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TILBAKEMELDING HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI  
 
1.0 Idrettens har et stort samfunnsmessige fotavtrykk i Viken  
FN har et eget dokument om idrett og bærekraftsmålene, “Sport 
and the sustainable development goals. An overview outling the contribution of sport to the SDGs.”. 
Dette viser at også idretten kan bidra med å finne løsninger til bærekraftsmålene. Idrettens 
samfunnsmessige fotavtrykk i Vikensamfunnet er stort og Vikenidretten vil i kommende langtidsplan 
adressere bærekraft spesielt. Videre vil samhandling mellom fylkeskommunen og idretten forsterke 
resultatene for Viken-samfunnet.  Å understøtte idrettskretsens regionale rolle vil skape et bedre 
grunnlag for samhandling. For selv om idretten er stor er det ikke en selvfølge at den, uten støtte, vil 
være det i fremtiden. Det er derfor viktig at idrett blir ytterligere synliggjort i den overordnede 
strategien, og inkludert i alle de tre regionale planer til Viken fylkeskommune.  
 
Viken idrettskrets berømmer fylkeskommunens arbeid med den regionale planstrategien. Det vil 
være spennende og inspirerende å være en del av planen. Den regionale planen vil kunne løfte 
mange deler av Vikensamfunnet. Vi vil i dette skrivet komme med idrettens tilbakemeldinger. De er 
naturligvis idrettsspesifikke, men vi har prøvd å komme med tilbakemeldinger på et overordnet plan, 
og der hvor det er naturlig, helt spesifikt til enkelte ord i teksten.   
  
Idrettens verdi for Viken-samfunnet består både av frivillighetens verdi og 
samfunnsøkonomiske gevinster for milliarder  
Med om lag 430 000 medlemskap er omtrent hver tredje innbygger i Viken medlem av ett av de cirka 
1400 idrettslagene i Viken. Disse organiserer til sammen 170 forskjellige idrettsgrener. Ifølge norsk 
monitor fra IPSOS trener 30% i aldersgruppen 15 – 24 år i regi av et idrettslag. Andelen har vært jevn 
siden 2013.  
 
I SSBs satellittregnskap for frivillighet kan en lese at det i 2017 ble gjennomført omtrent 35 000 
årsverk i idretten. Det var 25% av alle frivillige årsverk i Norge, og for idrettens del representerer det 
en økning med 2 prosentpoeng siden 2006.  Videre viser satellittregnskapet at verdien av all frivillig 
innsats innenfor idretten var 26,5 milliarder.   
 
En jevn fordeling av frivillig arbeid per medlemskap, kombinert med det faktum at idretten i Viken 
representerer 22 prosent at alle medlemskap i norsk idrett, betyr at idrettsfrivilligheten i Viken har 
en verdi nær 6 milliarder kroner hvert år.   
 
Ved å legge til rette for idrettsaktivitet bidrar idrettslagene til et mer fysisk aktivt samfunn, med de 
betydelige helsegevinster dette fører med seg. En rapport fra Helsedirektoratet som kom i 2014 blir 
referert i det regjeringsoppnevnte Fjørtoftsutvalget. De skriver i sin rapport: «Fysisk aktivitet har en 



	
potensiell velferdsgevinst på̊ 406 000 gode leveår, og en samfunnsøkonomisk gevinst på̊ 455 
milliarder kroner HVERT ÅR!»  
 
Det er imidlertid ikke beløpene i seg som er viktige, men at verdier innebærer at mennesker binder 
sosiale bånd mellom seg, og får meningsfull sysselsetning via frivillig arbeid. Dette bidrar blant annet 
til bedre helse, og det er med på å skape sosial kapital. Idrettskretsen merker at en omtaler sosial 
kapital via begrepet sosial bærekraft i et av forarbeidene til høringsdokumentet, men i selve 
høringsdokumentet nevnes ikke sosial kapital eksplisitt som en viktig dimensjon av sosial bærekraft. 
For idrettens del vil det være en mer presis beskrivelse å ta med begge begrepene for å 
vise hva idretten bidrar med til Viken-samfunnet.  
 
