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Agenda
• Idrettens anleggsplan i Møre og Romsdal 2021-
2025

•Gjennomgang av anleggsdekningen og 
aktivitet lokalt og regionalt

•Planer for anleggsutvikling framover lokalt og 
regionalt



Bakgrunn for planene: Idretten skal –
Flere og bedre anlegg 2019 – 2023. 

1. Idrettskretsen skal:
• Styrke sin kompetanse innenfor områdene kommunale planprosesser og tilskuddsordninger

• Arbeide for at de nye regionene tar et større ansvar for utvikling av idrettsanlegg

• Utarbeide en strategisk anleggsplan for hele fylket (Idrettens anleggsplan i Møre og Romsdal)

• Ta miljøhensyn ved planlegging, utforming, bygging og drift av idrettsanlegg

2. Idrettsrådene skal:
• Gjennomføre en behovsanalyse og utabeide en langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i sin kommune

• Følge opp at det tas miljøhensyn ved planlegging, utforming, bygging og drift av idrettsanlegg

3. Vi ønsker at kommunene skal:

• Gjennomføre behovsanalyser og utarbeide en langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i tett dialog med og
basert på innspill fra Idrettsrådet.

• Øke sin anleggsfaglig kompetanse.

• Ta et økt ansvar for å redusere idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg

• Ta miljøhensyn ved planlegging, utforming, bygging og drift av idrettsanlegg



1. Idrettens anleggsplan i Møre og Romsdal 2021-2025



Idrettens anleggsplan i Møre og 
Romsdal 

• Planens mål:

«Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) skal gjennom sin anleggsplan arbeide 
frem hvilke større trenings- og konkurranseanlegg av regional og nasjonal 
betydning som må realiseres slik at du som utøver, innenfor rimelighetens 
grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med under 1 times reise i 
vårt fylke.»



Planen skal:

- Være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av 
idrettens idrettsanleggsarbeid inn mot det offentlige

- Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, særidretter, 
idrettslag, kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen

- Bidra til å forankre strategisk viktige anlegg av regional betydning 
og kriterier for spillemiddelfordeling i kommuner og fylkeskommune

- Bidra til at Møre og Romsdal har anlegg som kan arrangere 
store arrangementer innenfor noen idretter



Utarbeidelse av planen

• Vil skje i tett samarbeid/dialog med
• fylkeskommunen

• særkretser/særforbund

• Idrettsrådene/kommunene

• Vi ønsker at Idrettens anleggsplan i Møre og Romsdal skal inkludere 
den enkelte kommunes planer og prioriteringslister

• Vi vil der synliggjøre de strategisk viktigste anleggene i den enkelte 
kommune
• Viktige anlegg for særidrett, kommune, idrettslag og idrettsråd



Satsning på idrettsturisme gir 
konsekvenser for anleggsplanen
• Samarbeidsavtale med de to andre vestlandsfylkene

• Hvordan få store idrettsarrangementer til vårt fylke (strategiske idrettsarrangementer)? NM, 
nordisk, EM, VM etc NB ! også møter og "ting"
• Slike arrangementer gir store ringvirkninger for den enkelte region
• Øker rekrutteringen til de ulike idrettene
• Flere utøvere krever/gir flere og bedre anlegg

• Har vi/ønsker vi å lage gode/store arrangementer med stor deltagelse fra lokalbefolkning og 
tilreisende? (fyrtårnsarrangementer)
• Toppidrettsveka, Birkebeiner arrangementene, Blink festivalen

• Strategiske idrettsarrangement og fyrtårnsarrangementer krever riktig dimensjonerte anlegg og 
vil kunne hjelpe oss og prioritere

• Er det klubber med ambisjoner for slike arrangementer i deres kommune?



Gjennomgang av anleggsdekningen og aktivitet lokalt og regionalt



Behovsanalyse

• Dagens status?
• Anleggsregisteret og aktivitetstall

• Er dette oppdatert?

• Hvordan er anleggsdekningen i deres kommune i forhold til ønsket aktivitet?
• Antall anlegg (pr medlem pr anlegg)

• Rett anlegg på rett plass?

• Hva med små/nye idretter?

• Hva trenges for å utvikle idretten til beste for våre innbyggere og våre 
medlemmer?

• POWER BI















Planer for anleggsutvikling framover lokalt og regionalt



Hva er behovene fremover?

• Hvordan fanger dere opp nye ønsker/planer?

• Hvilke behov baserer dere prioriteringen på idag?/står alle 
anlegg i kommunedelplanen?

• Hvordan prioriterer dere i planene
• Mangler denne type anlegg i dag
• Behov/etterspørsel fra IL – grunnet utdaterte anlegg
• Ønsker å satse/legge til rette for nye idretter
• I tråd med kommunes satsninger/strategier/profil/planverk
• Legge anlegg der folk bor og går på skole
• Ønsker kommer fra store idrettslag
• Anlegg som er "ferdig" finansiert
• ??



Strategisk viktige idrettsanlegg i deres 
kommune?
• Hvilke typer anlegg vil dere bygge?

• Gode breddeanlegg for kommunenes innbyggere, primært beregnet for 
treninger og god folkehelse

• Gode breddeanlegg med mulighet for konkurranser på flere nivå
• på regionalt nivå? 
• Nasjonalt nivå?
• Internasjonalt nivå?

• Strategisk viktige idrettsanlegg
• Er noen av idrettsanleggene deres viktigere enn andre ? Hvorfor ?

• For dårlig dekning til å opprettholde aktiviteten i dag
• Vi ønsker å få et stort arrangement (strategisk eller fyrtårn)
• Ønske fra særidrettene

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=59.413473342878234%2C9.281461250000005&z=10&mid=1143P3OjkhOXWs0yWVHuhdtRJ-hSzceCh


Veien videre

• Hva ønsker dere mer informasjon om i forhold til anlegg og aktivitet?

• Ønsker dere hjelp til å komme videre og evt. til hva?

• Innspill til anleggsarbeidet som idrettskretsen gjør?

• Hva ønsker der at idretten skal bidra med på anleggssiden i 
kommunen?
• Kurs?

• Veiledning?

• Innspill til planarbeidet?


