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Viken – Muligheter og utfordring 

• Stort ansvar men også store muligheter 

• Stor - og tungrodd?

• Stor og viktig?

• Kan være en nasjonal aktør

• Store investerings forpliktelser 

• Dårligere rammevilkår.



Samfunnsmål og strategier i Viken:

• Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling

• Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende 
lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske og digitale 
møteplasser.

• Resultatkrav:

• Ved planlegging av skoleanlegg, kan kommuner inviteres til samarbeid 
om mulig sambruk og samfinansiering. 



Mye å lære av hverandre

• Gode tradisjoner å bygge på både fra Buskerud, Akershus og Østfold –
mye å lære av hverandre. 

• Må hente det beste fra hver region og bygge team, nettverk og 
kunnskap.  

• Nye muligheter:

• Smale idretter

• Spisse satsinger (eks samarbeid med Olympiatoppen.)

• Viktig å satse bredde OG folkehelse 



Anleggsløft i tidligere Østfold; Vekkeren/Starten
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Historikk Det ble levert resultater ! 

• Grunnleggende politisk vilje til å bygge idrettsanlegg i 
fylkeskommunens regi, der det var behov knyttet til kroppsøving i 
den vgs.

• Prinsipp vedtak i Fylkestinget, om at kommunene og Idretten skulle 
få være med å belyse sine behov, der fylkeskommunen skulle 
realisere idrettsanlegg. Behovsvurderingene skal belyses i politiske 
saker!

• Fylkestinget vedtar en tilskuddsordning for å stimulere til 
interkommunalt samarbeid, utover de 30 prosentene som ligger i 
«bestemmelsene» Det settes av 32 mill. kr. på den 
fylkeskommunale ordningen.

• Plankrav «Interkommunale anlegg skal prioriteres i fordelingen av 
spillemidlene»



Snøballen rullet

• En helhetlig skolebruksplan ble vedtatt, der de vedtatte prinsippene 
ifm idrettsanlegg var en rammefaktor for planen. Innsalgsplan for 
interkommunale anlegg og grunnleggende basisanlegg i Østfold, ble 
«solgt» inn av idretten underveis i disse prosessene.

• Tung og lang prosess med å forankre dette i Sarpsborg og Fredrikstad 
kommune. Ikke uvilje, men ting tar tid. Behovsanalyser; Sammenstille 
skolenes, idretten og kommunenes behov, på mer detaljert nivå.

• Intensjonsavtale med Halden kommune ble inngått (ROBEK)

• Historiske vedtak i Fylkestinget og Bystyrene i Sarpsborg/Fredrikstad i 
desember 2018/juni 2019.



Det ble vedtatt ett anleggsløft, en egen 
«Tilskuddsordning» for interkommunale anlegg

• Arena Fredrikstad (Ishall) 12 mill
• Skøytehall (Overbygg/Trøgstad) 3 mill
• Rackethall Eidsberg (Realisert) 1 mill
• Østfoldhallen(*) (Fotball /Fredrikstad) 1 mill
• 50 m Svømmehall (Halden) 13 mill
• Anlegg med regionale funksjoner (Moss) 4 mill
• Anlegg med regionale funksjoner (Nye Indre k)  4 mill
• IK Tennishall (Sarpsborg) 1 mill

* Unngikk avvikling. Ett bidrag fra ØFK, bidro til å sikret videre 
drift som idrettsanlegg, når Fredrikstad kommune overtok driften.



Suksessfaktorer
• Fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør, samfunnsbyggerrollen

‒ Kunne valgt en strategi med å bygge enkle arealer, som var gode nok for 
kroppsøving. Både billigere og enklere prosesser!

• Samhandling
‒ Politisk og administrativt, med idrettskretsen!
‒ Mellom forvaltningsnivåene; Kommune/fylkeskommune – Idrettskrets/Idrettsråd

• Lykkes med å få frem merverdiene ved samarbeid – mer ut av hver 
offentlig kr - «Godt nok fungerer godt nok»



Siste fase, forprosjekt, for begge anleggene. NB Skisser/illustrasjoner



Spørsmål ?

Takk for meg!