Ett område hvor idrettens verdiskapning ikke er nevnt i planen er idrettsturisme. Idrettsturismen er 
et relativt nytt begrep, og består dels av turisme i forbindelse med større arrangementer som 
publikummere eller utøvere, og turisme i forbindelse med egen utøvelse i form av mosjon. Idretten 
genererer gjennom dette mange reiser og overnattinger. Interessen til idrett skaper dermed 
næringsgrunnlag for destinasjoner, som ofte kan være en betydelig del av næringsgrunnlaget til de 
litt mindre kommunene.   
 
Ifølge statistikk fra SSB utgjør idrettsturismen ca. 2% (3 milliarder) av totalen på landsbasis. Da er ikke 
hotellovernattinger eller idrettslagscuper og konkurranser medregnet. Årsaken er at det kun er 
spesialiserte enheter, for eksempel alpinanlegg og golfbaner som er skilt ut som egen enhet, som er 
med i statistikken. Norway Cup regnes eksempelvis ikke med i statistikken ettersom det 
er Bækkelaget IF som organiserer alt innenfor egen organisasjon. Idrettens del av turismenæringen 
er med andre ord mye større.   
 
Viken fylkeskommune har flere destinasjoner hvor interessen for aktivitet og idrett er årsaken til 
at man besøker stedet. Idrettslag gjennomfører hvert år mange cuper, ritt og konkurranser 
som dermed generere inntekter til lokalt næringsliv. Dette er en altfor lite utforsket del av idrettens 
virksomhet. Gjennom å innlemme denne delen av idretten i fylkeskommunale plan om kompetanse 
og verdiskapning vil Viken-samfunnet også kunne utvikle gode strategier for å støtte opp under 
virksomheten.   
 
Idrettens virksomhet og grunnlaget for verdiskapning består av tre hovedelementer; aktivitet, 
organisasjon og anlegg. De tre delene er alle like viktige og understøtter hverandre. Idrett er 
organisert fysisk aktivitet, hvis omfang og utvikling til stor grad henger sammen med evnen til å 
skape en effektiv og velfungerende organisasjon som har nok frivillige og ansatte med riktig 
kompetanse. Men ingen aktivitet kan gjennomføres hvis det ikke finnes nok og riktige typer anlegg å 
være aktiv på.  
  
Bærekraft er del av Viken idrettskrets’ langtidsplan   
FN har laget et dokument som viser idrettens delaktighet i å skape et bærekraftig samfunn. 
Dokumentet er på overordnet globalt nivå. Det vil derfor ha begrenset nytte på nasjonalt og regionalt 
nivå. Viken idrettskrets har i (forslag til) langtidsplan for 2021 – 2024 et delmål om bærekraftig 
idrett. Idrettskretsen skal gjennomføre tiltak for å: skape forståelse innad i Viken-idretten om hva 
bærekraft er, lage en modell for bærekraftig idrett og videreformidle kompetanse om modellen til 
idrettslag og idrettsråd i Viken. Idrettskretsen er også partner i en EU-søknad innenfor bærekraftig 
idrett.  
 
Effektene av idrettskretsens langtidsplan oppstår både ved at idretten er fysisk aktivitet og består av 
utstrakt organisering. Effektene spenner fra individuelt nivå, via lokalt til regionalt 
samfunnsnivå. Organiseringen forsterker effektene av aktiviteten.   



	

  
  
Idretten blir bedre med samarbeid   
Det viktig å poengtere at idretten ikke alene har ansvar for å aktivisere befolkningen. Kommuner 
tilrettelegger også for fysisk aktivitet til befolkningen allerede fra barnehagen. Lokalt finnes det flere 
eksempler på at idretten samarbeider for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet. Et slikt samarbeid 
burde fylkeskommunen også initiere til for videregående skole.  Et slikt samarbeid mellom idrett og 
fylkeskommune så vi blant annet i tidligere Østfoldhelsa, en ordning fylkeskommunen burde initiere 
til videreføring av i videregående skole.  
 
