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Ny anleggspolitikk



Side 2

Det bygges idrettsanlegg som aldri før 

Planlagte investeringer 



Side 3

Kommunene tar større ansvar, men idrettslagene står bak 
investeringer på rundt 1,5 mrd kroner årlig

Hvem investerer?



Side 4

Sterk vekst i spm til anlegg
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Vekst i etterslep kortere ventetid
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Mva komp idrettsanlegg
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• Lang og god prosess

• Møter med alle særforbund og idrettskretser ila. vinteren 2018

• Diskutert på ledermøtet 2018

• Anleggsseminar høsten 2018

• Høring høsten 2018 – 293 sider med innspill!

• Vedtas av idrettsstyret 4. april

• Målene skal diskuteres på Idrettstinget som en del av Idretten vil!

Prosess
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• Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan 
gjennomføres

• Bort med ventelister

• Bredere aktivitetstilbud – holde alle i aktivitet lenger

• Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal 
reduseres

• Alle skal med

• Samarbeid med stat og kommune om anleggsbygging og 
utforming av tilskuddsordninger

Hovedmål
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Hvordan lykkes?

• Definert suksesskriterier

• Valgt tre strategier og 16 tiltak

• Tydelig rollebeskrivelse for idrettsråd, idrettskretser, særforbund 
og NIF

• Foreslår at det opprettes et stort anleggspolitisk program som 
muliggjør større strategiske satsinger

Ny anleggspolitikk for fremtiden
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• Langsiktighet

• Kompetanse

• Involvering

• Troverdighet

Suksesskriterier



Strategier

1. Idretten skal være en pådriver for 
bygging av idretts- og 
nærmiljøanlegg, og ha innflytelse 
ved utforming av alle anlegg.

2. Rammevilkår ved bygging, drift 
og bruk av anlegg skal bedres.



Strategier: 

3. Idretten skal styrke sin 
kompetanse innenfor områdene 
anleggsutforming, planprosesser 
og finansieringsordninger. 
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Hvorfor? 

• Øke idrettens innflytelse over hvordan anleggsmidlene 
fordeles

• Erkjenner at spillemidlene ikke kan løse alle 
utfordringer

• Viktig å se flere behov i sammenheng og prioritere 
mellom disse

• 1,2 milliarder kroner over seks år

Nytt stort anleggspolitisk program
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1. Store trenings- og rekrutteringsanlegg

2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og 
idrettskretser

3. Mesterskapsanlegg som faller utenfor 
nasjonalanleggsordningen

Fordelingen av midler mellom disse satsingene må 
utredes nærmere – ca 400 millioner kroner er 
foreslått satt av til punkt 1 i første omgang

Innhold i anleggspolitisk program
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• Isanlegg

• Anlegg for å øke bredden og mangfoldet av 
anleggstyper

• Ekstra aktivitetsflater i tilknytning til idrettshaller

• Idrettens aktivitetshus 

Store trenings- og rekrutteringsanlegg
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• Invitasjon til kommunene om å være med på en 
satsing for å øke aktiviteten i befolkningen

• Målet er å skape et aktivitetshus først og fremst 
for  ungdom 

• 4-6 aktivitetsflater pluss fellesområde med kafe

• Plass til mange brukergrupper – både organisert 
og egenorganisert – hele dagen, hele uka

Idrettens aktivitetshus
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• Amerikanske idretter

• Cheerleading/cheerdance

• Basketball 3MOT3

• Biljard

• Bordtennis

• Bowling

• Dans

• E-sport

• Fekting

• Kampidretter

• boksing, bryting, judo, 
kick-boksing og kampsport

• Klatring

• Skateboard

• Squash

• Styrkeløft/vektløfting

• Sykkel (pump-track)

• Turn (basishall)

Idrettens aktivitetshus
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Idrettskretsenes ansvar er å:

• koordinere idrettens innspill overfor regionale 
myndigheter

• arbeide for økt statlig anleggsfinansiering 

• bidra til kompetanseutvikling i idrettsrådene 
innenfor områdene anleggspolitikk, 
tilskuddsordninger og kommunale planprosesser

Idrettskretsenes rolle
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Idrettsrådenes ansvar er å:

• koordinere idrettslagenes innspill overfor 
kommunale myndigheter

• arbeide for bedre rammebetingelser for idretten 
og at kommunene bygger anlegg i tråd med 
idrettsrådets prioriteringsliste.  

Idrettsrådenes ansvar
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• NIF har «samme» ansvar som idrettskretsene, 
men rettet mot hele organisasjonen

• Særforbundene har ansvaret for det anleggsfaglige 

NIF og særforbund
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• Staten satser stort på bygging av 
infrastruktur

• Ca 1 050 milliarder til vei, jernbane og 
kysttiltak fram til og med 2029

• Hva med å bruke en sum tilsvarende 1% 
av dette til det viktigste vi kan gjøre –
bygge infrastruktur for idrett og fysisk 
aktivitet – og dermed bedre folkehelsen

Ny idrettsmelding
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Takk for meg!


