen anleggsutbygging for idretten.
En felles anleggsplan for idrettsorganisasjonen bør baseres på individuelle planer i alle særforbund og
planinnspill fra alle idrettskretsene. Kartlegging av kostnader for barn og unges deltakelse i idretten ved
bruk av anlegg må i tillegg kartlegges, vurderes og reduseres. Sammenholdt med et faglig analysegrunnlag
og en godt forankret målstruktur, må dette materialet danne grunnlag for en fellesidrettslig anleggsplan
som anleggs- og påvirkningsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen kan baseres å.
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbei er god. Det bemerkes at
idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og regionale myndi heter basert både på
innspill fra klubber/idretter og i fremtiden også på idrettens nye, sentrale anlegg planverk. Det er gode
argumenter for at de nye regionene skal ta et større ansvar for utvikling av idrettsanlegg. Spørsmål om
endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett bør imidlertid behandles helhetlig i den pågående
moderniseringsprosessen hvor modernisering av idrettskretser, særforbund, NIF og den sentrale styringen
av norsk idrett ses samlet. Når NIF informerer gjennom moderniseringsprosjektet at 1/3 av idrettsråd
fungerer godt, 1/3 middels og 1/3 dårlig er det naturlig å diskutere idrettsrådene rolle i
anleggsdiskusjonen. Hvordan disse tallene er fremkommet vites ikke. NSqF har tr'o på en styrking av
anleggskompetanse, planprosesser og tilskuddsordninger i NIF sentralt i nært samarbeid med
Idrettskretsene. Videre er det et ønske at anleggsfaglig kompetanse også styrkes,i
kommuner/fylkeskommuner. Det er ingen hemmelighet at de store idrettene som har ressurser til å
posisjonere seg i en helt annen form enn små idretter, har vunnet frem på anleggsområdet over mange år
ved nåværende rollefordeling og organisering.
NSqF ber om en klarere definering av store og kostnadskrevende anlegg samt anlegg for nye og små
idretter. Vi er usikre hvor egen og enkelte andre idretter hører inn i slike vage beskrivelser. Det kan
informeres om at ved utbygging av 3 squashbaner på rekke, kan veggene imellom kjøres til siden slik at
man får en idrettshall med standard mål som kan brukes av de fleste innendørsidretter. Vil dette defineres
som kostnadskrevende? En strålende løsning for flerbruk som i tillegg kan løfte frem en idrett som kommer
svært dårlig ut på den statlige/kommunale idrettsstatistikken.
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NSqF er svært begeistret for at spesielt utvalgte anleggstyper som kom svært dårlig ut på undersøkelsen
om anleggssituasjonen, inkluderes i anleggspolitisk program, herunder isanlegg og anlegg for å øke
bredden og mangfoldet i anleggstyper. Vår idrett med vår type anlegg hører inn under sistnevnte og det er
derfor svært gledelig at det foreslås å sette av 240 millioner til anlegg for å øke bredden og mangfoldet i
anleggstyper. Videre er vi begeistret for at det foreslås å etablere en liste over spesielt prioriterte anlegg i
løpet av første halvår 2020 og at alle særforbund og Idrettskretser her kan foreslå anlegg hvor Idrettsstyret
vedtar prioriteringen.
Vi støtter også målet som er foreslått med å skape et aktivitetshus hvor ungdom kan drive med forskjellige
idretter og vi setter stor pris på at vår idrett er inkludert i et slikt tilbud. Dette vil gi mulighet til å skape økt
aktivitet og mangfold samt nye idrettslag i nærmiljø.
NSqF ber om at det defineres føring og anbefaling om at hailer bør bygges i tilknytning til skoler, og da også
aller helst som fleridrettshaller, som kan benyttes av skole og idretten til forskjei ige tider i fellesskap.
Det forutsettes at NIFS møter med særforbund og idrettskretser om anleggssituasjonen og planer og mål
har gitt et godt, helhetlig og i en viss grad detaljert bilde av status og behov. Det hadde vært nyttig om
dette bildet hadde vært lagt ved utkast til ny anleggspolitikk slik at leserne kunne ha hatt en felles innsikt i
behovene.
NSqF støtter Norges Håndballforbunds initiativ til samarbeid og stiller oss bak deres felles anleggsbrev.

På vegne av styret i Norges Squashforbund

:
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Oslo, 14. desember 2018

NIF – Forslag til ny anleggspolitikk
Høringssvar fra Norges Svømmeforbund
Oppsummering
Norges Svømmeforbund er en idrettsorganisasjon, og vår aktivitet hører selvfølgelig hjemme
i anlegg som er finansiert og regulert av de bestemmelsene som gjelder for idrettsanlegg.
Norges Svømmeforbund er Norges sjuende største særforbund og svømmeanlegg er den
fjerde mest brukte anleggstypen. Vi ønsker økte tilskudd til svømmeanlegg velkommen, også
fra andre statlige finansieringskilder under det ufravikelige prinsippet at anleggene har sin
plass i spillemiddelordningen og at de utformes og driftes etter Kulturdepartementets årlige
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet».
Forslaget fra Norges Idrettsforbund fremstår ikke som et forslag om å sikre økt utbygging av
svømmeanlegg gjennom alternative finansieringskilder, men et forslag om å omdisponere
svømmeidrettens andel av spillemidlene uten å vurdere, eller bekymre seg om,
konsekvensene.
Konsekvensene av Norges Idrettsforbunds forslag vil være ødeleggende for svømmeidretten.
Samtidig kan ikke Norges Svømmeforbund se at argumentene for forslaget er sterke nok
med tanke på hvilke radikale endringer som legges fram.
Spillemiddelordningen sikrer
1. en stabil, forutsigbar finansiering av svømmeanlegg
2. utforming av anleggene i tråd med våre idrettsfunksjonelle krav
3. tilgang til anleggene for den organiserte idretten til trening og konkurranser
Disse punktene er helt avgjørende for svømmeidretten. En finansiering over statsbudsjettet
vil ikke kunne bidra til noe av dette.