Viken idrettskrets har i sin langtidsplan innlemmet en modell fra kanadisk idrett som fokuserer på 
livslang aktivitetsglede. Modellen skal bidra å vise hvordan den organiserte idretten og resten av 
samfunnet kan samhandle for å skape en mer aktiv befolkning. Modellen peker på viktigheten av å 
skape en identitet rundt det å være fysisk aktiv. Dette begynner allerede med de yngste barna, som 
skal få en aktiv start på livet og videre skape et aktivitesfundament i skole og allidrett – det vil si 
grunnleggende fysiske ferdigheter for et aktivt liv. Idrettens del av modellen er 
delvis de sorte, alle de røde og delvis de de blå og grønne delene (se modell under). Modellen vil i sin 
tur være et bidrag til å nå bærekraftsmålene. Den vil også være et utgangspunkt for å skape Aktive 
lokalsamfunn.  
 
Det kreves samhandling på tvers av aktører og lokal mobilisering for å skape et aktivt 
lokalsamfunn. Modellen skal bidra til å vise hvordan idretten sammen med andre 
frivillige organisasjoner, kommuner og privat næringsliv kan oppnå en høyere grad av livskvalitet, 
verdiskaping og mobilitet for innbyggerne gjennom et lokalt engasjement.   
  

  



	
  
Idretten er viktig i alle de tre regionale planene  
Idrettens fotavtrykk i Viken-samfunnet er en ikke ubetydelig andel av BNP, men også et bidrag til 
bedre psykisk og fysisk helse og til utvikling av livslang læring. Dette utløser samfunnsøkonomiske 
gevinster og en ikke ubetydelig andel av BNP. Dette skaper sosial kapital, som er viktig for sosial 
bærekraft. Til sist skal Viken idrettskrets innarbeide “bærekraft” som en del av sin virksomhet, blant 
annet gjennom å utvikle en idrettsspesifikk modell om bærekraft for å bedre kunne hjelpe idrettsråd 
og idrettslag til å bidra til Viken-samfunnet.  
Idretten vil kunne medvirke til måloppnåelse på alle de tre regionale planene:   

• Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd.    
• Kompetanse og verdiskaping.  
• Areal og mobilitet.  

Å understøtte idretten generelt, men også idrettskretsens rolle som bindeledd mellom alle regionale 
deler av idretten, vil dermed skape et bedre grunnlag for samhandling i utviklingen av et 
bærekraftig Viken-samfunn. Det er derfor idrettskretsens mening at idretten har en viktig posisjon i 
alle de tre regionale planene.  
  

  
  
  

2.0 Konkrete tilbakemeldinger til tekst i dokumentet  
Vi gir konkrete tilbakemeldinger til teksten i høringsdokumentet. Vi viser til avsnitt, side og 
endringsforslag eller tillegg er skrevet i fet stil. Vi gir også en kommentar til hvorfor vi mener det er 
viktig.  
 
Avsnitt 1. Innledning  
sid 6  
Dokumentet behandler viktige temaer som klima og miljø, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, idrett og 
kultur.   
 
Kommentar: Idretten er også et viktig tema som på andre plasser i dokumentet ikke tas med som en 
del av kulturen. Idrett bør være en viktig del av fylkeskommunens planer.   
  
Avsnitt 7. Langsiktige utviklingsmål for Viken  
Forslag til tillegg i fet stil.  
Sid 19  
Kultur- og idrettslivet er rikt, og vi kan dyrke natur- og friluftsinteressene våre. Vikensamfunnet er 
åpent, mangfoldig og inkluderende.  
 
Kommentar: idrettslivet er også mangefassetert.   
 
I 2030 deltar mange interesseorganisasjoner og innbyggere i utviklingen av Viken, og vi har tillit til 
hvordan fylket styres.  
 
Kommentar: intresseorganisasjoner og organisert frivillighet er viktige aktører for fylkeskommunen.  
Vi har sterke og forpliktende partnerskap hvor offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, forskning 
og enkeltmennesker deltar  



	
Kommentar: Skal enkeltmennesker inngå forpliktende partnerskap med fylkeskommunen? Eller er 
det samarbeidsformer en sikter til?  
  
