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Viken fylkeskommune og bærekraft                      
- Bærekraft i alt vi gjør  
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Tidlige, tydelige og sterke politiske signaler og 
vedtak

Side 4

• Fellesnemnda 03.05.2018:
FNs bærekraftsmål skal legges til grunn 
for samfunnsutviklingen i Viken

• Fylkestinget 12.12.2019:
FNs 17 bærekraftsmål legges som 
ramme og premiss for regional 
planstrategi. 

• Fylkesrådet, politisk plattform
«Fylkesrådet vil bygge sin politikk og 
prioriteringer på FNs bærekraftsmål og 
planetens tålegrenser»



• Fundamentet i Regional planstrategi

• Integrerte i årsbudsjett og økonomiplan 

• Fundamentet i våre temastrategier

• Ligger til grunn i alle tilskuddsordninger med fokus på helhetlig 

virkemiddelbruk 

• Bærekraftsvurderinger inkludert i alle politiske saker

Bærekraftsjekken for Viken - Viken fylkeskommune

Bærekraftsarbeidet i Viken så langt

https://viken.no/sd/skjema/dialogue/VIK223/
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Vi ønsker samarbeid 
med 

kommunene og 
frivilligheten om 

bærekraft!
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Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er en
statlig støtteordning til anleggsbygging som forvaltes av
fylkeskommunene

• De siste årene har Viken fylkeskommune hatt en
søknadssum på ca 1,3 mrd kr i spillemidler
• I underkant av 300 mill kr til fordeling i 2021
• Gjennomsnittlig 3 -4 års ventetid på tildeling 

• På sikt må vi i større grad prioritere de rette anleggene først



«Det settes i gang et tverrfaglig arbeid 

med sikte på nye kriterier for 2022, som 

tar opp i seg føringer fra Regional 

planstrategi, pågående arbeid med 

regionale planer, helhetlig 

virkemiddelbruk og FN17. Dette bør også 

sees i sammenheng med en helhetlig 

gjennomgang av vår tilskudds-politikk»
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Fylkesrådet vedtok den 26.11.2020 i sak om 
prioriteringer av spillemidler:



Erfaringer og føringer for arbeid med nye kriterier

• Miljømessig bærekraft må ligge i bunn, men i dette arbeidet må også andre perspektiver 

vektlegges for å lykkes.

• Hovedformålet med spillemiddelordningen er å gi Vikenbefolkningen muligheter for 

varierte aktivitetsarenaer – Dette vil vi alltid arbeide for!

• Vi trenger med kunnskap og forståelse av bærekraftsmålene rettet mot anleggsutvikling 

og bruk av anleggene lokalt og regionalt – Kompetansen må vi bygge sammen og vi må 

samle på og dele erfaringer
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Erfaringer og føringer for arbeid med nye kriterier

• Unisone tilbakemeldinger fra søkere og kommuner om at 
fylkeskommunen hovedsakelig bør støtte opp under lokale prioriteringer

• Ulike aktører legger vekt på ulike dimensjoner og har ulik forståelse 
av bærekraftsmålene

• Fylkesrådet er opptatt av at seriøst arbeidsliv skal inngå i arbeidet

• Fylkeskommunens øvrige arbeid og politikk må gjenspeiles i nye kriterier

• Idrettskrets, kommuner og andre fagmiljøer og organisasjoner har vært 
involvert i arbeidet
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Vedtak i fylkesråd 28.10.2021

«Viken fylkeskommune ønsker ikke å prioritere kunstgressbaner med plastholdig løst 

fyllmateriale i fordelingen av spillemidler fra 2023. Dette gjøres gjeldende for alle 

kunstgressanlegg med byggestart etter 01.01.2023.»
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Vedtaket vil bli en del av fylkeskommunens nye kriterier for prioritering av spillemidler 



Forslag til nye kriterier for fylkeskommunens 
prioritering av spillemidler - Gjeldende fra 2023

Anlegg for egenorganisert aktivitet

• Nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg skal årlig tildeles minimum 18 % av fylkets tildelte rammebeløp.
• Kommunens vedtatte prioriteringer skal som en hovedregel følges.

Ordinære anlegg

• Kommunenes vedtatte prioritering skal som en hovedregel følges.*
• Fylkeskommunen kan etter en helhetsvurdering av dokumentasjon i enkeltsøknader og sjekkliste for behovs- og 

bærekraftsvurderinger prioritere enkelte anlegg opp eller ned uavhengig av kommunenes vurderinger.
• Interkommunale anlegg skal prioriteres.
• Anlegg der det søkes om midler til å omgjøre eksisterende bygningsmasse skal prioriteres.
• Kunstgressbaner med plastholdig løst fyllmateriale vil ikke prioriteres i fordelingen av spillemidler fra og med 2023. 

Dette gjøres gjeldende for alle kunstgressanlegg med byggestart etter 01.01.2023.

*forutsetter at sjekkliste er fylt ut og vedlagt for nye søknader.
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Hva vil dette bety for kommuner og søkere?

• Vi ønsker å bidra til en større bevissthet rundt bærekraft i anleggsutvikling lokalt og regionalt

• Vi ønsker å oppnå en større bevissthet om bærekraft hos anleggseiere slik at anlegg planlegges, 

bygges, driftes, lokaliseres og brukes ut fra konkrete og reelle behov og gode materialvalg 

Flere riktige anlegg på rett sted

• Vi ønsker å bidra til bedre prosesser i kommunene for den årlige prioriteringen av søknader. Gode 

prosesser og godt begrunnede valg vil vanskelig kunne "overprøves" av fylkeskommunen

– Hovedfunksjonen til sjekklisten vil være et verktøy for å bygge opp under vurderinger rundt hvert 

enkelt anlegg
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Hva vil dette bety for kommuner og søkere?

• Stort etterslep på søknader om allerede oppførte anlegg som også skal ha tildeling.

– Direkte effekter av nye kriterier vil vi derfor kanskje ikke se før om noen år - men kunnskapen bygger og 
deler vi med hverandre nå!

• En betydningsfull endring for enkelte typer kunstgressbaner med virkning fra 2023.

– NB: Ingen tilbakevirkende kraft for baner med byggestart før januar 2023.

• Forslag er sendt kommuner, lag og foreninger for mulighet til å komme med innspill: 
Frist 25. april

• Ny søknadsordning for kunstgressbaner uten plastholdig fyllmateriale - søknadsfrist 15 
april
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https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/idrett-og-fysisk-aktivitet/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/innspill-til-kriterier-for-fordeling-av-spillemidler.133012.aspx
https://viken.no/aktuelt/na-kan-du-soke-om-tilskudd-til-kunstgressbaner.130547.aspx
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Takk for oss!
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