Bakgrunn
Vi viser til dokumentet «Forslag til ny anleggspolitikk» utformet av Norges Idrettsforbund.
Dokumentet gir en skisse av status og utfordringer på området før det går videre til å
formulere en visjon, hovedmål, strategier og tiltak.
Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle». I forslaget fra NIF understøttes denne visjonen av
to hovedmål:
1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres
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Strategiene for å nå disse hovedmålene er:
1. Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha
innflytelse ved utforming av alle anlegg
2. Rammevilkårene for bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
3. Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger
Som tiltak 2.1 under strategi 2. foreslår Norges Idrettsforbund at «tilskudd til svømmeanlegg
flyttes over på statsbudsjettet. Det må sikres tilgang til svømmeanleggene for
svømmeklubber».
Begrunnelsen som gis er at «svømmeferdigheter blant barn er et lovfestet nasjonalt
kompetansekrav i grunnskoleutdanningen. Å utvikle svømmeferdigheter er et nasjonalt
ansvar og anleggene bør således sikres uavhengig av spillemidler.» Videre hevder Norges
Idrettsforbund at «(d)ette er også en tydelig anbefaling i Fjørtoftutvalget».

Norges Svømmeforbunds kommentarer
Norges Svømmeforbund viser til våre kommentarer av 22. mai 2018 til notatet «En
anleggspolitikk for de neste 20 årene» utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Som vi
understreker der: Svømmeanlegg er idrettsanlegg. Å fjerne anleggstilskuddene til en av
Norges største idretter fra idrettens finansieringskilder og tilhørende regelverk er
historieløst og destruktivt. Det åpenbare motivet for å fjerne svømmeanlegg fra
Bestemmelsene er å få flere spillemidler til fordeling blant de gjenværende. I
Idrettsforbundets forslag til ny anleggspolitikk er det lagt vesentlig mindre arbeid og
omtanke i planene for å sikre svømmeidretten en tilstrekkelig og pålitelig finansiering i andre
departmenters budsjett enn i planene for hva man skal bruke svømmehallsmillionene til.
Denne bråstoppen i NIFs resonnement understreker etter vårt syn det underliggende
motivet i forslaget, nemlig at det utelukkende handler om å frigjøre midler til andre anlegg.
Hensynet til en fortsatt finansiering av anlegg egnet for svømmeidrett kommer ikke bare i
annen rekke, men ser ut til å være fullstendig satt til side.

Kompetansekravet i skolen
NIF hevder i sitt forslag til anleggspolitikk at svømmeopplæringens plass i læreplan for
kroppsøving gjør at svømmeanlegg bør «sikres uavhengig av spillemidler». NIF ser her
tilsynelatende helt bort fra det faktum at i denne sammenhengen er det spillemidlene som
er det eneste sikre. Hvis NIF fullfører tankerekken, må det nødvendigvis føre til at
idrettshaller/flerbrukshaller som brukes til undervisning i kroppsøvingsfaget også bør flyttes
ut av spillemiddelordningen og over på statsbudsjettet. Vi understreker for ordens skyld at
dette heller ikke ville være en akseptabel løsning.

Fjørtoftutvalget
I motsetning til Norges Idrettsforbund er Fjørtoftutvalget opptatt av å øke utbyggingstakten
for svømmeanlegg gjennom tilleggsfinansiering fra flere departementer.
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Norges Idrettsforbund påberoper seg støtte for sitt forslag i rapporten «Statlig idrettspolitikk
inn i en ny tid» fra Strategiutvalget for Idrett (Fjørtoftutvalget). NIF sier at «anleggene bør
således sikres uavhengig av spillemidler. Dette er også en tydelig anbefaling fra
Fjørtoftutvalget.» Saken er imidlertid at dette ikke er en tydelig anbefaling fra
Fjørtoftutvalget, og vi mener det er uredelig av NIF å hevde at det er det. NIF har enten ikke
lest rapporten, ikke forstått rapporten, eller de går ut fra at ingen andre har lest, eller
forstått, rapporten.
I sin rapport skriver Fjørtoftutvalget på side 49:
«Anbefalinger:
1. Strategiutvalget for idrett anbefaler kulturministeren å utarbeide en statlig overordnet
politikk for å bedre behovsprøvingen og øke mangfoldet i bygging av anlegg for å nå
statens mål om fysisk aktivitet og idrett for alle gjennom bruk av spillemidlene.»
Den tydelige anbefalingen fra Fjørtoftutvalget er altså å sikre anleggsutbyggingen gjennom
bruk av spillemidler. Norges Svømmeforbund støtter anbefalingen.
Videre under anbefalinger skriver utvalget:
«3. Strategiutvalget for idrett anbefaler at det gjennomføres et tiårig statlig svømmehalløft
slik at alle barn og unge blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen.
Svømmehalløftet gjennomføres faglig og finansielt i et forpliktende samarbeid mellom
Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet (min uth.) og
Kunnskapsdepartementet.» Norges Svømmeforbund støtter forslaget om et svømmehalløft.
Det tydelige anbefalingen fra Fjørtoftutvalget er å øke tilskuddene til svømmeanlegg med et
svømmehalløft over ti år. Altså: 1) Anleggsutbygging gjennom bruk av spillemidler, og 2) økte
midler til svømmeanlegg i en statlig satsing der Kulturdepartementet er en sentral deltaker,
faglig og finansielt.
Det Fjørtoftutvalget ikke noe sted i sin rapport anbefaler, er å «flytte tilskudd til
svømmeanlegg over på statsbudsjettet».
Norges Idrettsforbund skriver: «Idrettslagenes behov for trenings- og konkurranseanlegg må
ivaretas uavhengig av finansieringskilde.» Til det er det å si at det etablerte systemet for å
sikre idretten trenings- og konkurranseanlegg er gjennom Kulturdepartementet og
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet», kjent som
spillemiddelordningen. Norges Svømmeforbund mener at det er en god løsning å knytte alle
eventuelle statlige tilskudd til svømmeanlegg, eller andre typer anlegg, til betingelsene som
gjelder for spillemidler. Slik sikrer man at utforming og drift av anleggene er formet av
idrettens behov.
Skolene trenger ikke anlegg som følger «Målbok for idrettsanlegg». Skolene trenger bare
svømmebassenger. Svømmebassengene er like brukbare til opplæring i skolen om de er 18
meter lange uten banemerking og startpaller. Når vi vet at skolene er konstant
underfinansierte og ikke har tilstrekkelige midler til vedlikehold av bygninger eller nødvendig
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utstyr til undervisningen, er det utilgivelig å tro at skolene skal bygge konkurranseanlegg til
idrettslagenes bruk.

