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Anleggsplanens hensikt  
 
 
Anleggsplanen skal være et verktøy for å nå Nordland Idrettskrets (NIK) sine målsetninger 
på anleggsområdet. Anleggsplanen skal angi en valgt anleggspolitikk og kriterier for 
prioriteringer innen anleggsarbeidet og være et styringsdokument for idrettskretsens 
anleggskonsulent og dens anleggsutvalg bestående av 5 medlemmer.   
 
Planen skal være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av idrettens 
anleggsarbeid inn mot det offentlige. Den skal sørge for samhandling i anleggsprosjekter 
mellom idrettsråd, særidretter, idrettslag, kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen, den 
skal gi oversikt over behovet for større idrettsanlegg i Nordland og bidra til å forankre 
strategisk viktige anlegg av regional betydning i Nordland. 

 
 

 

 
Mål og strategier for idrettsanlegg i Nordland idrettskrets  
 
 
Nordland er et langstrakt fylke med livskraftige bosetninger spredt over et meget stort 
geografisk område, derfor trengs det mange og varierte idrettsanlegg over hele fylket for at 
barn-, ungdom og voksne kan utøve sin idrett. Barn og ungdom er prioriterte målgrupper i 
NIF, men det er viktig at det legges til rette og bygges anlegg også for å ivareta voksenidretten 
slik at uttrykket «livslang idrett» kommer til sin rett.  

Idrettskretsens anleggsplan tar utgangspunkt i NIFs planverk 
på idrettsanleggsområdet;  
«Idretten Skal: Flere og bedre anlegg – 2019-2023».  
 
Overordnet visjon, mål og strategier for anleggsområdet er; 
 
Visjon: Idrettsglede for alle  
 
Mål 1: Det kal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan 
gjennomføres   
 
Mål 2: Idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal 
reduseres. Anleggsbruk skal være gratis for barn og unge.   
 
Mål 3: Idretten vil ta et miljøansvar ved planlegging, 
bygging og drift av anlegg.   

 
Til hvert mål følger en strategi og en rekke tiltak. Av disse tiltakene har idrettskretsene mye 
ansvar og herunder følger tiltakene vi tar sikte på å arbeide med og gjennomføre gjennom 
planens periode.   
 
 
 

 
 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf
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Idretten skal! – flere og bedre anlegg i Nordland 

  
 
Strategi 1: 
 
«Være pådriver for at idretten har innflytelse på utbyggerrekkefølgen basert på idrettens 
behov og prioriteringer».  
 
1.1. Nordland idrettskrets (NIK) skal tilrettelegge for at alle idrettsråd gjennomfører 

behovsanalyse og prioritert liste over anlegg i sin kommune.  
 
1.2. Det bygges regionale / interkommunale anlegg der forholdene ligger til rette for det. 

Dette kan bidra til økt tilgang for idretten til kostnadskrevende anlegg som 
økonomisk sett kan være en stor utfordring å bygge i / av en kommune.  

 
1.3. NIK skal jobbe for at det bygges flerbrukshaller og ikke gymsaler ved etablering av 

nye skoler.  
 
 
 
Strategi 2: 
 
«Sørge for gode rammevilkår for idrettslagene i hverdagen og for idrettslag som selv 
ønsker å bygge idrettsanlegg».   
  
2.1. NIK skal jobbe for at kommunene stiller mellomfinansiering til disposisjon for 

idrettslag som bygger anlegg. Dette er en «billig» kostnad som sikrer anleggsbygging i 
kommunene. 

 
2.2.  Gjennom idrettskretsens anleggsfond, med støtte fra Samfunnsløftet, skal NIK bistå 

idrettslag som ønsker å bygge egne idrettsanlegg med økonomisk støtte i deres plan- 
og prosjekteringsfase. Dette er en kostbar fase som ikke er tilskudds berettiget 
gjennom andre støtteordninger og er gjerne en årsak til at enkelte idrettslag ikke 
våger å påta seg den økonomiske byrden med prosjektering av idrettsanlegg. 

  
 2.3.  NIK ønsker lik praksis ved bruk av fylkeskommunale og kommunale anlegg. Både 

gratis leie for barn- og ungdom og at fordeling av treningstid ses i sammenheng med 
andre anlegg i kommunen.  