Avsnitt 8.1 Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter   
Sid 21  
Idretten bør nevnes spesielt i innsatsområdet Livskvalitet, velferd og like muligheter. Forslag til ny 
tekst i fet stil.  
 
Forslag til tekst om idrett: Forskjeller og ulik tilgang til offentlige tilbud og tjenester, påvirker 
enkeltmenneskets muligheter, helse og livskvalitet. Det kan resultere i manglende deltakelse, 
utenforskap, svakere sosiale relasjoner, mindre tillit til medmennesker og samfunnets institusjoner, 
svakere demokrati og mindre økonomisk stabilitet. Utdanning, tilgang til arbeidslivet, deltakelse i 
fritidstilbud og tilhørighet i lokalsamfunnet er viktige faktorer for å hindre utenforskap. WHO har 
pekt på fysisk inaktivitet er en av de største risikofaktorene til økt dødelighet. Den organiserte 
idretten bidrar til en aktiv livsstil og fysisk aktivitet er en viktig bidragsyter til bedre helse.   
  
sid 22  
h. I Viken har alle tilgang til relevant utdanningstilbud og kompetanseutvikling som svarer til den 
enkeltes, samfunnets, frivillighetens og næringslivets behov.  
 
Kommentar: Idretten og frivilligheten for øvrig bidrar med uformell utdanning og kompetanse. Den 
er også viktig for å minske ulikheter.   
  
Avsnitt 8.1.2 Utfordringer og muligheter  
  
sid 22  
Forslag til tillegg i fet stil.  
Ulik kvalitet på boliger og bomiljø: Presset i boligmarkedet skaper sosiale og økonomiske skiller, og 
hindrer deler av befolkningen fra å kunne bosette seg der de ønsker og i områder nær attraktive 
arbeidsplasser, service-, kultur-, idretts-, aktivitets- og kollektivtilbud.    
 
Kommentar: En forskningsrapport fra idretten i Sverige (Stockholm) viser at befolkningen, selv om de 
ikke benytter seg av anleggene, mener at idrettsanlegg tilfører boområdet viktige kvaliteter.   
 
Forskjeller i innbyggernes helse: Ulikhetene i fysisk og psykisk helse er økende i Viken, og henger 
sammen med utdanningsnivå, inntektsnivå, arbeids- og bomiljø og deltakelse i 
samfunnslivet. Tannhelse er ett av flere viktige redskaper og virkemidler i folkehelsearbeidet. 
Manglende tilgang til et variert kunst-, kultur- idretts- og fritidstilbud og attraktive 
rekreasjonsområder, i tillegg til trygge oppvekstforhold, er utfordringer som påvirker muligheten 
til et aktivt liv og dermed livskvaliteten og helsen i mange områder i Viken.  
 
Kommentar: Idrett og fysisk aktivitet er spesielt viktig for å forebygge uhelse. Hvis det er ulik tilgang 
på viktig infrastruktur og mulighet til å etablere eller videreutvikle idrettstilbudet i et samfunn vil det 
også kunne øke forskjeller i innbyggernes helse.   
  
sid 23  
Forslag til tillegg i fet stil.  
  
Styrket livskvalitet gjennom fysisk aktivitet: WHO har pekt på fysisk inaktivitet er pekt på som en av 
de ledende risikofaktorene til økt dødelighet. Fysisk aktivitet og deltagelse i kultur-, idretts- og 
samfunnsliv, legger dermed grunnlaget for god folkehelse. Flere kan delta dersom de har gratis 
tilgang til idretts- og aktivitetsutstyr og universelt utformede aktivitetsarenaer i trygge nærmiljøer. 
Sammenhengende og trygge gang- og sykkelveier bidrar til at flere velger å gå og sykle til sine daglige 
aktiviteter. For å skape gode velferdstilbud, bør frivilligheten, skoler, kommunale og private helse- 
og omsorgstilbud ses i sammenheng og samarbeide.   