Norges Svømmeforbunds anbefalinger
Tiltak 2.1, underpunkt 2.1.3 endres til:
2.1.3: Tilskudd til svømmeanlegg styrkes gjennom at finansiering over statsbudsjettet
kommer i tillegg til finansiering gjennom Kulturdepartementets spillemiddelordning. Det
gjennomføres et tiårig statlig løft for svømmeanlegg slik at alle barn og unge blir
svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Svømmeanleggsløftet gjennomføres faglig
og finansielt i et forpliktende samarbeid mellom Kulturdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Cato Bratbakk, president (sign.)
Norges Svømmeforbund
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Til:

Idrettsstyret
nifhoringer@idrettsforbundet.no
Oslo 17.12.2018

Forslag til ny anleggspolitikk - høringsuttalelse fra Norges Tennisforbund
Vi viser til høringsbrev med forslag til ny anleggspolitikk fra idrettsstyret distribuert 26. oktober
2018. NTF har satt seg grundig inn i forslaget, deltatt på to høringsmøter i regi av NIF og hatt separat
møte med SFF. Saken ble avslutningsvis behandlet i vårt styremøte onsdag 12. desember.
NTF stiller seg bak SFFs grunnlagsnotat til særforbundene og vil spesielt trekke frem at:
·

·

·
·
·

Vi savner at robuste fakta om nå-situasjon og fremtidige behov er gjort tilgjengelig for
særforbund og idrettskretser i forbindelse med høringsnotatet. Mangel på felles innsikt i slik
informasjon svekker etter vår oppfatning kvaliteten på forslaget og også verdien av innspill fra
høringsinstansene.
En eventuell styrking av anleggspolitisk program og prioritering av midler innenfor dette må
baseres på et sterkere faglig grunnlag enn det som fremgår av høringsnotatet. Spesielt må
effekten av en så sterk vridning av midler fra rimelige (som vi mener det gjennomgående er
størst behov for i de fleste idretter) til kostbare anlegg analyseres og vurderes grundig før det
eventuelt gjennomføres.
Det er viktig å være seg bevisst styrker i dagens spillemiddelordning slik at man unngår å foreslå
endringer i denne for å løse ett problem som fører til at det skapes et nytt.
Særegne prioriteringslister som ikke er basert på en faglig styring av programmet må unngås.
Nytt nasjonalt toppidrettssenter må i størst mulig grad finansieres over statsbudsjettet.
Breddeidretten tåler ikke en reduksjon av spillemidler i milliardklassen.

Om sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak
Målsetningene om at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres samtidig
som at idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres, er ambisiøse og kan etter NTFs
mening vanskelig oppnås uten en betydelig økning i tilførsel av midler.
Tilskudd gjennom spillemiddelordningen vil utvilsomt reduseres i kommende år og en økt tilførsel
av midler må dermed evt. komme via statsbudsjettet og/eller kommunenes budsjetter.
Det har tidligere vist seg utfordrende å få gjennomslag for et generelt prinsipp med økt tilskudd til
idretten over statsbudsjettet. Tiltak som klart tjener nasjonale interesser utover det idrettslige bør det
imidlertid være gode grunner til at staten tar ansvar for. NTF støtter derfor forslaget om at tilskudd
til svømmeanlegg flyttes til statsbudsjettet og mener at det samme bør gjelde for et nytt
toppidrettssenter.