 
2.4.  NIK skal jobbe for at en større andel av spillemidlene kommer Nordland til gode.  
 
 
 
Strategi 3: 

 
«Være en kompetent ressurs og yte service til idrettens planprosesser innen 
anleggsbygging». 
 
3.1.  NIK skal bidra med å øke kompetansen hos idrettsråd (IR) og idrettslag (IL) innen 

anleggsbygging gjennom å tilby anleggskurs, anleggsseminarer og møter med IL og IR 
i regi av idrettskretsens anleggsutvalg.  

 
3.2.  NIK skal samarbeide med fylkeskommunen, kommuner, idrettsråd og særkretser-

/forbund i planarbeidet innen idrettsanlegg.  
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Aktører i planprosesser 

 
Planlegging og bygging av nye idrettsanlegg er komplekst, og det er mange parter involvert 
fra et anlegg er på idé stadiet frem til ferdigstillelse og anlegget er nedbetalt. Her følger en 
kort oversikt over de viktige aktørene som er involvert i realisering av nye idrettsanlegg.  
 
Idrettskretsen 
 
Idrettskretsen har en overordnet og koordinerende rolle og utarbeider en anleggspolitisk 
handlingsplan.  Idrettsråd og særidretten involveres i arbeidet. Idrettskretsen har det 
formelle samarbeidet med fylkeskommunen, både gjennom anleggspolitisk kommunikasjon 
og prioritering av spillemidler. Idrettskretsen skal bistå idrettslag med kompetanse i deres 
planer med anleggsbygging samt bidra med økonomisk tilskudd til idrettslagenes plan- og 
prosjekteringsfase gjennom idrettskretsens anleggsfond.  
 
 
Idrettslagene  
 
Idrettsaktiviteten skjer i idrettslagene, og det er de som kjenner til behovet for anlegg i 
forhold til den aktiviteten de driver. Initiativet for igangsetting av anleggsutvikling skjer 
derfor på idrettslagsnivå. Idrettslag er i stor grad eier av anlegg i Nordland og Nord-Norge. 

 
Særidretten / særkretser/regioner 
 
Særidretten (krets/region/forbund) deltar i anleggsutviklingen på alle plan i prosessen. Det 
er viktig at disse er representert i idrettsråd og i idrettskretsens anleggsutvalg. Særidrettene 
bør utarbeide egne planer for anleggsutvikling for sin idrett.  
 
 
Idrettsrådene 
 
Idrettsrådene skal i samarbeid med de enkelte klubbene og kommunen, samordne og 
prioritere anleggsprosjekter i egen kommune. Idrettsrådene bør arbeide for å sikre arealer til 
idrettsanlegg i forbindelse med offentlig planarbeid, samt å sikre at idretten i egen regi har 
vurdert behovet for arealer til nye idrettsanlegg i et langsiktig perspektiv.  
 
 
Kommuner 
 
Kommunene skal være sentrale aktører i utbygging av idrettsanlegg. Planleggingen skal skje 
gjennom revidering og rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommuner 
skal involvere idretten i dette arbeidet gjennom idrettsrådene. Kommunen skal i tillegg 
stimuleres til samarbeid om interkommunale anlegg og utvikling av større anlegg av regional 
karakter. Idretten ønsker at kommunene skal ta et større ansvar for utvikling, bygging og 
drift av idrettsanlegg, samt ta hensyn til idrettens behov i kommuneplanenes arealdel.  
 
 
Nordland fylkeskommune 
 
Fylkeskommunen skal foreta endelig prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i eget fylke, 
og involvere idretten gjennom idrettskretsen i dette arbeidet. Fylkeskommunen skal ta 
ansvar for å støtte og stimulere alle aktuelle anleggsbyggere gjennom kvalifisert rådgiving og 
veiledning i alle deler av anleggsprosessen. Fylkeskommunen skal vektlegge 
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Nordlandsidrettens prioriteringer, og legge disse til grunn for sine arealplaner og 
handlingsplaner for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Fylkeskommunen anmodes om å 
tilrettelegge egne tilskuddsordninger knyttet til større anlegg og arrangement 
 
 
 

Større anlegg for nasjonale mesterskap 

 
Nordland idrettskrets ønsker flere anlegg som oppfyller kravene for gjennomføring av 
internasjonale/nasjonale mesterskap i enkelte idretter. I dag finnes det kun noen få anlegg 
som tilfredsstiller disse kravene. Aktuelle idretter pr. dags dato er ski nordiske grener, 
skiskyting, hopp/kombinert, alpint, håndball, klatring, kampsport, dans, orientering og turn.  

