
På veg mot Vestland fylke
- regionsreform, kunnskapsgrunnlag og 
anleggspolitikk

Kjell Håland og Britt Karen Spjeld



Vestland fylkeskommune

• Hordaland frå 33 til 25 kommunar
- 520.000 innbyggjarar

• Sogn og Fjordane frå 26 til 18 kommunar
- 110.000 innbyggjarar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overordna målVestlandsregionen skal vere ein sterk, attraktiv og kompetent samfunnsutviklar og tenesteytar under regional folkevald styring. Bergen, Øygarden, Askøy, Alver, Bjørnafjorden og Sunnfjord vil ha meir enn 20 000 innbyggarar kvar når region- og kommunereforma er fullført. Sentraliseringa er venta å auke i dei kommande åra. Fram mot 2040 vil åtte av ti innbyggarar vere busett i dei mest sentrale kommunane.Fire kommunar vil ha færre enn tusen innbyggarar - Modalen, Fedje, Solund og Eidfjord.Viktig å ha dei geografiske perspektiv med i all planlegging
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Oppfølging av kritiske oppgåver identifisert i DPO 3.1 kultur og idrett -
kartlegging

Bestillinga gjeld: Avklare felles anleggspolitikk og kriterier for tildeling av spelemidlar.

Innhald:
1.  Oversikt:

a. Anleggspolitikken i dei to fylkeskommunane (politiske mål, aktuelle vedtak, vurdering av gjeldande planar)
b. Retningsliner, søking og saksbehandlarsystem
c. Omfang og tal på tiltak som vert tildelt spelemidlar
d. Statistikk – idrettsindeks for dei to fylka (Telemarksforskning)

2. Framtidig anleggspolitikk/samordning - Utarbeide forslag til ny anleggspolitikk for Vestland fylkeskommune 2020-2024.

3.  Retningsliner, søking og saksbehandlarsystem.
a. Digital løysing for aktuelle tilskotsordningar (framgangsmåte og fristar)
b. Forvaltning, rutinar og reglement for tilskot (framgangsmåte og fristar).
c. Vurdere ev. overgangsfase t.d. fleirårige midlar

4. Politisk handsaming – førebu sak til fellesnemnda
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Lineorganisasjon

Stabs- og støttefunksjonar

Sentraladministrasjon

Ytre etat

Nye Vestland fylkeskommune

Fylkesrådmann

Opplæring og 
kompetanse
(Hordaland)

Innovasjon og 
næringsutvikling

(Hordaland)

Mobilitet og 
kollektivtransport

(Hordaland)

Infrastruktur
og veg

(Sogn og Fjordane)

Kultur, idrett og 
inkludering

(Sogn og Fjordane)

Organisasjon og økonomi
(Hordaland)

Strategisk utvikling og digitalisering
(Sogn og Fjordane)



• Strategisk

• Mobilisere

• Samordne 
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Samfunnsutviklarrolle - Regional planstrategi - Mobilisering - Dialogmøter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mål for nye Vestland fylkeskommune: Vestlandsregionen skal vere ein sterk, attraktiv og kompetent samfunnsutviklar og tenesteytar under regional folkevald styring. Mål 1 – Sterkare demokrati gjennom ein ny folkevald regionMål 2 – Framtidsretta samfunnsutvikling på VestlandetMål 3 – Høg kvalitet i tenesteneMål 4 – Strategisk infrastrukturbyggingMål 5 – Kultur og identitetsbyggingMål 6 – Berekraftig forvaltning av samla ressursar
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«Med regionreformen ønsker regjeringen å legge til rette for 
positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på 
regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. 

Fylkeskommunene er sentrale i å tilpasse den regionale politikken 
til de nasjonale og regionale utfordringene vi står overfor. 
Regjeringen vil styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere 
slik at de får flere virkemidler til å utvikle fylket i ønsket retning.» 