Den store utfordringen ligger i kommunenes budsjetter. Forslagene i høringsnotatet vil føre til tunge
merbelastninger for disse. Selv om det legges opp til at store og kostnadskrevende anlegg skal få økt
spillemiddelstøtte, så kreves det uansett betydelig økte investeringer fra kommunene. De foreslåtte
is-anleggene er i tillegg svært dyre i drift. Samtidig ønskes det at kommunene skal sørge for gratis
trenings- og konkurransetid for barn og unge i alle anlegg, noe som resulterer i nok en stor kommunal
utgiftspost. Spillemiddelstøtten til ordinære anlegg reduseres og det forventes at etterslepet vil øke.
Dette vil føre til at færre idrettslag får anledning til å bygge egne anlegg slik at kommunene her får
ytterligere en belastning. Til syvende og sist er det kommunebudsjettene som er avgjørende for å få
gjennomført ønsket anleggspolitikk. NTF etterlyser at den åpenbare utfordringen som det dramatisk
store presset på kommuneøkonomien utgjør adresseres gjennom strategier og tiltak. I motsatt fall
risikerer man etter vår oppfatning å «gjøre opp regning uten vert».
Om realisering av anlegg i regi av idrettslag i samarbeid med kommunene
NTF representerer en idrettsgren i vekst og stor underdekning på anlegg. Tennis er en helårssport som
spilles innendørs ca. 8 måneder i året, men banekapasiteten vår reduseres til 1/3 i innendørssesongen.
Vi har prioritert anlegg som et strategisk satsingsområde og jobber tett med våre medlemsklubber på
dette feltet, noe som også er en forutsetning for å nå våre øvrige målsetninger. Det finnes svært få
kommunale tennishaller i Norge og vår erfaring er at det er urealistisk å basere seg på at kommunene
alene kan sørge for utbygging av den helårskapasiteten vi er avhengige av. Et viktig element i NTFs
anleggssatsing er derfor å bistå klubbene med å realisere haller i regi av idretten selv, tuftet på et nært
og fruktbart samarbeid med kommunene. Samarbeidsmodellen er basert på at:
·
·
·
·
·
·
·

En tennishall er et relativt enkelt bygg med stor mulighet for å benytte standardiserte løsninger.
Vi kjenner behovene og kan beskrive løsningene konsist.
Vi ønsker mest mulig aktivitet pr krone, og prioriterer idrettsflater fremfor signalbygg.
Vi ønsker arealer som gir mulighet for effektiv drift.
Vi har frivillige ressurser som ønsker å bidra til realisering av anlegg.
Ved hjelp av spillemidler, momskompensasjon, egeninnsats og en relativt beskjeden kommunal
støtte kan vi realisere gode anlegg.
Med et relativt beskjedent bidrag til drift, kan vi tilby sosial og overkommelig brukerbetaling

Gjennom en slik tilnærming opplever vi å fremstå som en konstruktiv samarbeidspartner for
kommunene. I stedet for å presentere et problem som kommunen må løse, ønsker vi å presentere en
løsning der vi ber om at kommunen stiller opp med et overkommelig bidrag. Det varierer fra
kommune til kommune hva et slikt bidrag består av. Det kan være kommunalt investeringstilskudd,
tomt, forskuttering av spillemidler og momskompensasjon, kommunal garanti for lån, finansiering av
rekkefølgekrav mv.
En av de største fordelene med en samarbeidsmodell er at det er mye større sjanse for at anlegget kan
realiseres innenfor kommunens idrettsbudsjett enn om kommunen selv må stå for prosjektet. For det
første bygger idretten erfaringsmessig mye rimeligere enn det offentlige. For det andre vil et
kommunalt prosjekt budsjetteres med «bruttokostnad» for prosjektet, inkludert MVA og spillemidler.
Selv om kommunen får refundert MVA og tilført spillemidler fremkommer ikke dette som en
reduksjon i investeringsbeløpet for det enkelte prosjekt og det er dermed vanskeligere å få vedtatt enn
et netto investeringstilskudd. Sagt med andre ord så får vi betydelig mer idrett for hver budsjettkrone
gjennom en slik samarbeidsmodell.

I tillegg får idretten i en slik modell utnyttet den store gevinsten som frivilligheten representerer og
vi bygger en kompetanse som gir oss større påvirkningskraft innenfor anlegg generelt.
Sambruksanlegget (tennis, bordtennis og kampsport) på Lade i Trondheim er et godt eksempel. Til
tross for at investering i anlegg til disse idrettene hadde høyeste prioritet fra idrettsrådet i mange år,
klarte Trondheim kommune ikke å finne plass på budsjettet til å bygge anlegget som de hadde
kostnadsberegnet til ca. 100 millioner kroner inklusive MVA. Det som gjorde det mulig for
politikerne å vedta prosjektet var at de tre idrettene presenterte et forslag der de selv bygget anlegget
(til en langt lavere kostnad enn kommunens plan) mens kommunen bidro med tilskudd på 19,2
millioner kroner, tomt, finansiering av rekkefølgekrav og kommunal garanti for lån.
NTF mener at samarbeidsmodellen kan være et positivt supplement til kommunale anlegg for å nå
målsetningen om at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres. Som det
påpekes i høringsnotatet er det faktisk idrettslagene som bygger flest anlegg. Videre vil man da
adressere utfordringen med at idrettens planer må være forankret i kommunenes budsjett. NTF
foreslår at det som en del av strategien under de etablerte målsetningene skal arbeides for å bedre
rammebetingelsene for idrettslag som bygger egne anlegg. Tiltak under denne strategien bør være at:
·
·
·
·
·

Kommunene bør etablere forutsigbare ordninger med en fast budsjettpost slik at idrettslag kan
søke investeringsstøtte til å realisere anlegg i samarbeid med kommunen.
Kommunene bør etablere ordninger for forskuttering av spillemidler og momskompensasjon
Kommunene bør etablere ordninger for å gi idrettslag kommunal garanti for lån for å realisere
anlegg i egen regi.
Kommunene bør etablere ordninger for at idrettslag kan søke om driftsstøtte til egne anlegg og
dermed kan tilby en sosialt akseptabel brukerbetaling.
NIF må spille en sentral rolle for å få realisert flere idrettsanlegg (ikke bare planlagt). Dette
krever kompetansebygging på tvers av særforbund slik at anlegg kan utvikles smartere, raskere
og mer kostnadseffektivt. I tillegg krever det et minimum av utøvende ressurser i NIF.

