Sammendrag gruppearbeid anlegg
Dialogkonferanse Flå
Oppsummert ble det diskutert en rekke problemstillinger og muligheter på anleggsfronten.
En del av punktene vil bli fulgt opp av anleggsutvalget, mens andre saker vil ligge til rådgiver i
fylkeskommunen. Idrettsrådene er uansett i første linje når det gjelder anleggspolitikk og kontakt
med politikere og administrasjon i kommunene i Buskerud.
Diskusjonene tok utgangspunkt i idrettspolitisk dokument og heftet «Spillemidler til idrettsanlegg
2015».

Forankring
Anleggstetthet
Vi ser at Buskerud ligger omentrent på gjennomsnittet i Norge når det gjelder antall innbyggere pr
anlegg. Dette gjelder også nærmiljøanlegg. Men vi ligger som femte dårligste fylke når det gjelder
halldekning. Vi ser også at i bysammenheng ligger fortsatt Drammen meget dårlig an.
Vi kan slå fast at det er store variasjoner internt i Buskerud, og at det er til dels store regionsvise
forskjeller.
 Det er ønske fra gruppen med en anleggsoversikt brutt ned i regioner evt kommuner som
viser dekningen på samme måte som i rapporten. Dette har vi hatt i forrige anleggsrapport
for Buskerud. Anleggsutvalget følger opp.
IPD 7.2.2 Kompetanseheving
Det er store ulikheter mellom regioner og kommuner når det gjelder økonomi, anleggsdekning,
samarbeidsavtaler og finansieringsmuligheter.
Opplæring vil være et «evig» arbeide med skiftende tillitsvalgte, nye politikere og utskifting i
administrasjonene rundt om. Likevel et svært viktig punkt å følge opp. For eksempel med kurs, treff,
møter etc.
Idrettsrådene bør bli mer profesjonaliserte. Viktige å framstå som positive og se muligheter i stedet
for hindringer.
Et treffpunkt er BIK sitt anleggsnettverk.
Fylkeskommunens konferanse med ansatte i kommunene er en svært viktig arena, og det er ønske
om at anleggsutvalget og andre i idretten fortsatt blir invitert med slik at vi har et felles treffpunkt
mellom frivillighet og det offentlige.
 Følges opp av rådgiver i fylkeskommunen, og anleggsutvalget. Samt de enkelte idrettsråd
som må ta ansvar for opplæring internt i sine kommuner.
IPD 7.4: Idrettsanlegg
Generelt støtter gruppen IPD`s føringer ang anlegg.

c. Det påpekes at selv om spillemiddelandelen økes til 30% så er det fortsatt kommunene som må
stille med hovedfinansieringen. Det er fortsatt usikkerhet rundt planlagte kommunesammenslåinger
i framtiden, og hvordan det vil påvirke finansieringsmodellene.
e. Utvide kapasitet i idrettshaller. Gruppen støtter dette og vil oppfordre til å se muligheter i
forbindelse med eksisterende anlegg. Såkalte anneksidretter kan greie seg med moderate arealer og
bruke garderobefasilitetene i et eksisterende anlegg. Mye tid går med til opp og nedrigging av utstyr
for mange idretter.
f. Fylkeskommunen bør være en aktiv part i interkommunale anlegg. For eksempel som leietaker ifb
med videregående skoler.
k. Anlegg bør bygges ved skoler. Her må IR og lag også være påpasselig slik at det skjer og ser til at
når anlegg bygges så tilrettelegges det også for helårsbruk.

Tema som kom opp ila gruppearbeidet
Sammenfallende anleggsplaner
Det viser seg at det fins sammenfallende planer for utvikling av anlegg i samme
region/naboregioner. Dette kom fram under gruppearbeidet og viser nytten av å ha en arena hvor
idrettsrådene kan snakke sammen.
Når til dels like anlegg planlegges i geografisk nærhet av hverandre så kan det være nyttig å snakke
sammen om samarbeidsformer, muligheter for interkommunale anlegg etc. Interkommunale anlegg
vil utløse betydelig større andel av spillemidler.
 Følges opp av fylkeskommune, anleggsutvalg og de enkelte IR.
Samarbeidsformer
Når anlegg skal planlegges så bør det ses på muligheter for OFS: Offentlig/Privat samarbeid. Det fins
gode eksempler som kan deles.
Samarbeid med særidrettene sett regionsvis. Vi ser for oss et mål om å få god oversikt over planene
til 1-2 særidretter ila 2016.
 Anleggsutvalget.
Anleggsoversikt
Ønske om å arbeide videre med en oversikt over anlegg i Buskerud sett i et livsløpsperspektiv. Dvs
vedlikeholdsbehov, kommunale kontra private anlegg og driftsformer.
Røyken idrettsråd er for eksempel i gang med å få oversikt i sin kommune.
For øvrig vil samarbeid som regel lønne seg, for eksempel der flere idretter går sammen om å bygge
felles anlegg.
Det er ønske om ha en totaloversikt over hvem som bygger, eier og drifter anleggene.
 Følges opp av anleggsutvalget.
Dugnadsinnsats
Hvordan regnes timer/innsats. Eksempel Thonhallen på Flå hvor en stor del av anleggskostnadene
ble regnet som dugnadsinnsats. Kvalitetssikre tall på hvordan årsverk telles osv.

Nyttig med tips og oversikt over hva en kan legge inn i dugnadsinnsats i spillemiddelsøknader.
 Anleggsutvalg/idrettsråd
Basishaller
Tiltak på tvers av idretter. Bør kunne ha som mål å få bygd basishaller i alle regionene i Buskerud.
Finansieres som nærmiljøanlegg?
 Kan følges opp både av anleggsutvalget og toppidrettsutvalget.
Trening i offentlige rom
Det forgår en hel del trening og idrett i offentlige rom. Her er ingen finansiering.
Skal vi engasjere oss mer i dette? For eksempel når det gjelder regulering av treningsområder og mer
tilrettelegging.
Flerbrukshaller
Det er ønske om at hele regioner går sammen og tilbyr åpne haller på fredager for eksempel.
Da kan man etablere en praksis som er velkjent og vil bli etterspurt.
 Hvordan?
Nye idretter
Hva når ingen tar initiativ? Hvem skal gå i bresjen for idretter som ikke er etablert i en kommune,
eller der utøverne reiser langt ut av kommunen for å trene?
 Idrettråd må ha oversikt og evt dra i gang prosjekter. Hent kompetanse fra særidrettene.
Utradisjonelle anlegg/midlertidige anlegg
Gruppen oppfordrer til å tenke nytt: for eksempel gjenbruk at industrihaller ol. Mulighet for mobile
anlegg og midlertidige løsninger. Det fins gode eksempler. For eksempel islagte midlertidige haller.
 Lag og idrettsåd, kommuner.
Til slutt:
Henviser til BIK sin hjemmeside under anlegg der vi har fått nytt og forbedret innhold.
Idrettsanlegg.no er under utvikling og vil forhåpentlig bli en base med nyttig informasjon om alt fra
finansiering til tekniske løsninger som kan deles av alle interessenter i anleggsutbygging.
Gode eksempler fins det mange av i Buskerud. Under bygging i Røyken: Uteområde med en rekke
muligheter. For eksempel sandvolleyball +++. Bør befares for gode ideer.