 Nye oppgåver knytt til friluftsliv – statleg sikra friluftsområder og 
Skjærgardstenesta

 Gjennomgang av spelemiddelordninga til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet
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Frå to til ein organisasjon

2018 2019 2020 2021

Prosjekt «nye Vestland 
fylkeskommune»

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kunnskapsbasert utvikling – eigen seksjon for strategi og analyse i avdeling for kultur, idrett og regional utviklingNorsk Monitor – Norge er nest minst aktive i Europa – BelgiaFolkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 - 1 av 3 er fysisk aktive minst 30 min per dag. Aukande med utdanningsnivå, og synkande med alder.– tilgang til natur og friluftsområde den viktigaste faktor for trivsel - 67%. Folk i Bergen opplever dårlegas tilgang.Eldre rapporterer mindre psykiske plagar enn yngre, menn mindre enn kvinner. 80% trives i stor grad i sitt nærmiljø.Flest trives i Bergen (74,8%), færrast i Hardanger og Voss (70,2%).Innbyggjarane i Bergen er mest tilfreds med tilgangen på kultur- og idrettstilbod (86%), medan 50% i Nordhordland er nøgde med dette.Det er flest i Nordhordland som deltek i organisert aktivitet, medan Bergen skårar lågare enn resten av fylket.Di større opplevinga av dårleg råd er, jo større er opplevinga av å ikkje føle seg trygg og ha eit godt lokalsamfunn. Barnefattigdom i Bergen 2% i Fana til 23% på Slettebakken.Veldig bra at Idretten har sett tema på dagsorden!Utlån av utstyrGod tilgang på ulike typar anlegg kan vere med på å jamne ut ulikskap og utanforskap. Viktige arenaer for utvikling av inkluderande fellesskap og møtearenaer på tvers av generasjonar og sosiale og kulturelle skiljeliner.



Aktivitetsutvikling
 Gutane er mest aktive og i betre fysisk form enn jentene i alle årsgrupper. Mest aktive er seks år gamle gutar, 

der 94 prosent oppfyller tilrådingane om å vere fysisk aktiv i minst 60 minutt om dagen. Minst aktive er 15 år 
gamle jenter, der berre 40 prosent oppfyller tilrådingane. 

 Det er tydeleg samanheng mellom trivsel i skulen og trening blant ungdoms- og vidaregåande elevar i 
Hordaland. Høgst trivsel blant dei som trenar 3-4 gonger i veka. 

 6-, 9- eller 15- åringane har ikkje vorte meir aktive i perioden frå 2005 til 2018. Målet om å redusere delen 
inaktive barn med 10 prosent innan 2025 er framleis langt unna.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noregs idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet undersøkt fysisk aktivitet, stillesittande tid og fysisk form blant barn og unge («UngKan3»). Resultata viser at:Gutane er mest aktive og i betre fysisk form enn jentene i alle årsgrupperMest aktive er seks år gamle gutar, der 94 prosent oppfyller anbefalinga om å vere fysisk aktiv i minst 60 minutt om dagenMinst aktive er 15 år gamle jenter, der berre 40 prosent oppfyller anbefalingaUndersøkinga vart gjennomført i 2018 og er den same som vart gjennomført i 2005 og 2011. I undersøkinga brukte barna og ungdommane aktivitetsmålar i sju dagar, noko som gjer resultata meir pålitelege enn når det blir brukt spørjeskjema.Store idrettar: fotball, handball, gymnastikk og turn, svømming, friidrett, kampsport og anna ballsport har stor oppslutnad i fylket. Fotball barn (6-12 år)  – 42% i Hordaland er aktive i fotball



Deltakinga i frivillige organisasjonar går ned blant ungdom. Idrettslaga er dei som 
held på medlemmane lengst.

Gutane er oftare medlem i idrettslag, medan jentene oftare vert medlemmer på 
treningssenter.

Kvardagen elles ofte er lite aktiv, og prega av stillesitting og skjermbruk.

Fleire kommunar og idrettslag møter desse 
utfordringane, t.d. Fusa tilrettelegg for e-sport i 
idrettshallen, Austrheim og Radøy har 
ungdomskoordinator og Ungdommens hus knytt til 
idrettshallane. Bergen kommune opnar nytt fysak 
på Melkeplassen 9.3.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brann signert epostutøvar



Prosent av befolkninga over 15 år som i 2015 har brukt anlegget, og % delen som har som har 
brukt anlegget ein gong eller meir i veka.
ang eller mer i uken.»
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Anleggsdekning for fylka
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Anleggspoeng per 1000 innbyggere (> 6 
år) for Vestland, hele landet og utvalgte 
fylker 2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
variasjoner mellom store og små kommuner viktigere enn variasjoner mellom fylkene. Hordaland 522 539 - Sogn og Fjordane 110 230 (21%)
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Anleggsdekning for kommunane i Hordaland

Fusa 307
Jondal 310
Masfjorden 312
Granvin 367
Austevoll 384
Eidfjord 438
Fedje 477
Ulvik 619
Modalen 896

