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Regional kulturplan 2015 – 2025

Visjon for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Aktiv kvar dag

Mål: 
Alle skal kunne vere aktive etter eigne 
ønskje og føresetnader på allment 
tilgjengelege område i naturen og i anlegg 
i nærleiken av der dei bur.



Aktiv kvar dag
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Aktivitet Anlegg/arena

Organisert

Eigenorganisert
• Opne idrettsanlegg

Idrettsanlegg
- Større anlegg 
- Idrettshallar

Nærmiljøanlegg
Idrettslag, turlag og friluftsråd

Lågterskel
• Fleirkulturelle
• Mennesker med nedsett 

funksjonsevne
• Aktiv skulekvardag

Gradering og 
merking av turløyper

Sikring av 
friluftsområder

Store meisterskap



11 ulike statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar sett i samanheng

Aktivitet:
1. Driftstilskot til regionale organisasjonar – budsjettmøter 

2. Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 
3. Tilskot til friluftslivsføremål
4. Tilskot til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
5. Kulturelt utviklingsprogram for større regionale satsingar (2-3 år) 

Anlegg/ areal:
1. Gradering og merking av turløyper
2. Tilskot til statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde 
3. Tilskot til tiltak i friluftsområde 
4. Spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet
5. Fylkeskommunalt investeringstilskot til idrettsanlegg
6. Fylkeskommunal medfinansiering til kommunar som ikkje har idrettshallar 

2017 – Fusa og Ulvik, 2018 – Samnanger og Øygarden, 2019 – Jondal?
Masfjorden og Granvin har ikkje idrettshall.



1. Anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv skal vere tilgjengelege for folk i deira nærmiljø.
2. Anlegg for idrett bør vere knytt til skular og idrettsparkar
3. Utvikle anlegg som tilfredsstiller særidrettslege toppidrettsbehov der det kan arrangerast

nasjonale og internasjonale meisterskap

4. Utvikle anlegg for eigenorganisert idrett
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Mål for anleggsutvikling: 



Prioriterte målgrupper:
1. Barn 6-12 år  - tilrettelegge for fysisk aktivitet i organiserte eller eigenorganiserte former i 

lokalmiljøet.

2. Ungdom 13-19 år - utvikle anlegg som gir utfordringar og variasjon. Ungdom skal gjevast høve 
til å medverke i utforminga av anlegg. 

3. Personar med nedsett funksjonsevne og inaktive

• Anlegga bør fungere som gode sosiale møteplassar i lokalsamfunna

• Anlegg med stort brukspotensiale og som stimulerer til eit mangfald av aktivitetstilbod

• Universell utforming

• Tilrettelegging av anlegg for å auke jenter si deltaking

• Omtale av ulike anleggstypar for særidrettar m.a. ishallar/flater, kunstgrasbaner, golfanlegg, 
motorsport, friidrett

• Interkommunale idrettsanlegg

• Miljømessige omsyn
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Anleggspolitiske føringar:



Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

1. Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

2. Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel

3. Reguleringsplanar

 Utval for kultur, idrett og regional utvikling gir 
høyringsfråsegner



• Fordeling frå Kulturdepartementet etter fyljande kriterier:
> Godkjend søknadsbeløp - 50%
> Tal på innbyggjarar – 25%
> Anleggsfordeling (anleggstetthet) – 25%

> Bergen og Askøy får 15% ekstra spelemidlar til og med i 2018 – definert som 
pressområder

> Ventetid på utbetaling av spelemidlar er om lag 4 år på ordinære anlegg og 2 år 
på nærmiljøanlegg i Hordaland
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Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet



Strandebarm idrettspark

• Fordelte i 2017 kr 124 258 000 til 146 anlegg 

• I 2018 er det 355 søknadar om spelemidlar frå 32 kommunar med 
ein samla søknadssum på kr 504 258 000.

Spelemidlar til anlegg til idrett og fysisk aktivitet



Årshjul – handsaming av spelemidlar:

Juni: Fagsamling med Kulturdepartementet - Endringar i føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

September: Dialogkonferanse idrett og friluftsliv med kommunane + dagleg leiar i regionale frivillige organisasjonar

Oktober: Kommunal frist for å søke spelemidlar

Nov/ des: Kommunal prioritering – politisk sak til kommunestyra

15. januar: kommunalt frist til fylkeskommunen

15. mars: fylkeskommunal frist til Kulturdepartementet

1. mai: tildelingsbrev til fylkeskommunane etter vedtak i Statsråd

Primo mai: uformelt høyringsmøte med Hordaland idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv om fordeling

Ultimo mai/primo juni: politisk vedtak i utval for kultur, idrett og regional utvikling

1. juli: alle søkarar skal vere underretta om vedtak

Sept: ev. klager vert handsama av utval for kultur, idrett og regional utvikling og ev. vidaresending til 
Kulturdepartementet for endeleg avgjerd.



Utval for kultur, idrett og regional utvikling la, i tillegg til dei statlege 
føringane, følgjande kriteria til grunn for fordeling av spelemidlar til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017:

• Godkjent søknadssum og befolkningsgrunnlag frå den einskilde kommune.
• Ein må ha søkt minst tre år for å få tildelt midlar på ordinære anlegg.
• Anlegg for friluftsliv skal prioriterast.
• Alle kommunar som har søkt får tildeling til eit nærmiljøanlegg.
• Søknader frå Bergen skal vurderast særskilt med tanke på rolla som storby og 

vertskommune i høve større arrangement.
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Anleggstilbod i Hordaland
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Nye søknadar 2015-2017 investering per innbyggjar
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Spelemidlar tilskot i prosent av kostnadar
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