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Idrettskretsen har mange kontaktpunkter



Våre grunnlagsdokumenter



Idrettskretsens handlingsplan 
2018-2019

Den samlete anleggsmassen skal legge til rette for 
allsidig idrett og fysisk aktivitet. HIK mener at:

• Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ.
• Fokus i anleggsutvikling skal være på 

idrettsanlegg med stort brukerpotensial.
• Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles 

slik at de blir viktige sosiale møteplasser 
der spesielt barn og ungdoms interesser 
og behov ivaretas.



• Idrettsanlegg må driftes og vedlikeholdes 
tilfredsstillende av hensyn til så vel brukertilgang som 
god forvaltning.

• Nærmiljøanlegg skal tilgodeses etter behov også 
etter at beløpet som tidligere var øremerket 
nærmiljøanlegg nå inngår i samlet sum til 
fordeling i fylkene.

• Samordnet plassering av idrettsanlegg 
i tilknytning til skoler.



Samarbeid på flere nivå

Sentralt nivå  Norges idrettsforbund

Fylkesnivå     Særkretser/særidrettsregioner
Hordaland fylkeskommune

Kommunalt nivå  Idrettsråd
Kommune 



Sentralt nivå
Idrettskretsens kontakt mot NIF:

 Gi innspill og høringsuttalelser til NIF. Eksempler på innspill 
de siste årene:

Økte midler gjennom vridning av tippenøkkelen: Først 
redusere etterslepet (redusere kostnad ved 
mellomfinansiering) – deretter økte tilskuddssatser.
En økning av tilskuddssatsene slik at en nærmer seg 30% 

av kostnadene ved å bygge idrettsanlegg. 
Den spesielle tilskuddsordningen til nærmiljøanlegg bør 

opprettholdes. 
Arbeide for å styrke momskompensasjonsordningen for 

anlegg



Fylkesnivå
Særkretser/særidrettsregioner

 Idrettspolitisk anleggsutvalg – bestående av representanter 
fra 6 idretter (lagspill, individuell, sommer, vinter). Dette 
utvalget er et rådgivende organ for idrettskretsstyret.

 Videreformidle fylkeskommunale planer til 
særkretser/særidrettsregioner for uttale 
(til særforbund for idretter uten regionalt ledd).



Fylkesnivå
Hordaland fylkeskommune

 Være medspiller ved den årlige fordelingen av spillemidler til 
idrettsanlegg i fylket.
 40% av spillemidlene i fylket skal tilfalle Bergen.
 Det skal tilstrebes en utjevning av etterslepet mellom kommunene i 

fylket.
 De kommunale prioriteringslistene skal følges. Viktig at idrettsrådene er 

med i arbeidet med disse. 
 Anlegg som mottar spillemidler skal være ferdigstilte eller påbegynte.

 Være medspiller ift. investeringstilskudd til idrettsanlegg i fylket

 Gi innspill og høringsuttalelser ift. fylkeskommunale planer

 Bruke fylkeskommunens kompetanse ift rådgiving for idrettslag 
og idrettsråd



Kommunalt nivå
Idrettsråd

 Idrettsrådene er sentrale i utvikling og prioritering av 
anlegg i kommunene

 Ha anleggspolitiske spørsmål og problemstillinger om 
anlegg og planarbeid som tema på samlinger med 
idrettsrådene
– Erfaringsutveksling
– Kompetansepåfyll



Kommunalt nivå
Kommune

 Gjennomføre Idrettens time i kommunestyrene sammen med 
Idrettsrådene.

 Gi innspill og høringsuttalelser til kommunedelplaner om 
idrett i samspill med Idrettsrådet i kommunen.

 Ikke bare nye anlegg
 Drift av anlegg
 Brukertilgang
 Økonomi



17. september 2010 12 © Norges Idrettsforbund

 Påvirkning av rammebetingelser

 Fokus på anleggspolitikk, ikke anleggsfag

 Fokus på kompetansebygging 
og –deling som grunnlag  
utvikling av politikk

Idrettskretsens og
idrettsrådenes rolle
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