Fitjar 196
Kvinnherad 204
Etne 204
Kvam 217
Austrheim 237
Odda 238
Vaksdal 243
Voss 249
Ullensvang 250

Bergen 83
Askøy 108
Fjell 111
Lindås 114
Osterøy 121
Os 130
Samnanger 130
Meland 139
Øygarden 147
Sund 148
Stord 154
Radøy 165
Bømlo 168
Sveio 170
Tysnes 187

Anleggspoeng per 1000 
innbyggere (> 6 år) i 2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ulik geografi!Samnanger, Os, Osterøy, Lindås, Fjell, Askøy og Bergen har en lavere anleggsscore per 1000 innbyggere enn landsgjennomsnittet. 



Status i Hordaland
Variasjon i anleggsdekning, tal søknadar og aktivitetsnivå
Variasjon av ressursbruk i kommunane på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

– personell, økonomi og planar

Breitt og variert organisasjonsliv innan idrett og friluftsliv
Om lag 1 års ventetid på tildeling til nærmiljøanlegg og om lag 3 års 

ventetid på tildeling til ordinære anlegg.

2018: 
 Godkjend søknadssum vel kr 504 mill. – fordelt vel kr 135 mill. 
 Nærmiljøanlegg: 125 søknadar, tildelt 18 mill. – 68% av søknadssum
 Ordinære anlegg: 230 søknadar, tildelt 117 mill. – 25% av søknadssum

2019:
 318 søknadar, 675,2 mill i søknadssum
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Sogn og Fjordane Hordaland
Planperiode Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2019 Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025

Visjon/mål Visjonen for fagområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er «Fysisk 
aktivitet for alle». 

Visjonen skal gjennomsyre alt arbeid på feltet i regional, kommunal og lokal 
planlegging av både tiltak- og anleggsutvikling. Særskild viktig er å legge til 
rette for eigenorganisert aktivitet utifrå føresetnad til den enkelte.

Visjonen for fagområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er «Aktiv Kvar Dag». 

Mål: alle skal kunne vere aktive etter eigne ønskje og føresetnader på allment tilgjengelege 
område i naturen og i anlegg i nærleiken av der dei bur.

Politikk: Ulike anleggstypar er skildra. Grunnlag for m.a. tildelingskriterium for spelemidlar, 
fylkeskommunale investeringstilskot og innspel til kommunale planprosessar.

Nærmiljøanlegg - Nærmiljøanlegg - inntil 15 % av ramme skal få tildeling.
- Alle kommunar som søker skal få tildeling til minst eit nærmiljøanlegg.
- Prioriterer tildeling til ferdige reviderte anlegg og frivillig sektor

- Minimum 50% av søknadane til nærmiljøanlegg skal få tildeling. 
- Alle kommunar som søker får tildeling til minst eit nærmiljøanlegg.

Ordinære anlegg - Kommunale prioriteringar lagt til grunn, prosentvis fordeling av ramma 
mellom nærmiljøanlegg og ordinære anlegg

- Inntil 30 % av ramma skal prioriterast til ordinære anlegg styrt av 
kommunale planar

- Prioriterer tildeling til søknadar frå frivillig sektor

- Handlingsprogram (4 år) for utvalde anleggstypar som kan vere 
kostnadskrevjande, arealkrevjande eller miljø-messig belastning
- Inntil 55 % av ramma skal prioriterast desse ordinære anlegga

- Lokale behov avgjer i utgangspunktet kva anlegg som får tildeling.

- Kommunar med høg godkjent søknadssum vert prioriterte og vekta saman med folketal 
(70% og 30%). 

- For å utjamne ventetida mellom kommunane må ordinære anlegg ha vore ein godkjent 
spelemiddelsøknad i minst tre år før det kan får tildeling. Dette gjeld ikkje anlegg for 
friluftsliv som er prioritert.
 Årleg er det fleire kommunar som ikkje får tildeling

- Fylkeskommunale tilskotsordningar:
1. Investeringstilskot til idrettsanlegg der ein kan arrangere nasjonale og internasjonale 

meisterskap
2. Investeringstilskot til idrettshallar i kommunar som ikkje har det

Friluftsliv - Friluftslivsanlegg prioritert første godkjende søknads år - Friluftsanlegg kan bli prioritert første godkjende søknads år

Pressområde - Sogndal og Førde som studiestader kan ha auka press på anlegga, men 
dette er ikkje lagt til grunn for tildeling.

