
                                                                                                                                    
Til: 
Norges Idrettsforbund 
v/Idrettsstyret 
 
 
        Steinkjer, 15. desember 2018 
 
Høringsuttalelse fra Trøndelag idrettskrets – Ny anleggspolitikk 
 
Trøndelag idrettskrets har hatt dette tema opp i to styremøter, høringer ute hos alle 
idrettslag, idrettsråd, særkrets/region og særidretter uten regionalt kretsledd tilknyttet 
Trøndelag idrettskrets. 
 
Generelt 
Flere av de forslag som er skisser i høringen vil etter vår vurdering kunne gi noen 
utfordrende idrettspolitiske konsekvenser. Økt innslagsgrense, omfordeling, med mer 
penger til kostnadskrevende anlegg og finansiering av et nasjonalt toppidrettssenter, er alle 
forslag som vil kunne ramme hverdagsidretten og nærmiljøanleggene i alle deler av landet på 
en uheldig måte. Dette vil etter vår mening gi en svært dårlig signaleffekt fra en organisasjon 
hvor barne- og ungdomsidrett skal ha stort fokus, og som er avhengig av tillit og 
troverdighet, både blant befolkningen og  lokale, regionale og sentrale beslutningstagere.   
 
Trøndelag idrettskrets sin høringsuttalelse tar utgangspunkt i de 7 høringsspørsmålene. 
 
Sammenheng mellom overordnet mål og underliggende strategier og tiltak 
Planen har en tydelig sammenheng mellom overordnede mål og underliggende strategier og 
tiltak. Det kan stilles spørsmål ved planens begrunnelser for tiltak; det savnes en tydelig 
redegjørelse for den kartlegging som gir behov for tiltakene. Likeledes blir noen av tiltakene 
forholdsvis uklare, en formulering som «det skal arbeides for» på tiltakssiden gir liten 
styring av tiltaksarbeidet. 
 
Utvidelse av anleggspolitisk program, herunder størrelse, tidslengde og 
konkret innhold 
Et program med varighet på seks år har både fordeler og ulemper. Fordelen er særlig knyttet 
til forutsigbarhet og mulighet for gjennomføring av tiltak i planen, mens ulempen kan være 
mindre muligheter til å ivareta nødvendig fleksibilitet ved samfunnsendringer/-behov i 
perioden. Det er vanskelig å se hvilke konsekvenser programmets størrelse vil få i forhold til 
resterende anleggsutbygging. Vil øremerking av så store beløp medføre at «etterslepet» på 
spillemidler vil øke? Det er i så fall ingen god løsning for idretten generelt. 
Innholdsmessig er det kanskje utfordringer knyttet til fordelingen mellom is anlegg, 
aktivitetssaler og aktivitetshus?  
 
De tiltak som er foreslått for å realisere en utvidelse av anleggspolitisk program 
Økt «innslagsgrense» for spillemidler og reduksjon av maksimal støtteandel er de viktigste 
tiltak som er foreslått for å realisere programmet. 
Begge oppfattes av Trøndelag idrettskrets som svært krevende for idretten. De anlegg som i 
første rekke vil rammes av dette er nærmiljøanlegg som er særdeles viktige anlegg for både 
barn og ungdom og ikke minst mer typiske folkehelseanlegg. Det må stilles spørsmål om 
norsk idrett er tjent med en slik strategi? 



Trøndelag idrettskrets er positiv til et Nytt nasjonalt toppidrettssenter, men mener dette er 
et nasjonalt ansvar(nasjonal anlegg) og det må i større grad arbeides for at dette er et statlig 
ansvar. 
I tillegg bør det foreligge et kostnadsestimat som vil vise konsekvenser av forslaget som her 
er fremmet. 
 
Forslagene til nye spillemiddelsatser 
Trøndelag idrettskrets kan ikke støtte disse, jfr vår argumentasjon i punktet ovenfor. 
 
Satsningen på store og kostnadskrevende anlegg 
TrIK finner det vanskelig å svare på dette. Det er ikke mulig å finne en definisjon på når et 
anlegg blir «stort og kostnadskrevende» i dokumentet. Det er heller ingen behovsanalyse i 
dokumentet som viser hvor stort behovet er. 
 
Forslaget til finansiering av nasjonalt toppidrettssenter 
Vi har kommentert dette i et tidligere punkt også. Det må i større grad arbeides for statlig 
finansiering av nasjonalt toppidrettssenteret, slik at vi særlig kan unngå økt 
«innslagsgrense» for spillemidler. 
 
De konkrete forslagene til tilskudd over statsbudsjettet 
Forslagene støttes med unntak av svømmeanlegg. For svømmeanlegg er det helt nødvendig 
med en konsekvensutredning for kommunal bygging av svømmeanlegg ved bortfall av 
spillemidler.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Norges idrettsforbund 
Trøndelag idrettskrets 
 
 
Tore Rømo 
Styreleder  


