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Strategiutvalget for idrett
• Opprettet av kulturministeren i januar 2015.
• Oppdraget var å identifisere utfordringer på idrettsfeltet og
foreslå strategier som kan bidra til å løse utfordringene.
• Anlegg var ett av områdene utvalget skulle se på
• To rapporter – 33 anbefalinger

• Fire anbefalinger omhandlet anlegg.
• Èn av disse har vært av betydning for den nye anleggsordningen

Anbefaling 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

KUDs oppfølging av utvalgets rapport
• Oppfølging av anbefalinger på anleggsområdet er prioritert
• Begrunnelse: 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 (meld. st. 26: 2011-2012)

Innspillsprosess høsten 2016
• Åpen innspillsprosess høsten 2016: God deltakelse fra kommuner,
fylkeskommuner, idretten, friluftslivet, m.fl.
Hovedkonklusjoner
• Generell tilfredshet med innretningen av spillemiddelordningen for
anlegg. Bred enighet om at det er viktig å videreføre dagens modell
med lokal og regional forankring
• 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

Videre oppfølging i Kulturdepartementet
• Utvalgsrapporten og innspillsrunden har ikke gitt grunnlag for en
større omlegging av anleggspolitikken
• Politisk ledelse er opptatt av grupper som driver egenorganisert fysisk
aktivitet.
• Det viktigste nye tiltaket er tilskuddsordning for "nyskapende
aktivitetsarenaer"

Tilskuddsordning for nyskapende
aktivitetsarenaer
• En ordning for 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
• 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 – økonomi
• 3-årig prøveprosjekt (2017-2019). 100 MNOK (35 MNOK i 2017).
• Bevilgning for 2018 ifm. hovedfordelingen. Informasjon til
kommunene om søknadsfrist for 2018 og ev. endringer i vilkår sendes
deretter ut (april/mai).
• 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 – erfaringer fra
2017
• Ca 25 søknader
• 9 prosjekter fikk midler
• Relativt mange lignende søknader – Få veldig nyskapende

"godeidrettsanlegg.no"
• Ressursnettsted for anleggsbyggere

- Informasjon om ulike anleggstyper, planløsninger,
eksempelanlegg/forbildeanlegg, etc.
- Også et oppslagsverk med informasjon om det du trenger for
planlegging, prosjektering, bygging og drift av idrettsanlegg
- Samarbeid mellom NTNUs senter for idrettsanlegg og teknologi
(SIAT), KUD og NIF

