
Tema:   
Anleggsutvikling i nye Innlandet –  
Roller, ansvar, samspill

Fredag 1. november, Scandic Lillehammer Hotel
Målgruppa for fagdagen er:
Kommunale saksbehandlere, andre aktuelle fra kommuner
Representanter fra idrettsråd
Frivillige Idrettsledere, daglig ledere i idrettslag

Fagdag –  
Idrettshelga Innlandet 



Tid Tema Ansvarlig

10.00 Delt sesjon – for kommunene:
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Lars Gotaas

Ferdselsåreprosjektet Ingeborg Lunde

Dagsturhytteprosjekt Tuva Eikelid

Tilskuddsordning arrangementsutvikling er utsatt Per Madsen

Innspill til ny Idrettsmelding 
Innspill fra salen

Per/
Kjersti Rønning

Norsk Tipping sin rolle ved anleggsåpninger Trond Olav Asperud

11.45 Lunsj

Felles program for alle etter lunsj 

12.45 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i nye  
Innlandet                        
Idrett i samfunnsutviklingen i nye Innlandet 
Hovedmål, delmål og prioriterte områder for Innlandet fylke

Even A. Hagen

13.05 Kunnskapsgrunnlag for god anleggsutvikling
Ny regional planstrategi  Kjersti Rønning

Nærmiljøundersøkelse, levekårsundersøkelse, Ung data Ingeborg Lunde

Statistikk, spillemidler til idrettsanlegg Per Madsen

14.00 Roller i arbeidet med anleggsutvikling på  
kommunalt nivå. Tom Svellet

Kort presentasjon av anleggspolitikken i «Idretten vil»  Tina Thorsen (10 min)

Hva prioriteter Innlandet fylkeskommune i anleggsarbeidet? Tuva (10 min)

Kommunal planlegging og samhandling med idrettsråd og 
idretten. 

• Betydningen av godt planarbeid i kommunene, både plan 
for fysisk aktivitet og andre kommunale planer som er vik-
tig for fagfeltet. 
Hvordan skape god medvirkning, god behovsvurdering?

Problemstillinger til drøfting i grupper:
Hvordan samspille i arbeid med anleggsutvikling –  
organisering, arbeidsform, ansvar? Hva skal idretten prioritere?

Inger L Fløgum  
(20 min)

Noen innspill i plenum

Program:



Tid Tema Ansvarlig

15.15 Roller i arbeidet med anleggsutvikling på  
regionalt nivå Kari Nilssen

Helhetlig anleggsutvikling opp mot særinteresser – hvordan 
håndterer vi dette? 
Hvorfor handlingsplan for store anlegg?
Hvordan skal arbeidet med handlingsplan for store anlegg 
legges opp?

Kari Nilssen (10 min)

Hvordan tenker fotballkretsen å følge opp føringer for  
anleggspolitikken i «Idretten skal»?

Ove Halvorsen  
(20 min)

Hva tenker skiforbundet om anleggsutviklingen innen  
skiidretten i Innlandet?    

• Hva er behovene fremover?

• Hvordan samarbeide om store anlegg/  
store arrangement?

• Hvordan få til et godt samspill mellom idrettskrets,  
særkretser, fylke, kommuner og særforbund,  
– spesielt  koordinering av anleggsplaner?

Marit Gjerland (20min)

Litt jobbing med tema i grupper og innspill i plenum

16.30 Tverga – ressurssenter for egenorganisert  
idrett og fysisk aktivitet.

Vegard, TVERGA

Anleggsutvikling for egenorganisert aktivitet –  
hvordan får vi det til?

17.00 Avslutt

Fagdagen er en del av Idrettshelga Innlandet og vi oppfordrer alle til å delta på 
Idrettens fellesprogram lørdag formiddag. 

Les mer om program, påmelding og overnatting til Idrettshelga her:  
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/om-oss/idrettshelga-innlan-
det-2019/

Dere bruker også linken på denne siden for påmelding til fagdagen, fredag.
For å gå direkte til påmelding, klikk her. 

Følg arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/Idrettshelga/

Velkommen!

Nærmere informasjon: Kjersti Rønning, tlf. 94 81 17 26, epost: kjersti.ronning.huber@hedmark.org
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