Som et eksempel på en kommune som har satt realisering av anlegg i samarbeid med idrettslag i
system vil vi peke på Oslo. De har etablert en ordning der det i dag avsettes 40 millioner kroner pr år
i investeringstilskudd. Rammen er av Oslo idrettskrets foreslått økt til 60 millioner kroner pr år. I
tillegg kan det søkes om kommunal garanti for lån. Kommunen begrunner tiltaket slik: «Målet med
et samarbeid med idrettslag er at det skal bidra til et bedre idrettstilbud til Oslos innbyggere gjennom
raskere realisering av anlegg og lavere kostnader for kommunen. Økt samarbeid med idrettslag kan
dessuten bidra til at lokalmiljøene får en sterkere dugnadsvilje og eierskap til de nye
idrettsanleggene.»
Ordningen er nedfelt i forskrift. Se https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-realisering-av-idrettsanlegg/
NTF mener at virkningene av et anleggspolitisk program på to milliarder kroner over seks år i stor
grad vil bidra til å undergrave samarbeidsmodellen snarere enn å legge forholdene bedre til rette. Det
forventes at denne omprioriteringen årlig vil redusere tilgjengelige spillemidler til «ordinære» anlegg
(post 1.1.) med ca. 300 millioner kroner (over 20 %) – et beløp som eksempelvis ville dekket tilskudd
til ca. 120 tennisbaner i hall hvert år, eller til over 700 baner på seks år.

Dette kommer i tillegg til reduksjon som følge av den forventede nedgangen i overskuddet fra Norsk
Tipping, samtidig som høringsnotatet fastslår at det må påregnes større etterslep og lengre ventetid
på utbetaling av midler. For idrettslagene vil det dermed bli mye vanskeligere å få tildelt spillemidler
og de belastes ytterligere med dyre mellomfinansieringsløsninger i de aller mest sårbare driftsårene
rett etter åpning. Frivillige ressurser som er villige til å bruke tid og kompetanse på å bidra til
anleggsvekst møter på enda et hinder. Gode, sunne prosjekter som ellers kunne vært realisert veltes.
Om økonomiske barrierer
Behovet for ordinære idrettsanlegg blir ikke borte selv om offentlige midler kanaliseres mot større og
kostnadskrevende anlegg. Vi frykter at det som vil skje er at det tvinger seg frem en utvikling der de
mest ressurssterke vil bygge anlegg i privat regi uten tilskudd fra spillemidler eller kommune. Disse
anleggene vil nødvendigvis måtte drives kommersielt og brukerbetalingen vil bli deretter.
Konsekvensen kan dermed bli at kun «betalingsidrettene» overlever og at den økonomiske barrieren
for å drive idrett blir enda høyere.
Avslutning
I en utvikling der spillemiddelordningen og kommuneøkonomien er under press er NTFs oppfatning
at man må strebe etter å finne løsninger som gir mer idrett og aktivitet pr. krone. Vi savner dette
perspektivet i høringsnotatet. Videre savner vi et sterkere fokus på realisering og gjennomføring av
de planene som vedtas. Vi er overbevist om at idretten kan få til en slik utvikling dersom vi utnytter
de ressursene som vi samlet rår over, ikke minst i form av frivillige. Vi ser ikke bort fra at det kan
være nødvendig og riktig å styre noe av spillemidlene gjennom styrking av anleggspolitisk program.
En slik prioritering må imidlertid baseres på et sterkt faglig grunnlag og effekten må vurderes nøye
slik at vi unngår at ordinær breddeidrett med godt dokumentert anleggsbehov blir skadelidende.
Vennlig hilsen

Alexander Kjær
Generalsekretær
Vedlegg: SFFs grunnlagsnotat til særforbundene

Til særforbundene
Ullevål stadion, 16. november 2018

Grunnlagsnotat til særforbundene - høring forslag til ny anleggspolitikk
Det vises til høringsdokument høringsbrev til forslag til ny anleggspolitikk fra NIF distribuert 26.
oktober 2018. Frist for innspill er satt til 17. desember 2018. Det avholdes møte om forslaget og
høringen 27. november kl. 17-18.00. Det oppfordres til å sende inn spørsmål til forslaget og
høringen i forkant av møtet til nifhoringer@idrettsforbundet.no.
Innledning
Det er behov for bedre systematikk i norsk idrett i arbeidet med bygging av idrettsanlegg, for
etablering av felles mål og for bedre koordinering av faglig arbeid og påvirkningsarbeid
gjennomgående i organisasjonen. Idrettsstyrets initiativ ønskes på dette grunnlag velkommen.
Dette er en verdifull start på en prosess i retning av mer systematikk og faglighet i arbeid med
anlegg, noe som forhåpentligvis vil lede til større suksess i anleggsmessig tilrettelegging for den
organiserte idretten.
En felles anleggsplan for idrettsorganisasjonen bør baseres på individuelle planer i alle særforbund
og planinnspill fra alle idrettskretsene. Sammenholdt med et faglig analysegrunnlag og en godt
forankret målstruktur, må dette materialet danne grunnlag for en fellesidrettslig anleggsplan som
anleggs- og påvirkningsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen kan baseres på.
Om et løft for store kostnadskrevende anlegg
Det forutsettes at NIFs møter med særforbund og idrettskretser om anleggssituasjonen og planer
og mål har gitt et godt, helhetlig og i en viss grad detaljert bilde av status og behov. Det hadde vært
nyttig om dette bildet hadde vært lagt ved utkast til ny anleggspolitikk slik at leserne kunne ha hatt
en felles innsikt i behovene.
Når et slikt bilde settes inn i en analyse basert på alle tilgjengelige kilder, vil man kunne etablere en
fullstendig beskrivelse av anleggsdekningen i dag – en nåsituasjonsbeskrivelse.
Et mål for anleggsdekningen på et tidspunkt i fremtiden finner vi hvis vi beregner
befolkningsutvikling og ser denne i sammenheng med utvikling i aktivitetsrelaterte trender.
Dagens status og det fremtidige målbildet vil gi grunnlag for en gapanalyse hvor vi helt konkret kan
se hva som skal til for å utvikle en balansert anleggsdekning frem til det aktuelle tidspunktet. Da
kan vi lage gode handlingsplaner med prioriteringer og planmessig fremdrift.
Uten en slik målprosess og analyse er det risiko for at satsinger kan bli tilfeldig og ikke treffe godt
nok. Særlig viktig er dette når en av bærebjelkene i NIFs forslag til ny anleggssatsing er en betydelig
utvidelse av anleggspolitisk program. En slik satsing må være rent faglig begrunnet, og den må
treffe godt. Den vil gå på bekostning av ordningen med spillemidler til idrettsanlegg i kommunene
hvor rammene blir redusert. Effekten av dette bør beregnes.

