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• Idretten skal- strategidokument
• Anleggspolitisk program 2020-

2026
• Anleggskonferansar 2020

Norges Idrettsforbund sin anleggspolitikk



IDRETTEN VIL -
innspelsrunde
IDRETTEN SKAL - vedteken
strategi på idrettstinget 2019 
på fire fokusområde
IDRETTEN SKAL –flere 
og bedre anlegg 2019-
2023 - strategidokument

Prosess for vedteken anleggsstrategi i NIF



• Livslang idrett
• Betre idrettslag
• Fleire og betre 

idrettsanlegg
• Betre toppidrett

Idretten skal - 4 fokusområde



Mål, strategiar og tiltak
Idrettsglede for alle

MÅL 1
Det skal byggjast anlegg slik 

at all ønska aktivitet kan 
gjennomførast

MÅL 2
Idrettslaga sine kostnadar
ved bruk av idrettsanlegg 

skal reduserast

MÅL 3
Idretten vil ta eit miljøansvar 
i planlegging, bygging og drift 

av idrettsanlegg

STRATEGI 1
Idretten skal vere ein
pådrivar for bygging av 
idretts- og nærmiljøanlegg, 
og ha innflytelse ved 
utforming av alle anlegg                          

STRATEGI 2
Rammevilkåra ved bygging, 
drift og bruk av 
idrettsanlegg skal betrast

STRATEGI 3
Idretten skal styrke sin 
kompetanse innanfor områda: 
anleggsbehov, anleggsutforming, 
planprosessar og 
finansieringsordningar



• Alle idrettsråd skal gjennomføre ei 
behovsanalyse og utarbeide ei langsiktig 
prioriteringsliste for bygging av idretts- og 
nærmiljøanlegg i sin kommune. 

• Det skal arbeidast for at alle kommunar
gjennomfører ei behovsanalyse og utarbeider 
ei langsiktig prioriteringsliste for bygging av 
idretts- og nærmiljøanlegg i tett dialog med og 
basert på innspel fra idrettsrådet. 

• Det skal arbeidast for at kommunane har god 
anleggsfagleg kompetanse. 

• Det skal takast miljøhensyn ved planlegging, 
utforming, bygging og drift av anlegg.

Strategi 1 – tiltak lokalt:

Strategi 1: «Idretten skal vere ein pådrivar for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved utforming av alle anlegg 
miljøhensyn skal ivaretakast».



• Alle særforbund skal utarbeide mål og strategiar for 
anleggsområdet, og herunder utarbeide ei 
prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg. 

• Alle idrettskretsar skal, i samarbeid med lokale 
idrettsråd og særforbund, utarbeide ei oversikt over 
kva for større anlegg som bør prioriterast i kvar 
region. 

• NIF skal i samarbeid med særforbund og 
idrettskretsar utarbeide en prioriteringsliste over 
større trenings- og konkurranseanlegg med nasjonal 
betydning. 

Strategi 1 –, tiltak regionalt/nasjonalt

Strategi 1: «Idretten skal vere ein pådrivar for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved utforming av alle anlegg miljøhensyn skal ivaretakast».



• Det skal arbeidast for at idretten får auka tilskot over 
statsbudsjettet. 

• Det skal arbeidast for at idretten får auka innflytelse over 
fordeling av spelemidlar til anlegg. 

• Norsk idrett skal arbeide for å redusere etterslepet til anlegg.
• Norsk idrett skal arbeide for å utvide det anleggspolitiske 

programmet for å realisere viktige anlegg for idretten og 
styrke idretten si rolle i anleggsprioriteringa.

Strategi 2 – tiltak 

Strategi 2: «Rammevilkåra ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal betrast»



• Det skal arbeidast for at dei nye 
regionane/fylka tek eit større ansvar for 
utvikling av idrettsanlegg. 

• Det skal arbeidast for at kommunane tek eit
auka ansvar for å redusere idrettslaga sine 
kostnader ved bruk av idrettsanlegg

Strategi 2 – tiltak 

Strategi 2: «Rammevilkåra ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal betrast»

https://www.youtube.com/watch?v=zT_TlR8K7AQ&feature=emb_rel_end


• Særforbunda skal styrke kompetansen innanfor området 
utforming av idrettsanlegg. 

• Særforbunda skal samarbeide med SIAT om utvikling av 
godeidrettsanlegg.no som formidlingskanal av kunnskap 
om idretts- og nærmiljøanlegg.

• Idrettskretsane skal styrke kompetansen innanfor områda 
kommunale planprosessar og tilskotsordningar. 

