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•Leder: Tom Mørkved

•Nestleder: Finn Magne Simonsen, Hålogaland Fotballkrets

•Medlem: Tom Kristiansen, DL Bossmo & Ytteren IL 

•Medlem: Randi Rasmussen, Gravdal Håndballklubb 

•Medlem: Ann Tove Halvorsen, nestleder Sortland
idrettsråd, Sortland svømme- og livredningsklubb

Anleggsutvalget har følgende sammensetning:



Idrettskonferansen i Nordland 2016 3 © Norges Idrettsforbund

Planen skal:
• Gi beskrivelse av anleggssituasjonen i Nordland
• Være verktøy for planprosesser og samhandling for større 

anlegg
• Øke kompetansen innen plan-, søke- og byggeprosesser og 

spillemiddelsøknader for anlegg
• Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom 

idrettsråd, særkretser, idrettslag, idrettskrets, kommuner 
og fylket

• Definere kriterier for prioriteringer av større anlegg
• Gi en prioritert oversikt over behovet for større 

idrettsanlegg i Nordland med regionalt potensiale

Mål
Planen skal være et verktøy i arbeidet med utvikling av og 

prioritering av alle typer idrettsanlegg i Nordland
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• Anlegg til store arrangement

• Interkommunale anlegg 

• Svømmeanlegg

• Minste standard - kvalitet på anlegg

• Små kommuner og idrettsanlegg

Særlige problemstillinger



Idrettskonferansen i Nordland 2016 5 © Norges Idrettsforbund

For å få en tilfredsstillende anleggsutvikling i Nordland, mener Nordland Idrettskrets at:

• Kommunene bør stille mellomfinansiering til disposisjon for idrettslag som bygger
anlegg. 

• Det er behov for flere spesialhaller i tillegg til de flerbrukshallene som er bygd.

• Vi ønsker flere store arrangement til Nordland, og vi trenger anlegg som kan huse 
disse arrangementene. 

• Vi ønsker lik praksis ved bruk av fylkeskommunale anlegg. Både gratis leie, og at 
fordeling av treningstid sees i sammenheng med andre anlegg i kommunen.

• Det bygges interkommunale anlegg der forholdene ligger til rette for dette.

Suksesskriterier for god anleggsutvikling i 

Nordland
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Diskusjon og innspill
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«Kriterier for fordeling av spillemidler til anlegg»

I vedtaket har man gitt følgende retningslinjer for fremtidig prioritering av 
spillemidler:
• Målgruppene barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, 

inaktive og eldre gis særlig prioritet. 
• Økt satsing på ungdomsidrett.
• Økt satsing på egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, herunder 

tilrettelagte grøntområder og parker i byer og tettsteder.
• En videreført utbygging av idrettsanlegg basert på idrettens egne 

prioriteringer og basert på en bedre balanse mellom anlegg for begge 
kjønn.

• Et styrket samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, idrettens og 
friluftslivets organisasjoner for å følge opp kriterier og prinsipper.

• God fordeling basert på geografi og folketall.
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Idretten skal:
o Være kompetent, langsiktig pådriver
o Arbeide for god planlegging, samarbeid og kombinert 

helårsbruk av alle idrettsanlegg og gymsaler
o Arbeide for gratis tilgang i offentlige anlegg for barn og 

ungdom
o Sikre arealer
o Prioritere i forhold til behov og medlemstall
o I utgangspunktet bør rehabilitering, oppgradering og 

ombygging prioriteres foran nybygg 
o Sikre behovet til alle brukergrupper i alle idretter
o Nærmiljøanlegg som stimulerer til allsidig bruk prioriteres
o Prioritere flerbruksanlegg
o Ved fordeling av treningstid skal idretter som er i 

konkurransesesong prioriteres

Anleggspolitiske føringer 2012-2015
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Anleggsplan
Utvalget må se på hvilke faktorer som er viktige for å få til en god anleggsutvikling i 
Nordland. Dette vil være et grunnlag for at utvalget blir NIKs styres arbeidsutvalg for 
revidering av NIKs anleggsplan og at anleggsplanen blir et strategidokument for utvalget. 

Anleggskonsulent
Utvalget skal arbeidet for å opprette en egen stilling for å støtte et utviklingsarbeid mot 
kommunene og frivillig sektor for utvikling av anlegg for fysisk aktivitet. Her må utvalget 
samarbeide med Nordland fylkeskommune. Arbeidet bør forankres nært fylkeskommunens 
arbeid med lokal samfunnsutvikling i kommunene.

Spillemidler
Ved prioritering av spillemiddelsøknader bør utvalget ha innstillingsrett overfor styret. 
Utvalget bør også se på hvilke faktorer som er viktig for at Nordland får sin rettmessige del av 
spillemidlene. Påvirke at utdaterte anlegg blir strøket fra anleggsregistret. Øke 
søknadsmengden fra Nordland. Vurdere innspill til endring av spillemiddelnøkkel. 

Kompetansetiltak
Utvalget skal vurdere behovet for kompetanse både innen idretten og det offentlige innen 
dette område og foreslå kompetansehevende tiltak.

Mandat for anleggsutvalg 

i Nordland idrettskrets