	
Kommentar: Selv om mange er fysisk aktive også utenfor den organiserte idretten, bør den være 
nevnt som en viktig faktor for å styrke livskvalitet gjennom fysisk aktivitet. Samarbeid mellom 
spesielt skoler og idretten kan bedre starten på et aktivt liv. Det muliggjør også for etablering av 
idrettskretsens samarbeidskonsept Aktive lokalsamfunn.  
 
Tilgang til attraktive boliger og oppvekstmiljøer: Vi må legge til rette for boligbygging og utvikling av 
boområder for mennesker i alle aldere og livssituasjoner. Boligområder skal ha tilgang til gode 
utearealer, transporttilbud, barnehager, skoler og fritids- og service- og velferdstilbud. Boområder 
med trygge og tilgjengelige utemiljøer må finnes i alle prisklasser og eieformer. For å hindre 
fraflytting, er det viktig å skape slike miljøer også på mindre steder. Nærmiljøet er viktig for 
integrering og følelse av tilhørighet.  
 
Kommentar: Idrettsanlegg bør være en integrert del i utviklingen av boområder.   
 
Virkemidler, ressurser og tjenester må samordnes slik at de forsterker og utfyller hverandre og er 
tilpasset befolkningens behov. Skoler, tjenester, arbeidsliv, sosiale møteplasser, kunst og kultur, 
natur-, idretts- og rekreasjonssteder må tilrettelegges slik at det er tilgjengelig for alle. Innbyggere 
må høres og involveres i utviklingen av sine lokalsamfunn. Frivilligheten må ha en tydelig rolle i 
utviklingen av kommuner og det nye fylket.  
 
Kommentar: idrettsanlegg og steder en kan utøve idrettsaktiviteter er viktige for 
befolkningen. Universell utforming av idrettsanlegg må tas med.    
  
Sid 24   
Forslag til tillegg i fet stil.  
f. I Viken har vi en bærekraftig idretts-, rekreasjons- og opplevelsesnæring.  
Kommentar: Idrettskretsen har delmål om bærekraftig idrett. Viktig at idrettsarrangementer på lik 
linje som andre typer næringer er bærekraftige.  
  
sid 30  
Forslag til tillegg i fet stil.  
 
87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Det er stor variasjon i størrelse på byene og 
tettstedene i Viken, og i hvilke utfordringer de står overfor. Helhetlig by- og stedsutvikling handler 
om å se det fysiske miljøet i sammenheng med det sosiale livet og menneskers opplevelser. Utvikling 
av miljøvennlige idretts- og kulturarrangementer vil kunne spre kompetanse om bærekraft til flere 
innbyggere. Samtidig skal vi ivareta kulturarven vår. Når vi planlegger byer og tettsteder, må vi ta 
klima- og miljøhensyn og skape attraktive steder som fremmer helse, trivsel og tilhørighet.  
 
Kommentar: Byer og tettsteder gjennomfører arrangementer. Arrangementer involverer også kultur 
og idrettsturisme. Disse bør utformes i henhold til en bærekraftig standard. Arrangementene bidrar 
også til kapasitetsbygging, og vil være en mulighet til å skape nye typer arbeidstilfeller 
og arrangementene vil spre kunnskap og kompetanse til frivillige. Det finnes standarder for 
bærekraftige arrangementer, men frivilligheten trenger bistand for å implementere disse i sine 
arrangementer.  
 
I Viken tar vi hensyn til kulturminner, idretts- aktivitets- og rekreasjonsarealer, naturressurser, 
matjord og biologisk mangfold i utbyggingsspørsmål.  
 
Kommentar: Viktig at også idrettens behov ivaretas ved utbygging.   
I Viken tar vi vare på og utvikler blågrønne strukturer i byer og steder, og innbyggerne har tilgang på 
varierte idretts-, aktivitets- og rekreasjonsområder.  
Kommentar: Flere idretter gjennomføres i de blågrønne strukturene. Viktig å tilrettelegge for disse 
aktivitetene også.  
  
sid 31  



	
Forslag til tillegg i fet stil.  
 