Strategi 3 – tiltak regionalt/nasjonalt 

Strategi 3: «Idretten skal styrke sin kompetanse innanfor områda: anleggsbehov, anleggsutforming, planprosessar og finansieringsordningar»

https://www.godeidrettsanlegg.no/


• NIF skal styrke sin kompetanse innanfor områda 
pengespelpolitikk og tilskotsordningar. 

• NIF skal saman med særforbund kartlegge idrettslaga sine  
kostnader ved bruk av idrettsanlegg.

Strategi 3 – tiltak nasjonalt 

Strategi 3: «Idretten skal styrke sin kompetanse innanfor områda: anleggsbehov, anleggsutforming, planprosessar og finansieringsordningar»

https://www.youtube.com/watch?v=-hwMP15VybM


• Det blir føreslege eit anleggspolitisk program på 1,2 
milliarder kroner med seks års varigheit. Tilskot frå
anleggspolitisk program kan tildelast følgende tre formål: 

1. Større trenings- og rekrutteringsanlegg. 
2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og 
idrettskretsar. 
3. Etablering eller oppgradering av meisterskapsanlegg
som ikke fell inn under nasjonalanleggsordninga.

Anleggspolitisk program 2019-2023



1. Større trenings- og rekrutteringsanlegg. 

40% av normal anleggskostnad

2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretsar. 

40% av normal anleggskostnad

3. Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som 
ikkje fell inn under nasjonalanleggsordninga.

Blir fastsett etter eiga vurdering

Tilskot frå anleggspolitisk program



• Isanlegg:
• Ishallar, curlinghallar, bandyanlegg, hurtigløp på 

skøyter.
• Større trenings- og rekrutteringsanlegg. 

• Anlegg for å auke breidde og mangfald:
• Tilleggsareal til eksisterande eller nye idrettshallar og 

«idrettens aktivitetshus» med ulike anleggsflater.

Forslag: 150 mill til 14 isanlegg og 240 mill til 
anlegg for å auke breidde og mangfald i 
anleggstypar.

1.Større trenings og rekrutteringsanlegg 



• Høyring/innspelsrunde pågår i IR, Særkretsar/regionar, 
idrettskretsar og særforbund gjev innspel til Vestland IK

• Prioriteringsliste klar i første halvår 2020
• Idrettskretsar og særforbund kan foreslå anlegg som må vere

med i vedteken strategi i aktuelt orgledd
• Idrettsstyret vedtek endeleg prioriteringsliste
• Størrelse på tilskot vert fastsett etter at prioriteringsliste er 

vedteken

2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og 
idrettskretsar



• Tilskot til større konkurranse anlegg (rehabilitering eller 
nybygg) for internasjonale mesterskap eller konkurransar

• Størrelse på denne delen av anleggspolitisk program vert 
fastsett seinare

3. Etablering/oppgradering av meisterskapsanlegg



• Idrettens aktivitetshus er føreslege inn i spelemiddelordninga
2020

• 4-6 aktivitetsflater som tilbygg til nye eller eksisterande
anlegg

• Idrettsleg og sosial møteplass
• Spesielt retta mot ungdom, hindre fråfall
• Tilrettelagt for aktivitetar som ikkje treng idrettshallflater:

Klatring, Kampsport, dans, basket, bowling, biljard, 
bordtennis, fekting, sykkel, skateboard, vekt/styrkeløft, 
squash, turn, e-sport m.m

Idrettens aktivitetshus og aktivitetssalar



https://app.powerbi.com/reports/45ec4594-77d0-43e5-b2eb-9f0f4d0a72d4/ReportSection1ec169240dd14c1101cd?pbi_source=PowerPoint


Anleggsdekning i forhold til 
innbyggjarar/medlemmer

https://app.powerbi.com/reports/45ec4594-77d0-43e5-b2eb-9f0f4d0a72d4/ReportSection8c1e9d6e6b40ae2a7709?pbi_source=PowerPoint




• Fullstendig program på Vestland idrettskrets 
sine nettsider

• Påmeldingsfrist med overnatting 27. mars

Anleggskonferansen-Voss 28-29. april

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/anlegg/invitasjon-anleggskonferanse-voss-28.-29.-april-2020.pdf


• Anleggskonferanse  frå 10.00-18.00
• Opning av Norges største idrettsbygg i Åsane
• Omvisning på heile anlegget 22.000m2
• Ulike fagtema på drift av idrettsanlegg og 

idrettsplanar
• Opning av anlegget
• Landskampar i handball 18.00-21.30
• Plass til 100 deltakarar
• Overnattingspakke
• Påmelding ikkje lagt ut-sett av dato og tid!

Anleggskonferanse Arena Nord 26. november

https://msosport.no/2019/01/02/arena-nord-bergen/
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