www.særforbund.no
@saerforbund
https://www.facebook.com/saerforbund

Daglig leder
Terje Jørgensen
tj@saerforbund.no
+ 47 90 61 05 64
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I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende anlegg til et nivå
som tilsvarer minimum 25 % av normal anleggskostnad, og 40 % når tilleggsmidler under ordningen
medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til 2 mrd. kr. på seks år. Denne satsingen vil
innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere idrettsanleggene.
I hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2018 er det avsatt totalt 1,6 mrd. kr. til anlegg.
Av dette går 40 mill. kr. til kostnadskrevende anlegg. Med NIFs forslag, vil avsetning til kostnadskrevende anlegg måtte økes fra 40 mill kr. til hele 333 mill. kr. pr. år, og denne avsetningen vil gå
opp fra 2,5 % av spillemidlene for idrettsanlegg til nær 21,0 %, forutsatt samme beløp totalt til
anlegg i årene som kommer.
Det vil medføre en til dels kraftig reduksjon i spillemidler til rimeligere anlegg, noe som kan lede til
to utfall. At det blir bygget færre slike anlegg eller at etterslepet øker.
Det bestrides ikke at det er underdekning av kostnadskrevende anlegg eller at spillemidlenes andel
av byggekostnader er lavere for disse anleggene enn for rimeligere anlegg. Det tilsier at en
omlegging i den retningen NIF foreslår bør vurderes. Det sentrale spørsmålet blir om det er
forsvarlig å gjennomføre en så radikal omlegging som det legges opp til. Det hadde utvilsomt vært
en fordel om et robust fakta- og plangrunnlag som beskrevet på side 1 hadde vært på plass når man
skal ta stilling til et forslag om en så radikal omlegging som det er snakk om her.
Særlig viktig er dette i en situasjon hvor det er betydelig usikkerhet knyttet til fremtiden for
spillemiddelordningen.
Dersom ordningen med spillemidler til svømmeanlegg forblir uendret (se under), vil foreslåtte tiltak
for å frigjøre midler innenfor ordning trolig ha svært beskjeden effekt, betydelig svakere enn
beskrevet i høringsdokumentet.
Det er sikkert også grunnlag for en satsing på isanlegg i anleggspolitisk program 2019-2024. Det er
anført at idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 viser at isanlegg kommer svært dårlig ut. Det advares
imidlertid mot å etablere så tunge satsinger uten at dette gjøres med utgangspunkt i en grundig
faglig analyse og en helhetlig plan omfattende alle aktuelle anleggstyper som viser behov,
prioriteringer, planlagt rekkefølge på tiltak og hvordan summen av tiltak fører til en ønsket
anleggsstruktur for hele den organiserte idretten.
Dagens satser for statlige tilskudd fra spillemidlene til de enkelte anleggskategorier er lave.
Kommunene bygger allikevel anlegg, og med lave tilskuddssatser er det mulig å bygge flere anlegg
innenfor en gitt tilskuddsramme. Lave satser fører kanskje til at blir bygget færre kostnadskrevende
anlegg, men sammenhengen mellom størrelse på tilskuddssatsene og antall idrettsanlegg som kan
finansieres må man ha klart for seg i arbeidet med å prioritere.
Om et nytt nasjonalt toppidrettssenter
Høyere satser vil altså kunne føre til at det blir bygget færre anlegg. Denne effekten forsterkes av at
det skal prioriteres spillemidler både til en svært kraftig innsats for å få bygget flere kostnadskrevende anlegg, samtidig som det skal føres spillemidler – trolig i milliardklassen – til et nytt
nasjonalt toppidrettssenter. Etterslepet er allerede på over 3 mrd. kroner. I strategien legges det
opp til at 50 % av kostnadene til et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal tas fra spillemidlene. Det
bør arbeides for å få så stor andel som mulig av et statlig tilskudd til et nasjonalt toppidrettssenter
over statsbudsjettet.
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Om bygging av mesterskapsanlegg
Det registreres at vedtak i idrettspolitisk dokument om å utvide nasjonalanleggsordningen til å
omfatte alle større idretter (pkt 7.4 d)) ikke er fulgt opp i høringsdokumentet. Det er nødvendig å
gjennomføre en evaluering av nasjonalanleggsordningen når det skal utvikles en ny anleggsstrategi.
I forlengelse av denne evalueringen er det behov for en planmessig utvikling av infrastruktur for
internasjonale arrangementer i Norge i en større idrettslig bredde enn det som har vært mulig frem
til nå. Anleggsutviklingen og arbeidet med å få arrangementer til Norge bør imidlertid holdes adskilt
slik at det kan unngås at anleggsutvikling blir en sentral faktor i prioritering av arrangementer.
Om gratis bruk av idrettsanlegg
Dette er et mål som også er nedfelt i idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pkt. 7.4 g)). Det byr
imidlertid på noen utfordringer. Driftskostnadene for kommunene vil med en utvikling i denne
retningen øke betydelig gjennom tap av inntekter fra drift av anleggene og gjennom økte kostnader
i form tilskudd til idrettslag som drifter egne anlegg. Det vil redusere kommunenes evne og kanskje
også vilje til å bygge nye anlegg.
Gratis bruk av anlegg for barn unge er innført i noen store befolkningsrike kommuner som også er
blant de kommunene i landet med lavest anleggsdekning. Effekter av et slikt tiltak bør studeres
