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Nyskapende aktivitetsarenaer 



Strategiutvalget for idrett – mandat 
Utvalgets mandat er å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse 
utfordringer på idrettsområdet. 
Som et grunnlag for sine vurderinger skal gruppen kartlegge, vurdere og beskrive strategier som kan bidra til:
• Gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet innenfor idretten
• Gode aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne
• Et attraktivt og differensiert idrettstilbud til ungdom
• En etisk og faglig fundert toppidrett
• Å ivareta idrettens etiske grunnverdier, spesielt innenfor antidopingarbeidet
• Inkludering av grupper som tradisjonelt har lav deltakelse i idretten
• Å stimulere inaktive til fysisk aktivitet
• Idrett og utdanning
• En anleggspolitikk som best mulig ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert idrett samt 

friluftsliv i hele landet. 



To rapporter – 33 anbefalinger

• Rapport 1: Anbefalinger til myndighetene – levert 8.6.16
• 22 anbefalinger - 3 omhandler idrettsanlegg

• Rapport 2: Anbefalinger til idretten – levert 5.1.17
• 11 anbefalinger – 1 omhandler idrettsanlegg



Strategiutvalget for idrett



Anbefalinger til regjeringen om idrettsanlegg
1. Kulturministeren bør utarbeide en statlig overordnet politikk for å bedre 

behovsprøvingen og øke mangfoldet i bygging av anlegg for å nå statens mål om fysisk 
aktivitet og idrett for alle gjennom bruk av spillemidlene.

Utvalget anbefaler at følgende prinsipper og prioriteringer skal ligge til grunn for bruk av 
spillemidler:
• Gjennomføre gode lokale og regionale behovsvurderinger basert på gode analyser og 

medvirkning 
• Sikre idretts- og aktivitetsmangfold, herunder hensynet til mindre idretter, 

egenorganisert aktivitet, kjønn, alder og universell utforming
• Stimulere til at idrettsanlegg og områder for fysisk aktivitet i størst mulig grad plasseres 

ved skoler
• Stimulere til økt satsing på interkommunale anlegg
• Stimulere til nytenkning på anleggsområdet som i større grad imøtekommer 

aktivitetstrender



Anbefalinger til regjeringen om idrettsanlegg (forts)

2. Regjeringen bør styrke ordningen med momskompensasjon for 
idrettslag som bygger eller rehabiliterer idrettsanlegg slik at ordningen 
blir forutsigbar, og at idrettslagene får dekket det de har betalt i moms 
ved byggingen. 

3. Det bør gjennomføres et tiårig statlig svømmehalløft slik at alle barn 
og unge blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. 
Svømmehalløftet gjennomføres faglig og finansielt i et forpliktende 
samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.



KUDs oppfølging av anbefalingene 

• Oppfølging av anbefalinger på anleggsområdet er prioritert

• Årsak: Å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, gjennom bruk av 
spillemidler, er statens viktigste virkemiddel for å kunne oppnå 
statens overordnede mål med idrettspolitikken – "Idrett og fysisk 
aktivitet for alle".



Innspillsprosess høsten 2016
• Åpen innspillsprosess høsten 2016:  Innspillsmøte + skriftlige innspill. 

God deltakelse fra kommuner, fylkeskommuner, idretten, friluftslivet, 
m.fl.

Hovedkonklusjoner
• De fleste er fornøyd med hvordan spillemiddelordningen for anlegg er 

innrettet. Stor enighet om at det er viktig å videreføre dagens modell 
med lokal og regional forankring.



Innspillsprosess høsten 2016

• Hovedkonklusjoner (forts)
• Kommunene er best skikket til å foreta behovsvurderinger, men flere 

innspill peker på at prioriteringsprosessene lokalt kan forbedres

• Staten kan styre særlige satsninger gjennom spillemiddelordningen

• Kun noen få innspill som etterlyser en helt ny politikk 



Videre oppfølging i Kulturdepartementet

• Politisk ledelse er opptatt av grupper som driver egenorganisert fysisk 
aktivitet. 

• Arbeidsgruppe i Kulturdepartementet har sett på mulige tiltak.
• Enkelte fylkeskommuner og kommuner har vært involvert i dette 

arbeidet for å gi innspill.  
• Det er ikke lagt opp til en omfattende endring av anleggspolitikken, 

men noen nye tiltak er innført. 
• Det viktigste tiltaket er ny tilskuddsordning for "nyskapende 

aktivitetsarenaer"



Ny tilskuddsordning for nyskapende 
aktivitetsarenaer

• En ordning for økt bygging av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet
• Hensikten med ordningen er å stimulere til nytenkning når det gjelder 

anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 
• Få fram noen referanseanlegg som kan tjene som inspirasjon for 

andre. 
• Overordnet mål er å få større deler av befolkningen, og ikke minst nye 

grupper til å bli mer fysisk aktive.



Nyskapende aktivitetsarenaer – sentrale 
vilkår
• Kun kommuner kan søke
• Må inneholde vesentlige elementer av nyskaping
• Anlegget kan være noe helt nytt, men kan også være et område der 

kjente anleggselementer settes sammen på en ny måte. 
• Lokalt engasjement og inkludering av brukergrupper er viktig.
• Anlegget må være allment tilgjengelig, ha en sentral plassering og 

tilfredsstille krav til universell utforming.



Nyskapende aktivitetsarenaer – økonomien 
i ordningen
• 3-årig prøveprosjekt. 100 MNOK (35 MNOK i 2017). Søknader er blitt 

vurdert fortløpende.
• Det kan søkes om inntil 50 % av kostnadene for å realisere det 

helhetlige anlegget. 
• Maksimalt tilskuddsbeløp er 4 MNOK. Nedre tilskuddsbeløp er 2 

MNOK. 
• Det gis ikke tilskudd fra denne ordningen og ordningen for ordinære 

anlegg/nærmiljøanlegg til ett og samme anlegg.   



Nyskapende aktivitetsarenaer – status og 
erfaringer fra 2017
• Ca 25 søknader 

• Midlene er i praksis fordelt for 2017

• Forventer ny søknadsrunde i 2018 – vil bli annonsert når midler er 
tilgjengelige

• Relativt mange lignende søknader – Få veldig nyskapende



Andre tiltak på anleggsfeltet

• En sjekkliste for relevante forhold som inngår ved vurdering av 
anleggsbehov i en kommune er inntatt som vedlegg i "Bestemmelser 
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". 

• Tilskuddssatsene for overnattingshytter økt med 50 prosent, og det er 
åpnet for å gi tilskudd til skilting/merking av turstier/-løyper.

• KUD ser på mulige måter å styrke kompetansen når det gjelder 
kartlegging av bruken av anlegg.

• "godeidrettsanlegg.no"



Ressurssenter for egenorganisert idrett

• Vedtatt i Stortinget. Bevilget 2 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 
2017. Planlagt årlige tilskudd til og med 2021.

• Senteret skal veilede og legge til rette for aktivitet som drives 
egenorganisert og utenfor de etablerte idrettsorganisasjonene

• Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening har 
sammen fått i oppdrag å etablere og drive et slikt senter. 

• De har frist til 15. februar med å sende inn en plan for hvordan de skal 
utforme ressurssenteret. Planen skal godkjennes i KUD. 
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