By- og stedsutvikling må legge vekt på kvalitet, nærhet og tilgjengelighet som grunnlag for helse, 
trivsel og livsutfoldelse. Tilgang til nære idrettsanlegg er viktig for innbyggeres trivsel og skaper 
attraktive boområder. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og styrker 
fellesskap. Bibliotek og andre kulturinstitusjoners rolle som attraktive, trygge og inkluderende lokale 
møteplasser, er viktige, uavhengige arenaer for offentlig samtale og debatt. Grønne områder og 
korridorer åpner for idrett, rekreasjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. 
Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer, styrker vi stedets særpreg og identitet, og gir 
folk en historisk forankring og tilhørighet.   
 
Kommentar: Idrett og idrettsanlegg er viktige for by- og stedsutviklingen. Spesielt hvis en har 
fortetting kan det være en utfordring å også ta med idrettsanlegg. Men disse er viktige for 
befolkningen og folkehelsen. Idretten bidrar også med å skape tilhørighet.   
  
  
Avsnitt 9.5 Planbehov i perioden  
  
sid 38  
Forslag til tillegg i fet stil.  
 
En regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd skal sikre at alle, uansett alder, bakgrunn, 
funksjonsevne og økonomiske forutsetninger, har mulighet til deltakelse på ulike velferdsarenaer 
som arbeid, skole, boligmarked, kultur, idrett, helse, fritidsaktiviteter og i demokratiske prosesser.    
Videre må vi bruke by- og stedsutviklingen som et verktøy for å skape gode, nære og trygge 
møteplasser, natur-, idretts- og rekreasjonsarealer og sosiale arenaer.  
 
Kommentar: WHO har pekt på fysisk inaktivitet er en av de største risikofaktorene til økt dødelighet. 
Den organiserte idretten bidrar til en aktiv livsstil og fysisk aktivitet er en viktig bidragsyter til bedre 
helse. Videre bidrar idrett til sosial kapital og dermed økt tillitt. Sosial kapital er viktig for livskvalitet, 
deltakelse og likeverd. Det er derfor viktig at idretten blir nevnt eksplisitt, i tillegg bør det være et 
selvstendig poeng at en har fokus på å utvikle noen møteplasser nært til boområder. Det vil redusere 
behov for reising. En løsning kan være at en kjøper opp arealer for fremtidige anlegg.    
  
sid 40  
Bakgrunnen for å foreslå en regional plan for kompetanse og verdiskaping, er at det er viktige 
koblinger mellom utdanningssektoren og næringslivet som bør ses i sammenheng. En helhetlig 
tilnærming til ansvarsområder som er felles, vil kunne gi positive synergieffekter.  Idrett og 
frivillighet er også viktige områder for verdiskapning.   
 
Kommentar: Frivilligheten og idrettens bidrag til BNP og generell verdiskapning er for lite diskutert og 
belyst. Samtidig vet vi at den er betydelig. Idrettens omfang og popularitet spiller også en rolle for 
sportsindustrien. Idrettsturisme og idrettens arrangementer bør også belyses bedre i fremtiden for 
at en skal kunne rette riktige innsatser for støtte og utvikling. Fylkeskommunen bør utvikle eller 
benytte seg av indikatorer som belyser dette.   
  
Sid 42  
En regional plan for areal og mobilitet skal legge til rette for at viktige samfunnsfunksjoner, 
arbeidsplasser, sosiale møteplasser, samt natur-, idretts- og rekreasjonsarealer, er tilgjengelig for alle 
innbyggere i Viken  
 
Kommentar: Det er viktig å planlegge idrettsanlegg nær der hvor befolkningen bor. Det vil skape 
mindre behov for transport. Det bør vurderes å planlegge for regionale idrettsanlegg i sammenheng 
med knutepunktsstrategien. Det forutsetter at fylkeskommunen etablerer et fond for delfinansiering 
av større regionale idrettsanlegg.   
  



	

3.0 Svar til spørsmålene i høringen  
Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og helhetlig retning for 
samfunnsutviklingen i Viken?  
Viken idrettskrets mener at de langsiktige utviklingsmålene i stor grad responderer til en helhetlig 
retning for samfunnsutviklingen i Viken. Forslag til justering av tekst i strategidokumentet i fet stil.  
 