- Om lag 40 % av tildelt ramme skal gå til Bergen kommune om godkjent søknadsmasse 
tilseier det.
- Pressområde: Kommunane Bergen og Askøy får 15% utover ordinært tilskot til ordinære anlegg 
(2019). 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Del av kartleggingsarbeidet – grunnlag for bestilling av forslag til felles anleggs- og tildelingspolitikk for nye Vestland fylkeskommune



Fysisk aktiv kvar dag

Mål:  Alle skal kunne vere aktive etter eigne ønskje og føresetnader på allment 
tilgjengelege område i naturen og i anlegg i sitt nærmiljø.

Anlegg: 
1. Eit variert tilbod av anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv skal vere tilgjengelege 

for folk i deira nærmiljø. 
2. Eit variert tilbod av anlegg for idrett bør vere knytt til skular og anleggsparkar. 
3. Utvikle anlegg som tilfredsstiller særidrettslege toppidrettsbehov der det kan 

arrangerast nasjonale og internasjonale meisterskap. 

* Statlege føringar innan idrett, friluftsliv og folkehelse 
* Kunnskapsgrunnlag m.a. Ungdata, Idrettsindeksen, 
Folkehelseundersøkinga, Statestikk og utviklingstrekk 
Vestland. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
MålgrupperBarn 6-12 år  - tilrettelegge for fysisk aktivitet i organiserte eller eigenorganiserte former i lokalmiljøet.Ungdom 13-19 år - utvikle anlegg som gir utfordringar og variasjon. Ungdom skal gjevast høve til å medverke i utforminga av anlegg. Personar med nedsett funksjonsevne og inaktiveIdrettsinndeksen - anleggsregisteret og idrettsregistreringa



Forslag til tildelingskriterier spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
for Vestland fylkeskommune 2020-2024 

Fylkeskommunen vert tildelt ein samla sum spelemidlar, og skal prioritere tildeling til ordinære idrettsanlegg 
og nærmiljøanlegg.
• Om lag 15 % av årleg tildelt ramme vert nytta til nærmiljøanlegg.
• Om lag  85% av årleg tildelt ramme vert nytta til ordinære anlegg. 

• Statlege føringar for den fylkeskommunale fordelinga skal liggje til grunn, m.a. at anlegget skal vere ein del 
av ein vedteken kommunal plan

• Anlegg som får tildeling må vere prioritert høgt på kommunal prioriteringsliste. 
• Alle kommunar som søker skal få tildeling til minimum eitt nærmiljøanlegg
• Friluftslivsanlegg skal prioriterast ved tildeling av spelemidlar i løpet av dei to første godkjende søknadsåra. 
• Kommunar med høg godkjend søknadssum vert prioriterte og vekta saman med folketal (70/30). 
• For å utjamne ventetida på spelemidlar mellom kommunane, må søknader til ordinære anlegg ha ein 

godkjend søknad i tre år før første tildeling (gjeld ikkje friluftsliv, som kan få tildeling første/andre 
søknadsår).

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunar kan risikere å ikkje få tildelt spelemidlar til ordnære anlegg kvar år.



• Overgangsordning i 2020 og 2021 der tilskot frå Kulturdepartementet vert fordelt med 
69% til Hordaland og 31% til Sogn og Fjordane (basert på 2018 tildeling) 

• I Sogn og Fjordane vert 33 % av midlane til ordinære anlegg prioritert i 
handlingsprogram for basseng og idrettshallar, og 52% nytta til anlegg styrt av 
kommunale planar. 

• Det skal vurderast å opprette eit felles regionalt program for basseng og idrettshallar for 
perioden 2022-2024. Kriterier for ordninga må avklarast. 

• Kan vere aktuelt med felles regionalt program for basseng og idrettshallar frå 2020 med 
vedtak i fellesnemnda i oktober 2019.

