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• 808 idrettslag   
 landets største idrettskrets målt i antall idrettslag  
 

• 170 146 medlemskap  

68 619 kvinner (40%) 

101 527 menn  (60%) 

 

• I tillegg kommer bedriftsidrettslagene; 314 idrettslag med      
32 033 medlemsskap 

 

• 33 kommuner – 25 idrettsråd 

 

• Av landets 54 særidretter er 53 representert i Hordaland  

Hordaland 2012 



Utvikling i antall idrettslag i Hordaland 
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Utvikling i antall medlemskap i Hordaland 

100000 

110000 

120000 

130000 

140000 

150000 

160000 

170000 

180000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A
n

ta
ll
 m

e
d

le
m

s
k
a
p

 

Årstall 



 



Hva sier Statsbudsjettet 2013? 
 

• Regjeringen varsler at opptrappingen fra 
45,5 prosent til 64 prosent av spillemidlene 
til idrettsformål, skal være avsluttet innen 
2015. 

• 2013: Idrettens andel 47,9% 

• Momskompensasjonsordning for varer og 
tjenester: 948 mill. i 2013 – en økning på 
320 mill. fra 2012. 

• Momskompensasjonsordning til 
idrettsanlegg: 63,9 mill. i 2013 – 
konsumprisindeksregulert fra 2012 

 



LAMidler 2012 

• Status pr. 9. november i Hordaland: 
• 23 idrettsråd har sendt inn søknad om LAM 

• 10 idrettsråd/kommuner mangler 
• Austrheim 

• Eidfjord 

• Etne 

• Granvin 

• Kvam  

• Modalen 

• Odda 

• Os 

• Samnanger 

• Øygarden 

 



Anlegg 2012 

• Spillemidler Hordaland 2012: 
– Hordaland fikk kr. 69.687.000 til fordeling i fylket 

– 344 godkjente søknader med en godkjent søknadssum på kr. 
326.985.000 (innvilgelses-prosent på 21,3). 

• Ordinære anlegg  63,8 mill. 

• Nærmiljøanlegg   5,1 mill. 

• Forenklet ordning     0,8 mill. 

– 273 godkjente søknader innenfor ordinære anlegg fra 31 kommuner 
• Flerbrukshaller 17 søknader (10 kommuner) 

• Kunstgressbaner 45 søknader (21 kommuner) 

• Svømmeanlegg 13 søknader (8 kommuner) 

• Friluftsliv 14 søknader  

– 71 godkjente søknader innenfor nærmiljøanlegg fra 19 kommuner 

 



Hordaland fylkeskommune sitt investeringstilskot til 
idrettsanlegg med regional og nasjonal verdi  

• Formål   Hordaland fylkeksommune sitt investeringstilskot 
   skal medverke til at regionen får store  
   idrettsanlegg som har regional og nasjonal verdi, 
   der ein kan arrangere nasjonale og internasjonale 
   meisterskap. 

• Kven kan søkje  Kommunar og andre anleggseigarar. 

• Søknadsfrist    15. januar  

• Kva kan støttast  Konstnadskrevjande idrettsanlegg der ein kan 
   arrangere nasjonale og internasjonale  
   meisterskap. Særskild miljøprofil eller ny arkitektur 
   vert vektlagd. 
 
 



Idrettspolitiske saker  
i idrettskretsen 



Anleggssituasjonen 

• Kommunale anlegg 

• Fylkeskommunale anlegg 

• Statlige anlegg 

• Private anlegg 

 

Det avgjørende er tilgjengelighet og kostnader. 



Åpne anlegg som ikke er kommunale 

• Hordaland fylkeskommune har bevilget kr. 200.000 til en 
forsøksordning med åpne fylkeskommunale gymsaler i 2012. 
– Ordningen er benyttet i Bergen i høst. 

– Ordningen skal evalueres i desember 2012. 

– Hvordan er behovet i andre kommuner? 

 

• Militære anlegg 



Noen idrettspolitiske saker i høst 

 

• Om forbud mot høydehus 

• Om kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler 

• Økonomisk fusk - kampfiksing 

• Idrett uten alkohol 

• Idrettens time i kommunestyrene 

• Valget 2013 
 

 



Etiske 
utfordringer 

- Doping ? 
- Kampfiksing ? 
- Helse ? 
 