7.2. God livskvalitet og like muligheter  
I 2030 lever alle mennesker i Viken verdige og meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser og tilgang 
til relevant utdanning. Fylket kjennetegnes av gode, varierte boområder med levende møteplasser. 
Kultur og idrettsliv er rikt, og vi kan dyrke natur- og friluftsinteressene våre. Vikensamfunnet er 
åpent, mangfoldig og inkluderende. Befolkningens fysiske aktivitetsnivå har økt.    
 
7.4. Omstilling og tillit   
I 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan møte både kjente og uforutsette utfordringer og 
endringer. I Viken har vi verktøyene vi trenger for å vende utfordringer til 
muligheter. Vikensamfunnet er godt forberedt på både akutte og langsiktige konsekvenser av klima- 
og miljøendringene. Næringslivet har god evne til å håndtere og utnytte endringer i teknologi, 
kompetansebehov og økonomiske for-utsetninger. I 2030 deltar 
mange interesseorganisasjoner og innbyggere i utviklingen av Viken, og vi har tillit til hvordan fylket 
styres. Innbyggerne har fremtidstro og opplever høy grad av trygghet, livskvalitet, tilhørighet, frihet 
og tillit.  
Ytterligere utdypning og tydeliggjøring finnes beskrevet i vedlegg.  
  
Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de regionale utfordringene og 
mulighetene i Viken, slik du/dere opplever dem?  
Viken idrettskrets savner en tydeliggjøring av satsing på fysisk aktivitet i innsatsområde 1. 
Det er en av de viktigere faktorene til økt livskvalitet og bedre folkehelse. En satsing på fysisk 
aktivitet i videregående skole, innføring av støtteordning til større idrettsarrangementer 
med bred rekruttering, samt forskning og dokumentasjon innenfor idrett og fysisk aktivitet, 
er tre målsetninger som bør være med i målene for innsatsområde 8.1.  
 
Forslag til justering av tekst i strategidokumentet i fet stil.  
 
8.1 Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter  
Forskjeller og ulik tilgang til offentlige tilbud og tjenester, påvirker enkeltmenneskets muligheter, 
helse og livskvalitet. Det kan resultere i manglende deltakelse, utenforskap, svakere sosiale 
relasjoner, mindre tillit til medmennesker og samfunnets institusjoner, svakere demokrati og mindre 
økonomisk stabilitet. Utdanning, tilgang til arbeidslivet, deltakelse i fritidstilbud og tilhørighet i 
lokalsamfunnet er viktige faktorer for å hindre utenforskap. WHO har pekt på fysisk inaktivitet er en 
av de største risikofaktorene til økt dødelighet. Den organiserte idretten bidrar til en aktiv livsstil 
og fysisk aktivitet er en viktig bidragsyter til bedre helse.  
 
8.1.1. Mål for innsatsområdet  
o. I Viken er det satsing på fysisk aktivitet i videregående skole.   
p. I Viken er tilrettelagt for støtte til større arrangementer innenfor idretten.   
For å understøtte dette er det viktig at fylkeskommunen har gode indikatorer på 
måloppnåelse innen de seks innsatsområdene som berører idrett og fysisk aktivitet. 
Idrettskretsen kan bistå i utviklingen av disse. Anlegg- og arealplanlegging med fokus på 
mobilitet, klima, trygghet, og trivsel innebærer at fylkeskommunen ser etablering av 
regionale idrettsanlegg i sammenheng med knutepunktsstrategien. For å støtte opp under 
dette er det viktig at fylkeskommunen etablerer et fond for delfinansiering av disse 
anleggene.  
  



	
Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med vikensamfunnets utfordringer 
og muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante?   
Idrettskretsen mener at en bør tydeliggjøre frivilligheten og idretten utfordringer og muligheter. Den 
organiserte frivilligheten og idretten spiller en stor rolle for befolkningen. Gjennom 
å understøtte dette generelt, men også idrettskretsens rolle som bindeledd mellom alle regionale 
deler av idretten, vil fylkeskommunen dermed skape et bedre grunnlag for samhandling i utviklingen 
av vikensamfunnet.   
 
