
Anleggsstrategi for norsk idrett

Torstein Busland

anleggsrådgiver
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Noen resultater fra idrettsrådsundersøkelsen
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Anleggssituasjonen
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Anleggssituasjonen
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Anleggssituasjonen i 2015 og 2019
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Utvikling fra 2015 til 2019
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Idrettsrådenes anleggsprioriteringer
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Spillemiddelsøknader 2018 - investeringer
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Totale investeringer: 23 378 millioner kroner
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Utgangspunkt for valg av mål og strategier
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• Anleggsmangel

• Etterslep

• «Lave» tilskuddssatser for enkelte anleggstyper

• Bør det offentlige ta et større ansvar for bygging 
og drift av idrettsanlegg?

• Behov for prioriteringer

Utfordringer
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Behov for flere anlegg

• Ca 25 % av idrettslagene
svarte at anlegg1 er et 
stort eller veldig stort 
problem.

• Anleggsveksten holder
stort sett tritt med 
befolkningsveksten. 
.

1) Sivsce 2016
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• Reduksjonen i søknadsantall betyr ikke færre anlegg, men større søknader

• Etterslepet har økt med 1,3 milliard kroner på seks år

• Etterslepet økte også i 2018 til tross for rekordstore overføringer til kommunene

• Ventetiden på utbetaling er redusert (øker i 2019)

Etterslep

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall søknader 2 815 2 948 3 027 3 280 3 487 3 738 3 404

Søknadssum (mill. kroner) 2 888 3 032 3 305 3 877 4 116 4 469 4 921

Disponible midler (mill. kroner)
698 734 861 1 059 1 197 1 321 1 430

Etterslep (mill. kroner) 2 190 2 298 2 444 2 818 2 919 3 148 3 491

Ventetid på tildeling (år) 3,1 3,1 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4
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Spillemiddelandel 2018

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

< 20%

> 33%



Side 14

• NIF mener at det bør 
bygges både nærmiljø-
og idrettsanlegg

• Dette er anlegg som 
utfyller hverandre på 
en god måte

Nærmiljø- eller idrettsanlegg?
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• Idrettslagene har planlagt investeringer for 8,6 mrd kroner siste seks år. 
• Idrettslagenes egenandel utgjør rundt 4,5 mrd kroner etter fratrekk av spillemidler og 

mva. komp
• Tiltro til at idrettslagene tar riktige avgjørelser!

Bør det offentlige ta et større 

ansvar for anleggsbyggingen?
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Det store bildet

• Inne idrettene vokser

• Mer variert for utendørsidrettene

• Noen store idretter har reduserte aktivitetstall

• Fotball stabilt

• Noen vokser

• Klimautfordringer

Aktivitetsutviklingen
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Det bygges idretts- og nærmiljøanlegg som aldri før 

Positiv utvikling 
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• Det bygges neppe anlegg det ikke er behov for!

• Ikke en lovpålagt oppgave for kommunene

• Idrettslagene bygger ikke anlegg for moro skyld

• Bygger vi de riktige anleggene?

• Blir nye/mindre idretter overkjørt?

Behov for prioriteringer
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Anleggspolitikken
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• Suksesskriterier

• Mål, strategier og tiltak

• Tydelig rollebeskrivelse for idrettsråd, idrettskretser, 
særforbund og NIF

• Tydelige forventninger til hverandre og til myndighetene

• Foreslår at det opprettes et stort anleggspolitisk program 
som gir mulighet til prioriteringer og større strategiske 
satsinger

Hvordan lykkes?



Side 21

• Langsiktighet

• Kompetanse

• Involvering

• Troverdighet

Suksesskriterier
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Norsk idrett skal arbeide for:

• full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger anlegg.

• realisering av nytt toppidrettssenter finansiert med midler fra 
statsbudsjett, spillemidler og andre mulige finansieringskilder.

• å utvide det anleggspolitiske programmet for å realisere 
viktige anlegg for idretten og styrke idrettens innflytelse i 
anleggsprioritering.

• å redusere etterslepet av spillemidler til idrettsanlegg

Mål fra Idrettstingets anleggsdiskusjon
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• Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres

• Bort med ventelister

• Bredere aktivitetstilbud – holde alle i aktivitet lenger

• Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres

• Alle skal med

• Samarbeid med stat og kommune om anleggsbygging og utforming 
av tilskuddsordninger

• Idretten vil ta miljøansvar i planlegging, bygging og drift av 
idrettsanlegg

Hovedmål
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Strategi 1

Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og 
nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved utforming av alle anlegg.