grundig før det innføres.
Om svømmeanlegg
Det foreslås i høringsdokumentet at svømmeanlegg tas ut av spillemiddelordningen og finansieres
over statsbudsjettet. Dette forslaget byr på utfordringer. På den ene siden er det slik at
spillemidlene ikke strekker til, og det er riktig å vurdere tiltak for å styrke ordningen eller frigjøre
midler innenfor den. Et 25-meterbasseng med åtte baner mottar 25,5 mill. kr. i ordinære spillemidler og et 50-metersbasseng mottar betydelig mer. Mye spillemidler kan frigjøres ved å finne en
justert modell for finansiering av svømmeanlegg som i relativt beskjeden grad benyttes til organisert idrett. På den annen side er det viktig for den idrettslige bruk, og ikke minst for utvikling av
nye anlegg, at spillemidler er en viktig del av finansieringen. Det setter de forbund som har idretter
i et svømmeanlegg i stand til å øve politisk press, både for å få bygget anlegg der det er idrettslig
behov, og for å få lagt til rette for så mye trenings- og konkurransetid i anleggene som mulig.
Norges Svømmeforbund mener at … svømmeanlegg fortsatt skal ha en selvfølgelig plass i
«Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Norges Svømmeforbund er en
idrettsorganisasjon og svømmeanleggene er våre idrettsanlegg. At de også brukes til opplæring og
mosjon/rekreasjon forandrer ikke dette. Det er «Bestemmelsene» og tilknytningen til
idrettsforvaltningen i Kulturdepartementet som sikrer krav til konkurransefasiliteter i utforming og
drift.
Norges Svømmeforbund foreslår at … tilskudd til svømmeanlegg styrkes gjennom en statlig
overordnet politikk for prioritering av spillemidler, og gjennom ekstra finansiering over
statsbudsjettet i tillegg til de til enhver tid gjeldende betingelsene i Kulturdepartementets
spillemiddelordning. Det gjennomføres et tiårig statlig løft for svømmeanlegg slik at alle barn og
unge blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Svømmeanleggsløftet gjennomføres
faglig og finansielt i et forpliktende samarbeid mellom Kulturdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
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Det vil trolig være nyttig med en egen debatt om finansiering av svømmeanlegg og en eventuell
satsing på bygging av flere anlegg av denne typen.
Om økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er god. Det
bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og regionale myndigheter
basert både på innspill fra klubber/idretter OG i fremtiden også på idrettens nye, sentrale
anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye regionene skal ta et større ansvar for
utvikling av idrettsanlegg. Spørsmål om endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk idrett bør
imidlertid behandles helhetlig i den pågående moderniseringsprosessen hvor modernisering av
idrettskretser, særforbund, NIF og den sentrale styringen av norsk idrett ses samlet.
Andre forhold
Det foreslås å etablere en liste over spesielt prioriterte anlegg som skal forvaltes av idrettsstyret. Et
anleggspolitisk program på 2 mrd. kr. over seks år er en særdeles tung satsing på kostbare anlegg –
på bekostning av rimeligere anlegg eller en kraftig økning i etterslepet. Hvis det etableres – også i
mindre skala enn foreslått i høringsdokumentet - bør det forvaltes ene og alene etter faglige
vurderinger og prioriteringer. Det bør unngås å innføre særegne prioriteringslister utenfor den
faglige styringen av programmet.
Full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg er et viktig tiltak. En prioritering av
dette målet støttes.
Avslutning
Dagens ordning med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer i det store og hele godt,
med klare svakheter som høringsdokumentet viser på en god måte. Det er viktig å være seg bevisst
styrker i dagens ordning når man foreslår en ny kurs slik at man unngår at det å løse et problem
fører til at det skapes et nytt.
I forslag til ny anleggsstrategi foreslås det til dels radikale endringer i forvaltning av spillemidler til
idrettsanlegg. Det fremstår som at det gjøres på et litt for tynt faglig grunnlag. Det er bred aksept
for at ordningen med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer godt, og at de anlegg
det er behov for lokalt blir prioritert. Sentrale tiltak i den foreslåtte strategien vil få store
konsekvenser for denne ordningen – det skal man være varsom med.
Det er bred enighet om at det er behov for en styrking og bedre samordning av det faglige
anleggsarbeidet i idrettsorganisasjonen – og utarbeidelse av en felles strategi - slik at man kan sikre
tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse også regionalt og nasjonalt.
En styrking av anleggspolitisk program kan være fornuftig. Utforming av den og prioritering av tiltak
bør gjøres med et sterkere faglig grunnlag enn det som fremgår av høringsnotatet. Effekten av en
så sterk vridning av midler fra rimelige til kostbare anlegg bør analyserer og vurderes grundig før
det eventuelt gjennomføres.
Med vennlig hilsen
Terje Jørgensen (s)
Daglig leder

Tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Medlem av International Waterski and Wakeboard Federation og deres region Europe & Africa

Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komite
her

Deres ref

Vår ref
LAM/ss

Besøksadresse:
Idrettens Hus, Sognsveien 73, Oslo
Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo
Forbundskontoret:
Telefon: 21 02 98 70
e-mail: office@vannski.no
Org.nr: 969956896
Konto.nr: 7874.05.97433

Dato
4. desember 2018

Høringssvar – forslag til ny anleggspolitikk
Innledning
Det er behov for bedre systematikk i norsk idrett i arbeidet med bygging av idrettsanlegg, for
etablering av felles mål og for bedre koordinering av faglig arbeid og påvirkningsarbeid
gjennomgående i organisasjonen. Vi ser dette som et positivt initiativ fra Idrettsstyret.
Dette er en verdifull start på en prosess i retning av mer systematikk og faglighet i arbeid med anlegg,
noe som forhåpentligvis vil lede til større suksess i anleggsmessig tilrettelegging for den organiserte
idretten.
En felles anleggsplan for idrettsorganisasjonen bør baseres på individuelle planer fra alle særforbund
og planinnspill fra alle idrettskretsene. Sammenholdt med et faglig analysegrunnlag og et godt
forankret mål, bør dette kunne danne grunnlag for en fellesidrettslig anleggsplan som anleggs- og
påvirkningsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen kan baseres på.

Om et løft for store kostnadskrevende anlegg
Det forutsettes at NIFs møter med særforbund og idrettskretser om anleggssituasjonen og planer og
mål har gitt et godt, helhetlig og til en viss grad detaljert bilde av status og behov. Det hadde vært
nyttig om dette bildet hadde vært lagt ved utkast til ny anleggspolitikk slik at man kunne ha hatt en
felles innsikt i behovene.
Når et slikt bilde settes inn i en analyse basert på alle tilgjengelige kilder, vil man kunne etablere en
fullstendig beskrivelse av anleggsdekningen i dag – en nåsituasjonsbeskrivelse.
Dagens status og det fremtidige målbildet vil da kunne gi grunnlag for en gapanalyse hvor vi helt
konkret kan se hva som skal til for å utvikle en balansert anleggsdekning frem til det aktuelle
tidspunktet. Da kan vi lage gode handlingsplaner med prioriteringer og planmessig fremdrift.
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I høringsdokumentet foreslås det å løfte tilskuddssatsene for kostnadskrevende anlegg til et nivå som
tilsvarer minimum 25 % av normal anleggskostnad, og 40 % når tilleggsmidler under ordningen
medregnes. Anleggspolitisk program foreslås økt til 2 mrd. kr. på seks år. Denne satsingen vil
innebære en betydelig flytting av spillemidler til de dyrere idrettsanleggene.
Noen særforbund, bl.a. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund, har kostnadskrevende anlegg, og vi
vil sette prise på dette løftet, noe som vil kunne skape mer anleggsutbygging for våre idrettslag. Noe
som vil opprettholde mangfoldet i norsk idrett.
For å få på plass en vannskiarena kreves det et vannspeil med lengde på 750 meter, bredde på 150
meter (dersom banene kan legges ved siden av hverandre) og dybde på min. 1,5 meter (2,5 meter i
området 30-80 meter etter vannskihoppet).
En 5 masters kabelbane krever et vannspeil på rundt 80 x 140 meter.
I tillegg bør disse områdene ha god infrastruktur, da slike anlegg er avhengig av strøm og nett for å
kunne fungere som konkurransearena for oss. Det er dessverre ikke like enkelt å nå frem hos
kommuner og idrettsråd for å se på mulige områder til dette. I tillegg så ser vi svært lite informasjon
for oss utendørsidretter på dette som går på motorferdselloven og evt. unntak fra denne. Det må
skapes en forståelse for at ikke absolutt alt kan vernes. Noe må avsettes også for aktivitet.

Om et nytt nasjonalt toppidrettssenter
Vi ser at det legges opp til at 50 % av kostnadene til et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal tas fra
spillemidlene. Vi mener at det bør arbeides for å få så stor andel som mulig av et statlig tilskudd til et
nasjonalt toppidrettssenter over statsbudsjettet. Det samme gjelder for svømmehaller.
Får man igjennom dette, vil det kunne redusere det totale etterslepet, og frigi mer midler til den
generelle anleggsbyggingen.

Om økt ansvar til regionene
Beskrivelsen i høringsdokumentet av organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeid er god. Det
bemerkes at idrettskretser og idrettsråd må forvalte sine innspill til lokale og regionale myndigheter
basert både på innspill fra klubber/idretter OG i fremtiden også på idrettens nye, sentrale
anleggsplanverk. Det er gode argumenter for at de nye regionene skal ta et større ansvar for utvikling
av idrettsanlegg. Det er imidlertid viktig at spørsmål om endringer i rolle- og ansvarsdeling i norsk
idrett bør behandles helhetlig i den pågående moderniseringsprosessen hvor modernisering av
idrettskretser, særforbund, NIF og den sentrale styringen av norsk idrett ses samlet.

Andre forhold
Vi er enig i at full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg er et viktig tiltak.
En prioritering av dette målet støttes av oss.
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Avslutning
Dagens ordning med spillemidler til anlegg gjennom kommunene fungerer i det store og hele godt,
med klare svakheter som høringsdokumentet viser på en god måte.
Det er bred enighet om at det er behov for en styrking og bedre samordning av det faglige
anleggsarbeidet i idrettsorganisasjonen – og utarbeidelse av en felles strategi - slik at man kan sikre
tilstrekkelig anlegg av rett type i god balanse også regionalt og nasjonalt.

Med vennlig hilsen
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Lars Andreas Marthinsen
president
Stephen Smithurst
generalsekretær

