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Hordaland 2013 
• 812 idrettslag   
 landets største idrettskrets målt i antall idrettslag  
 

• 173 467 medlemskap  

70 752 kvinner (41%) 

102 715 menn  (59%) 

 

• I tillegg kommer bedriftsidrettslagene; 310 idrettslag med      
31 724 medlemsskap 

 

• 33 kommuner – 25 idrettsråd 

 

 



Utvikling i antall idrettslag i Hordaland 



Utvikling i antall medlemskap i Hordaland 



NØKKELTALL 2011  
NORSK IDRETT TOTALT FOR IL, IK, SF OG NIF *):  

HOVEDINNTEKTSSTRØMMER 
Totalt: 16,6 mrd. 

 



Hva sier Statsbudsjettet 2014? 
 

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

• 2013: Idrettens andel 47,9% 

• 2014: Idrettens andel 56,0 % 
• Hver prosent = 34,25 millioner kr med dagens 

utdeling til overskuddsmottakerne. 



Statsbudsjettet 2014 

• Momskompensasjonsordning for varer og 
tjenester: 1,2 mrd i 2014 – en økning på 
252 mill. fra 2013. 

• Momskompensasjonsordning til 
idrettsanlegg: 55,8 mill. i 2014 – en 
nedgang på 8,1 mill. fra 2013. 

• Innføring av en ordning med støtte til 
aktivitetshjelpemidler for personer med 
nedsatt funksjonsevne, over 26 år: 
Rammen for ordningen i 2014 er 55 
millioner kroner. 



Anlegg 2013 

• Spillemidler Hordaland 2013: 
– Hordaland fikk kr. 73,5 mill. til fordeling i fylket. På landsbasis er 

summen kr. 740,4 mill. Med rentemidler er det i Hordaland fordelt kr. 
77,5 mill. 

– 307 godkjente søknader med en godkjent søknadssum på kr. 338,9 
mill.  (innvilgelses-prosent på 22 ). 

• Ordinære anlegg   71,8 mill  

• Nærmiljøanlegg     5,7 mill  

– 242 godkjente søknader innenfor ordinære anlegg fra 31 kommuner 
• Flerbrukshaller 19 søknader (13 kommuner) 

• Kunstgressbaner 37 søknader (21 kommuner) 

• Svømmeanlegg 7 søknader (6 kommuner) 

• Friluftsliv 17 søknader  

– 65 godkjente søknader innenfor nærmiljøanlegg fra 18 kommuner 

 



Utvikling mva kompensasjon for varer 
og tjenester 



Utvikling i grasrotandelen 



Åpne fylkeskommunale gymsaler 

• Hordaland fylkeskommune bevilget kr. 200.000 til en 
forsøksordning med åpne fylkeskommunale gymsaler i 2012. 

 

«Alt i alt er dei ulike partane godt nøgde med prosjektet, som har ført til at færre 
fylkeskommunale gymsalar står tomme på kveldstid og at fleire born og unge får 
delta i idretten i lokalmiljøet.» 

 

• Fylkesutvalet bevilget 30.10.2013 kr. 300.000 til videreføring 
av prosjektet.  
– Ordningen er til nå benyttet i Bergen. Fusa og Odda vgs. er interessert i å inngå 

i ordningen. 

 
 

 



Innspillsmøter ny regional kulturplan 

• Oktober 2013: Gjennomført møter i Nordhordland og Vest / 
Sotra. 

• 6. november 2013:  Innspillsmøte/KIA-konferanse (Bergen) 

• 12. november 2013:  
Innspillsmøte (Vaksdal, Samnanger, Voss, Ulvik, Granvin, 
Ullensvang, Eidfjord, Odda, Kvam, Jondal) på Kunsthuset 
Kabuso kl 17.30 til 19.00  

• 3. desember 2013:  
Innspillsmøte (Kvinnherad, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, 
Tysnes, Fusa) på Stord Hotell, Leirvik kl 17.30 – 19.00 

 



LAMidler 2013 

• Status pr. 8. november i Hordaland: 
• 22 idrettsråd har sendt inn søknad om LAM 

• 11 idrettsråd/kommuner mangler 
• Askøy 

• Austrheim 

• Etne 

• Granvin 

• Jondal 

• Masfjorden 

• Odda 

• Samnanger 

• Tysnes 

• Voss 

• Øygarden 

 



KlubbAdmin 

• KlubbAdmin er idrettens nye løsning for et felles 

nasjonalt medlems- og organisasjonsregister. Alle 

medlemmer i norsk idrett skal være registrert i dette 

registeret når Idrettsstyret har godkjent forskriften. 

 

• Flere gode grunner til å velge KlubbAdmin 

– Gratis for idrettslagene 

- Integrert med idrettens øvrige systemer 

- Enkel innmelding/utmelding av medlemmene via Min idrett 

- Integrering mot idrettens nasjonale medlemsregister 

- Håndterer den fremtidige idrettsregistreringen 

 



Logobruk 

Bruk av kommunevåpen må avklares med kommunen 



Noen arbeidsområder i HIK 

• Kurs/utdanning   

• Økonomi/regnskap * Inkludering flerkulturelle 

• Ren idrett   * Informasjon 

• Idrettsanlegg  * Politisk påvirkningsarbeid 

• Idrett-skole  * Idrettsråd 

• Treningskontakt  * Toppidrett / OLTV 

• Psykisk helse og idrett * Idrett for funksj.hemmete 

• Ungdomsløftet  * Lov/organisasjon 

 



Har kompetanse

Er utviklende

Ser mulighetene

Leverer kvalitet