  
Store nasjonale og internasjonale konkurranser krever i tillegg til selve anlegget/anleggene 
god tilgjengelighet i forhold til reise til og fra, overnattingskapasitet og annen infrastruktur. 
Dermed er det mest realistisk at slike arrangement gjennomføres i eller i tilknytning til byer 
av en viss størrelse i Nordland.  

  
 

Aktuelle arrangørsteder og idretter i planperioden: 
  

Narvik Bodø Fauske Mo i Rana Mosjøen 
Alpint Håndball Dans Ski - nordisk Ski - nordisk 
Ski – nordisk Dans Ski - nordisk Skiskyting  
Skiskyting Bordtennis  Hopp  
 Orientering  Kombinert  
 Klatring    
 Kampsport    
 Turn    

 

 
  

Idrettskretsens anleggsutvalg 
 
Nordland idrettskrets har siden 2016 hatt et eget anleggsutvalg, utnevnt av idrettskretsens 
styre for å jobbe aktivt med anleggsutviklingen i Nordland og samtidig bistå styret i 
utforming av anleggspolitikken for idrettskretsen.  
Styret utnevner, i etterkant av kretstinget hvert annet år, medlemmer til anleggsutvalget for 
den neste to års perioden. Utvalget er satt sammen av personer fra ulike idretter, verv og 
representerer de ulike regionene i fylket. 
 

 
Anleggsutvalgets mandat:  
 

➢ Utforme idrettskretsens anleggsplan og revidere denne ved behov. 
➢ Ansvarlig for at tiltak i anleggsplanen blir gjennomført og fulgt opp. 
➢ Arbeide for videreføring av anleggsfondet med støtte fra SNN og Samfunnsløftet. 
➢ Være anleggsfondets «beskytter» og sørge for gode kriterier, søknadsprosedyrer og 

behandling av idrettslagenes søknader.  
➢ Tilby anleggskompetanse og være en anleggsressurs lokalt for idrettslag og idrettsråd. 
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Idrettskretsens anleggsfond  
 
Planlegging og bygging av idrettsanlegg er langt mer krevende i dagens samfunn enn det har 
vært tidligere for idrettslag drevet av frivillighet. Lovgivingen i dag er langt mer komplisert, 
noe som krever kostbare og kunnskapskrevende prosesser med eksempelvis utredninger, 
konsekvensanalyser, reguleringsprosesser og byggeplanarbeid. Dette krever ressurser som 
idrettslag ikke besitter eller klarer å utføre bare med frivillig arbeid. Slike prosesser er ikke 
spillemiddelberettiget og idrettslag må derfor skaffe til veie midler ved å søke kommune eller 
fylket.  
  
Idrettskretsen etablerte, med bakgrunn i disse utfordringene, et eget anleggsfond i 2018 som 
idrettslag kan søke midler fra for å finansiere det nødvendige planarbeidet som kreves før 
byggestart, som starthjelp for nyanlegg. Anleggsfondet lyses ut og tildeles hvert halvår etter 
vedtak i kretsstyret.  
 
Midlene i idrettskretsens anleggsfond er tilskudd fra Sparebank1 Nord-Norge fondet 
«Samfunnsløftet», og idrettskretsen har i løpet av de fire årene fondet har eksistert gitt 
tilskudd til 39 anleggsprosjekter i regi av idrettslag, med en total tilskuddsramme på kr. 2,7 
millioner. All informasjon ang. anleggsfondet finner man under anleggsportalen på 
idrettskretsens hjemmeside. 
 