• Må og avklare korleis søknadar som tek omsyn til miljøvenleg klima- og miljøvenleg 
anleggsutvikling skal kunne prioriterast.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overgangsordning etter modell frå Trøndelag fylkeDet er viktig at kommunane får føreseielege tildelingsvilkår for gjentekne og fornya søknadar for 2019 og tidlegare. Kan kome endringar i det som vert sendt ut på høyring.Kva for miljøomsyn skal vi ta? Korleis skal vi prioritere desse anlegga?Kunstgras – gjort mykje godt utviklingsarbeid m.a. i Bergen og Askøy. Kvinnherad. Nasjonalt utviklingsarbeid der ein har samla ulike aktørar. Kva med kompetanse på området, mange meiner mye forskjellig. Kor farleg er granulat og kor mye er på avveie?Miljødirektoratet kjem kanskje med ei forskrift på høyring – kor mye skal det koste – kven skal betale for ekstra kostnadPr i dag er det beste vi kan gjere å sørge for at granulat ikkje kjem på avveie. Det må byggast murer rundt banen, gjerder, rister og børster.Det finnes ikkje noe godkjend alternativ for granulatfri ifyll – det er prøvd kork, sukkerrør og sand.Bergen kommune har politisk vedtak på at de bare skal bruke TPE granulat (ikke vulkanisert og dermed bedre miljøegenskaper og kan gjenvinnes)SnøSkal vi bygge hoppbakker utan plastspor?Skal vi bygge skiløyper dersom vi trur at det blir lite snø i framtida?Skal vi bygge skiløyper bare dersom det også er rulleskiløyper?Må snøkanonar lage snø når det er pluss-grader for at vi skal kunne prioritere dei for spelemidlar?VatnKva med anlegg der NVE meiner at det er flaumfare? Skal vi likevel bygge anlegga der? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økonomisk, sosialt og miljø



Aktiv skulegard
Fylkeskommunalt investeringstilskot
til anlegg for nasjonale og 
internasjonale meisterskap

Fylkeskommunalt 
investeringstilskot til 
kommunar som ikkje har 
idrettshall eller symjehall

Handlingsprogram 2020-2024 – 15 ulike tiltak
NB! Tverrsektoriell samhandling med andre sektorar i t.d. opplæring, samferdsel, folkehelse, reiseliv og plan. 

Dagsturhytter i alle kommunar

Kommunedelplanar

Kurs og konferansar

Kartlegge opningstider og utleigeprisar
i offentlege idrettsanlegg

Friluftslivets 
ferdselsårer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Andre verkemidlar i anleggsutviklinga enn spelemidlar Skape entusiasme og involvere alleBrukarane i fokus (elevane, foreldre, skuletilsette og nærmiljø)I Hordaland har ikkje kommunane Jondal, Samnanger og Masfjorden (Fusa opnar sin snart!) idrettshallI Hordaland har ikkje Vaksdal kommune symjebaseng – 6 i Sogn og FjordaneFK ta ein tydeleg rolle i kommunal planlegging for å få god kompetanse, godt kunnskapsgrunnlag, god behovsvurdering og medverknad, samt tverrfagleg involvering frå forskjellig fagfelt og forskjellege brukarar. Revisjonsmøter – samhandling med anleggsrådgjevar i Vestland idrettskrets. Samordna med andre planar m.a. samfunnsdelen av kommuneplan.Ei anleggsutvikling som står i forhold til folkehelseutfordringar, aktivitetsprofil i befolkninga, demografi og idretten sine behov slik at ein bygger dei «riktige anlegga».



Ny anleggs- og fordelingspolitikk for nye Vestland fylke

• Innspelsmøte for kommunane 16. januar
• Presentasjon til idrettsråda i Hordaland på idrettsrådskonferansen 08.-10.03.19
• Presentasjon til idrettsråda i Sogn og Fjordane på idrettsrådkonferanse – 13.03.19
• Sende ut framlegg på høyring 13.03.19 med høyringsfrist 05.04.19
• Presentasjon på anleggskonferanse idrett 20.03.19
• Sak i Ungdommens fylkesutval og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
• Prosjektleiarar tilrår 01.05.19
• Handsama i fellesnemnda sitt arbeidsutval 13.05.19 og i Fellesnemnda 23.05.19
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Temadag om tilgjengelegheit til kultur- og 
idrettsaktivitetar for menneske med nedsett 
funksjonsevne 18. mars i Bergen;
https://www.hordaland.no/nn-NO/kalender/konferanse--radet-for-
menneske-med-nedsett-funksjonsevne/

Streema

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prosjektgruppa «Paraidrett fra bredde til topp» under Idrettscampus Bergen (ICB) BBergen kommune - å stimulere og støtte idrettslaga til å inkludere parautøvarar i eksisterande og nye tilbod.- kartlegging og datainnhenting av dagens og framtida sine rammevilkår for paraidretten, m.a. halltid, tilrettelagte hallar, rekruttering, informasjon, kompetanse og utstyr

https://www.hordaland.no/nn-NO/kalender/konferanse--radet-for-menneske-med-nedsett-funksjonsevne/
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