
Samarbeidsråd for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet

Idrett og bærekraft



Statlig anleggspolitikk

•Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i 
visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin 
virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha 
mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

• De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til 
idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

• •I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra 
sine ønsker og forutsetninger. 

• •Det er også et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til 
rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang 
med aktivitet.



• Spillemidler til norsk idrett

• •1 437 550 000 til idrettsanlegg i 
kommunene i 2020.

• •Nedgang på 54,3 millioner kroner fra 
2019.

• •Jevn økning i spillemidler til idrettsanlegg 
frem til 2018 –har flatet ut de seneste 
årene.



Idrett og bærekraft
Nye kriterier for 
prioritering og bruk av 
spillemidler i Viken
I 2021 vil det prioriteres og tildeles midler som tidligere - følge kommunens prioritet – i tillegg 
skal friluftslivsanlegg, nærmiljøanlegg og interkommunale anlegg prioriteres

«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 
fylkeskommunens tilskudds-politikk.»



Bærekrafts målene og 
formål med 
spillemiddelordningen

• Bærekrafts målene, og spesielt 
dimensjonen om miljømessig bærekraft 
skal ligge til grunn for kommunens og  
fylkeskommunens arbeid

• Fylkeskommunen jobber aktivt med tre 
temaer som sammen skal styrke arbeidet 
med å nå organisasjonens forventninger 
knyttet til bærekraftsmålene

• Samhandling og tverrfaglighet

• Helhetlig og strategisk 
virkemiddelbruk

• Innovasjon



Idrett og bærekraft
Nye kriterier for prioritering og bruk 
av spillemidler i Viken

Dagens praksis: 

• I stor grad knyttet opp mot sosial bærekraft til nå

• Målgruppene og formålet med spillemidlene må 
vektlegges

• Tilrettelegge for aktivitet for barn og ungdom 6 
– 19 år

• Anlegg og tilrettelegging for inaktive
• Mennesker med funksjonsnedsettelser
_________________

• Det må bygges anlegg etter gode helhetlige 
behovsvurderinger

• Behov for anlegg og tilrettelegging må vektes mot 
bærekraftsvurderinger –og også "Bærekraftssjekk som 
saksbehandlingsverktøy"

• Vi skal aldri slutte å bygge anlegg, men vi skal bli 
flinkere til å bygge riktige anlegg, på rett sted, som 
skaper aktivitet





Hva betyr dette i praksis? 

• Det kan bety: 

• Kreve Miljøfyrtårnsertifisering for større anlegg

• «Gjenbruk» Prioritere søknader til ombygging av 
anlegg/eksisterende bygg til fasiliteter for fysisk aktivitet

• Kreve behovsvurdering. 
Forhåndsgodkjenning var tidligere et krav for å søke. 

• Sjekklister - bærekraft

• Oslo economics «Spillemiddelordningen – en ren 
køordning»



Arbeid med nye 
kriterier 

• Fylkeskommunen jobber med en sak om nye kriterier for prioritering av 
anlegg det søkes spillemidler til. Den skal etter planen behandles politisk i 
mai / juni

• Det vil sannsynligvis,  som hovedregel,  legges opp til at  kommunenes 
prioriteringer følges.  – Kommunene har sammen med lokale lag og 
foreninger og lokaldemokrati best forutsetninger for å vurdere behov

• Fylkeskommunen vil sannsynligvis kunne overprøve lokale prioriteringer i 
enkelte tilfeller, men vil sammen med relevante aktører forsøke å utvikle 
og benytte verktøy for bedre anleggsplanlegging, bedre behovsvurdering 
og bedre bruk av midlene

• En førsteversjon av en sjekkliste er utviklet og testet av enkelte 
kommuner



Noen punkter til diskusjon

‒ Hvordan jobbes det i regionen med bærekraft rundt anlegg og tilrettelegging for fysisk 
aktivitet ? 

‒ Bør godt universelt utformete prosjekter prioriteres høyt ved tildelinger? Hvordan kan 
vi sammen øke bevisstheten rundt universell utforming og tilrettelegging for flere 
brukere?

‒ Hvordan skal vi/bør det premieres anlegg som kommer godt ut av 
en bærekraftsvurdering

‒ Bør andre anleggstyper / prosjekter vektlegges høyt ved fylkeskommunens fordeling av 
spillemidler?

‒ Bør kommuner tildeles en forholdsmessig lik sum hvert år, eller bør kommuner med lav 
anleggsdekning / høy andel av "grønne" anlegg gis en større tildeling?

‒ Hvordan skal kan det arbeides for økt bevissthet rundt bærekraft, fysisk aktivitet 
og anleggsutvikling?