 

 
Anleggspolitisk program og anleggsprioriteringer 

 
Anleggspolitisk program ble innført av KUD i 2003 og har vært ei fast ordning siden da. 
Programmet ble fra og med 2014 innrettet mot store kostnadskrevende anlegg som det er 
ønskelig å prioritere ut fra anleggspolitiske vurderinger. Programmet innbefatter planlagte 
anlegg og ikke allerede påbegynte anlegg.  

NIF foreslo overfor KUD i brev av 27. november 2019 å sette av en ramme på 1.2 milliarder 
over seks år til anleggspolitisk program. Idrettskretser og særforbund fikk i oppdrag å sende 
inn prioritert liste til NIF innen 15. mai 2020 på store kostnadskrevende anlegg som man 
ønsker med i programmet. Det kom inn for mange anlegg til denne listen og NIF sendte 
derfor ut ny høring på strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund med 
høringsfrist 15. november.  
 
Anleggsutvalget i idrettskretsen foretok sin innstilling til prioritering av anleggene som 
deretter ble vedtatt av styret i Nordland idrettskrets før den ble oversendt NIF som Nordland 
idrettskrets sin prioriterte liste over anlegg til programmet.  
 
Nordland idrettskrets har vedtatt å løfte frem følgende anlegg til Anleggspolitisk program, i 
prioritert rekkefølge: 

1. Fageråsen Hoppanlegg 
2. Storhallprosjekt Mosjøen 
3. Gruben Allaktivitetshus 

Videre i uprioritert rekkefølge:  

• Trenings- og konkurransebasseng - Bodø 

• Ishall - Bodø 

• «Glimt Colosseum» - stadionanlegg Bodø/Glimt med tilleggsarealer for idrett 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/anlegg/anleggsfond/
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Høringsbrevet med presentasjon av anleggene som Nordland idrettskrets sendte NIF kan 
leses i sin helhet her.  

Det må nevnes at det i 2020 ikke ble avsatt noe midler til anleggspolitisk program av 
departementet, men den prioriterte listen er ment å gjelde for de neste seks år. Det er 
samtidig foreslått fra flere idrettskretser og særforbund at denne listen må kunne rulleres 
årlig, noe også Nordland idrettskrets har argumentert for. 

 

Anleggsbehov 

Nordland idrettskrets ønsker at det skal bygges anlegg slik at alle idretter skal kunne utføres i 
gode tilrettelagte anlegg og at behovet til hver enkelt idrett blir ivaretatt. Vi vet at 
anleggsdekningen i byene er dårlig og at det er et stort behov for flere anlegg på 
befolkningstette steder for å dekke opp for all ønsket aktivitet her. Det er viktig at 
idrettsrådene er involvert i anleggsutviklingen i kommunene da det er idretten selv, gjennom 
idrettsrådet, som kjenner til behovene til idretten i sin kommune og som må spille inn 
ønskede anlegg til kommunen gjennom sin egen prioriteringsliste over anlegg.  
 
Det er samtidig viktig at særkretsene spiller inn sine anleggsbehov lokalt til aktuelle 
idrettsråd, slik at man får en koordinering i anleggsprioriteringene som videre spilles inn til 
kommunene.  
 
Idrettskretsen ønsker derfor innspill fra idretten (særkretser-/forbund og idrettsråd) på 
reelle anleggsbehov i Nordland. Det er en forutsetning at anlegg som spilles inn, må ha en 
viss realisme i seg og samtidig være forankret i særkretsens og-/eller idrettsrådets styre, og 
gjerne med prioritert rekkefølge i tilfelle flere anlegg spilles inn fra ett og samme 
organisasjonsledd. 
 

Anleggsutvalget vil, etter at anleggspolitisk plan er vedtatt på tinget, be alle særkretser og 

idrettsråd i Nordland om en behovskartlegging på anlegg i fylket, basert på kriteriene over. De 

innkomne anleggsbehov som blir spilt inn til idrettskretsen vil etter dette bli presentert i en 

egen rullerende anleggsliste på idrettskretsens hjemmeside, hvor også gjeldene 

anleggspolitiske plan med innspilte anleggsønsker fra 2020 kan leses.  

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/nordland-idrettskrets/dokumenter/anlegg/horing-strategisk-viktige-anlegg---prioritering-nordland.pdf