Tiltak

1. Behovsanalyse og prioritering av anlegg (IR)

2. Behovsanalyse og prioritering av anlegg (Kommunen)

3. Kommunen skal ha god anleggsfaglig kompetanse

Strategi og tiltak
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4. Mål og strategier særforbund herunder prioriteringsliste 
over viktige anlegg 

5. IK skal i samarbeid med idrettsråd og 
særforbund/særkrets utarbeide en liste over prioriterte 
anlegg

6. NIF skal i samarbeid med SF og IK utarbeide en liste over 
anlegg av nasjonalbetydning

7. Nytt toppidrettssenter i 2023

8. Miljøhensyn

Strategi og tiltak
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Strategi 2

Idretten skal arbeide for gode rammevilkår ved bygging, drift 
og bruk av idrettsanlegg.

Tiltak

1. Midler over statsbudsjettet

2. Fordeling av spillemidler

3. Etterslep

Strategi og tiltak
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4. Anleggspolitisk program

5. Regionene

6. Redusere kostnadene ved bruk av anlegg

Strategi og tiltak
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Strategi 3

Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene 
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger. 

Tiltak

1. Særforbund skal øke kompetansen rundt anleggsutforming

2. Godeidrettsanlegg.no

3. Idrettskretsene skal øke kompetansen rundt planprosesser 
og tilskuddsordninger

Strategi og tiltak
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4. NIF skal styrke sin kompetanse rundt tilskuddsordninger 
og pengespillpolitikk

5. NIF og særforbundene skal kartlegge kostnadene ved bruk 
av anlegg

Strategi og tiltak
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• Idrettsråd

• Idrettskrets

• NIF

• Særforbund

Ansvarsbeskrivelse
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Hvorfor? 

• Erkjenner at spillemidlene ikke kan løse alle 
utfordringer

• Viktig å se flere behov i sammenheng og prioritere 
mellom disse

• Øke idrettens innflytelse over hvordan anleggsmidlene 
fordeles

• 1,2 milliarder kroner over seks år

Nytt stort anleggspolitisk program
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1. Store trenings- og rekrutteringsanlegg

2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser

3. Mesterskapsanlegg som faller utenfor 
nasjonalanleggsordningen

Fordelingen av midler mellom disse satsingene må avklares –
Idrettsstyret har vedtatt å arbeide for at ca 400 millioner 
kroner settes av til store trenings- og rekrutteringsanlegg

Innhold i anleggspolitisk program
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• Isanlegg

• Anlegg for å øke bredden og mangfoldet av 
anleggstyper

• Ekstra aktivitetsflater i tilknytning til idrettshaller

• Idrettens aktivitetshus 

Store trenings- og rekrutteringsanlegg
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Idrettens aktivitetshus

Invitasjon til kommunene om å være med på en satsing for å 
øke aktiviteten i befolkningen

• Målet er å skape et aktivitetshus først og fremst for  ungdom 

• 4-6 aktivitetsflater pluss fellesområde med kafe

• Plass til mange brukergrupper – både organisert og 
egenorganisert – hele dagen, hele uka

Store trenings- og rekrutteringsanlegg
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• Amerikanske idretter

• Cheerleading/cheerdance

• Basketball 3MOT3

• Biljard

• Bordtennis

• Bowling

• Dans

• E-sport

• Fekting

• Kampidretter

• boksing, bryting, judo, 
kick-boksing og kampsport

• Klatring

• Skateboard

• Squash

• Styrkeløft/vektløfting

• Sykkel (pump-track)

• Turn (basishall)

Idrettens aktivitetshus - innhold
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• Nasjonal prioriteringsliste 

• Utarbeides basert på innspill fra særforbund og 
idrettskretser

• Særforbund

• Særkretser/regioner

• Idrettskretser

• Idrettsråd og særkretser/regioner

Strategisk viktige anlegg
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• Foreslår at disse inngår i anleggspolitisk program

• Fjerner ordningen med tilskudd til spesielle 
anlegg (hovedfordelingens post 2.2)

Mesterskapsanlegg som faller 

utenfornasjonalanleggsordningen 
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• Staten satser stort på bygging av 
infrastruktur

• Ca 1 050 milliarder til vei, jernbane og 
kysttiltak fram til og med 2029

• Hva med å bruke en sum tilsvarende 1% 
av dette – en milliard kroner i året – til 
det viktigste vi kan gjøre – å bygge 
infrastruktur for idrett og fysisk aktivitet 
– og dermed bedre folkehelsen

Ny idrettsmelding



Idrettsglede for absolutt alle