Det er derfor idrettskretsens mening at idretten har en viktig posisjon som bør tydeliggjøres i alle de 
tre regionale planene.   
 
Utdypning og tydeliggjøring av idrettens verdi for Viken-samfunnet for hvordan idrettskretsen ser for 
seg idretten som samarbeidsaktør med en presisering av det fotavtrykket idretten har i alle de 
tverrgående temaer finnes beskrevet i vedlegg.  
  
Har du/dere andre merknader eller kommentarer?  

• SSBs satellittregnskap for frivillighet bør være grunnlag for indikatorer innenfor 
frivillighet, herunder også idrett.  
• Fylkeskommunen bør følge opp anleggsregisteret for en mer 
nøyaktig anleggsdekning. Det er en viktig indikator for by- og stedsutvikling.   
• Fylkeskommunen oppfordres til å utvikle flere egne indikatorer, spesielt innenfor 
idrettsrelaterte områder, og ikke kun benytte seg av de som SSB har for 
bærekraftig utvikling.  
• Fylkeskommune utfordres på å etablere et fond for delfinansiering av regionale 
anlegg.  
  

  



	
4.0 Tematiske innsatsområder og idrettens innspill  
  
Virkemidler  Livskvalitet,  

velferd og like  
muligheter  

Bærekraftig 
og rettferdig 
økonomisk 
system  

Bærekraftig 
arealbruk, 
matproduksjo
n og ernæring  

Redusert 
klimagassutslipp 
og 
energiomlegging  

Helhetlig by- og 
stedsutvikling  

Miljø, 
økosystem og 
biologisk 
mangfold  

  
  
  
Styring, regulatoriske og juridiske 
  
  
  

Fritids-erklæringen    
  

  
  

  
  

Fritids-erklæringen    
  

Fysisk aktiv befolkning    
  

  
  

  
  

Fysisk aktiv befolkning  Sykkelstrategi
  

Temastrategi på 
frivillighet    

  
  
  

  
  

Knutepunkt med lokal 
forankring    

  
  

Økonomiske og finansielle  
  

Stimulerings-
midler aktivitets-
tilbud og  
arrangement  
  
  

  
  

  
  

Stimuleringsmidle
r til miljøvennlige 
og bærekraftig 
idrettsanlegg  

Fond til 
regionale idrettsanlegg
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mobiliserende og informative  
  

Indikasjoner   Indikasjoner   Indikasjoner   Indikasjoner   Indikasjoner   Indikasjoner   
Fysisk aktivitet i 
videregående skole    

  
  
  

  
  

Samarbeid med 
videregående skole og 
idretten  

  
  

Kompetanseutvikling til 
samfunnet, frivilligheten    

  
  
  

  
  

  
  

  
  

Ressurs-mobilisering  Ressurs-
mobilisering  
  

Ressurs-
mobilisering  
  

Ressurs-
mobilisering  
  

Ressurs-mobilisering  
  

Ressurs-
mobilisering  
  

Samarbeids-
avtale med Vikenidretten
  
  
  

  
  

  
  

  
  

Aktive lokalsamfunn    
  

Møteplasser   Møteplasser 
  

Møteplasser   Møteplasser   Møteplasser   Møteplasser   

  
  

  
  

  
  

  
  

Demokratiske 
prosesser med lokale 
aktører  

  
  

  
  

Forskning, innovasjon og utvikling  
  
  

Digital medvirkning  Digital 
medvirkning  

Digital 
medvirkning  

Digital 
medvirkning  

Digital medvirkning  Digital 
medvirkning  

  
  

  
  

  
  

  
  

Bruke byutvikling som 
verktøy for lokal 
verdiskaping  

  
  

Utvikle statistikk og 
indikatorer på effekter av 
fysisk aktivitet  

  
  

  
  

  
  

Sammenheng mellom 
prosjekter og lokale 
resultater  

  
  

Innovasjon  Innovasjon  Innovasjon  Innovasjon  Innovasjon  Innovasjon  
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