
 

 

 

 

 

Møte i HIKs Anleggsutvalg 

Dato: 12. mai 2015 

Tilstede: Helge Johnsen, Hordaland idrettskrets 

  Hans R. Dankertsen, Hordaland Skøytekrets 

  Lars Christensen, Norges Håndballforbund Region Vest 

  Erik Trellevik, Hordaland Skikrets 

  Lars Garen, Hordaland Gymnastikk & Turnkrets 

  Terje Valen, Idrettsrådet i Bergen 

  Tore Alfstad, Hordaland idrettskrets 

  Knut Songve, Hordaland idrettskrets 

Forfall:  Tore Thorsen, Hordaland Fotballkrets 

  Marit Pedersen, Hordaland Svømmekrets 

 

Saker:  1. Fordeling av spillemidler til anlegg i fylket i år. Knut Songve orienterte om 

fordelingsmøte der fylkeskommunens Idrettsavdeling presenterte et forslag til 

fordeling. HIK og Forum for Natur og Friluftsliv deltok i møtet 8. mai. 

Hordaland ble tildelt kr 97 052 000 i spillemidler i år. Med ufordelte midler fra 2014, 
innestående rentemidler for 2014 og inndratte midler, er det totalt kr 111 880 000,- 
til fordeling. For 2015 er det 335 godkjente søknader fra alle 33 
kommuner i Hordaland med en samlet godkjent søknadssum på kr 357 522 818,- 

 

Det kom i år inn 234 søknader på ordinære anlegg. Det er 221 godkjente søknader på 

ordinære anlegg fra 31 kommuner med en samlet godkjent søknadssum på kr 333

 663 000,-. Totalt ble det fordelt kr 99 664 000 til ordinære anlegg. Dette gir en 

dekningsgrad på 30%.  

Når det gjelder nærmiljøanlegg er det 114 søknader fra 24 kommuner med en 

samlet  godkjent søknadssum på kr 23 859 000,-. Totalt ble det fordelt  kr 12 216 

000,- til nærmiljøanlegg. Dette gir en dekningsgrad på 51%. 15 søknader er knyttet til 

friluftsliv friområde/kart/dagsturhytter/badeplasser) fra 10 kommuner. 

Ballbinger/ballbaner/ balløkker dominerer fremdeles som anleggstype med 37 

søknader fordelt på 14 kommuner.  

 

Fordelingen er i tråd med de innspill Anleggsutvalget tidligere har spilt inn. Vi 

opprettholder en pott til nærmiljøanlegg på ca. 10-15% av totalt tildelingsbeløp. 

Bakgrunnen for dette er at vi ser på nærmiljøanlegg som viktige for den fysiske 

aktiviteten i nærmiljøene, og som et viktig supplement i det totale anleggsbildet. 

Disse anleggene fungerer også som en rekrutteringsarena for den organiserte 

idretten. Bergen kommune får 38% av midlene som fordeles til ordinære anlegg. 

Anlegg må ha hatt en godkjent spillemiddelsøknad i minst 3 år før den 

kan få tildelt midler, for å utjevne ventetiden på spillemidler blant kommunene i 

fylket. 

 

 



 

 

Fordelingen av fylkeskommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg i fylket er også 

fordelt for 2015. Den samlete rammen på 2,5 millioner kr. er likt fordelt mellom 

disse tre anleggene: Ravnanger Idrettspark (friidrettsanlegg), Helleren bad- og 

svømmeanlegg og Bergen Tennisklubb. 

 

2. Innholdet i anleggsdelen i NIFs idrettspolitiske dokument 2015-2019, som skal 

behandles på Idrettstinget 5.-7. juni i år. Anleggsutvalget hadde disse innspillene: 

- Idretten må arbeide for at 1% av statsbudsjettet skal gå til idrettsformål i løpet av 

den kommende tingperioden (2015-2019). Ref. kultur, og ref. diskusjonen og 

argumenter ifm. OL/PL 2022 i Oslo. Beløpet vil da omfatte idrett, turstier, anlegg og 

sykkelstier. Dette vil gi idrett og friluftsliv et løft. 1% av statsbudsjettet utgjør i dag 

ca. 13 mrd. 

- Ordet «bør» i målsetningene kan med fordel erstattes med «skal» eller tas helt 

bort.  

- Det er viktig å få frem kommunenes bidrag i anleggsutviklingen. Mye av teksten er 

rettet inn mot et statlig nivå. Kommunene bidrar med mer midler til 

anleggsinvesteringer enn staten gjennom spillemidlene. Det er viktig å løfte frem 

idrettsrådene som sentrale aktører for å få utløst kommunale investeringer. 

- NIFs viktigste rolle er å sørge for at ventetiden på spillemidler kortes drastisk ned, 

og at det er like moms- og skatteregler enten det er kommuner som bygger eller 

idrettslag/private. 

 

3. Planlegging og gjennomføring av et Anleggsseminar høsten 2015. Det ble foreslått 

å gjennomføre seminaret en ukedag med start til lunsj. Målgruppe: Idrett – 

fylkeskommune – kommuner. Noen innspill i møtet til innhold: 

- prinsippene for anleggsutvikling. 

- allsidighet i anleggsutviklingen. 

- isanlegg. 

- drift og vedlikehold. 

- HMS. 

 

4. Kommune- og fylkestingvalg høsten 2015. Anlegg som tema. 

- Idrettsrådet i Bergen gjennomfører en aktivitetsdag lørdag 5. september på 

Festplassen. 

- HIK gjennomfører en paneldebatt med fylkespartiene torsdag 27. august på 

Idrettens Hus. 

- HIK gjennomfører et informasjons- og diskusjonstiltak overfor politikere og adm. i 

Hordaland fylkeskommune etter valget. Dette gjøres i samarbeid med Bergen og 

Hordaland Turlag. 

 

5. Status arbeid med store idrettsanlegg i Bergen. 

Terje Valen orienterte om status for anlegget i Myrdal. Idrettsrådet er også invitert 

inn i en gruppe som skal gjøre et mulighetsstudium når det gjelder Byarena. Også 

andre store idrettsanlegg ble kommentert, herunder Slåtthaug. 


