
TRØNDERSK IDRETTS- OG ANLEGGSPOLITIKK



• «Idrettspolitisk erklæring skal bidra til at alle aktører arbeider mot felles mål for idrett og 
fysisk aktivitet i Trøndelag.» 

• Bakgrunn –
• Idrettspolitisk manifest fra 2006 – evaluering viste styrket samarbeid og flere gode tiltak
• Allerede på Idrettens Hederskveld 2016 ble de lansert ønske om oppstart av arbeid med ny erklæring

• Workshop på fjorårets konferanse

• Innspillrunde høst/vinter 21/22 og høringsrunde 20.april – 1.juli. Mange innspill fra idrett, 
ungdomsorganisasjoner, kommuner. 

• Til vedtak i fylkesting i dag! 

• Lansering 4. nov: 

Idrettspolitisk erklæring for 
Trøndelag





«Alle skal ha mulighet til å delta i idrett og egenorganisert 
fysisk aktivitet på ønsket nivå og i sitt lokalmiljø. 

Det legges særlig vekt på å utvikle et mangfold av 
attraktive tilbud til barn og unge.»

Overordnet mål



Bidra til at alle anlegg blir viktige fysiske og sosiale 
møteplasser, som er åpne og tilgjengelige for alle på lik 
linje, uavhengig av funksjonsevne

Sikre areal og utvikle bærekraftige og stedstilpassede 
anlegg som stimulerer til aktivitet. 

Anlegg



Styrke samarbeidet om et allsidig og attraktivt 
aktivitetstilbud for organisert og egenorganisert aktivitet 
innad i idretten, samt mellom idretten og det offentlige. 

Sikre inkludering, mangfold og økt deltakelse i idrett og 
fysisk aktivitet uavhengig av funksjonsevne, kjønn, 
etnisitet, eller sosial og kulturell bakgrunn.

Fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i idrett og fysisk 
aktivitet

Fysisk aktivitet



• Fylkeskommunene har fått i oppgave å invitere til innspillsmøter i 

alle fylkene (16.01 i Trøndelag) 

• Hvordan fungerer ordningen for anlegg på regionalt og lokalt nivå

• Hva fungerer bra med dagens tilskuddsordning 

• Forslag til endringer som kan gjøre ordningen bedre

Regionale innspillsmøter



• Møtene gjennomføres på dagtid innenfor en ramme på tre timer.

• Innledning av statssekretær Gry Haugsbakken

• Forberedte innlegg fra utvalgte aktører/organisasjoner 

• Diskusjon/ordet fritt 

• Avslutning/oppsummering v/ Gry Haugsbakken 

• Det legges opp til at møtene også kan følges digitalt (streaming)

Gjennomføring av regionale innspillsmøter



Tema 1: 

Bygger vi de riktige anleggene? 

• Oslo Economics (2020) konkluderte i en evaluering med at tilskuddsordningen har preg av å være 

en køordning, med begrenset grad av reelle prioriteringer

• Hvordan definerer vi anleggsbehov? 

• Bygger vi i dag de anleggene det er mest behov for? 

• Hvordan skal vi sikre at disse anleggene bygges?

Tema for innspillsmøter
- bygger vi anlegg som sikrer bred, mangfoldig og inkluderende deltakelse for flest mulig? 



Krav, vilkår og insentiver 

• For å oppnå målet med idrettspolitikken er det viktig at det blir bygget anlegg som er åpne og 

tilgjengelige

• Anlegg som sikrer et bredt og mangfoldig aktivitetstilbud for flest mulig

• Hvilke krav, vilkår og insentiver kan inngå i tilskuddsordningen for at vi skal oppnå dette?

Tema 2 - for innspillsmøter – forts.



Hvem bør ha ansvar for hva? 

• I dag fastsetter KUD regelverket og fordeler rammen til fylkeskommunene etter visse kriterier. 

• Fylkeskommunene prioriterer og tildeler midler til søkerne basert på 

behovsoppgaver/prioriteringer fra kommunene og regelverket. 

• Er dagens arbeidsfordeling hensiktsmessig, eller kan det tenkes bedre måter å organisere dette 

arbeidet på?

Tema 3 - for innspillsmøter – forts.



Trøndelag fylkeskommune inviterer til forberedende møte med aktuelle tema:

▪ Behovsvurderinger – kunnskapsbasert - «Rett anlegg på rett plass»

▪ Bærekraft inn i bestemmelsene? Klima/miljø, sosial, økonomisk

▪ Interkommunalt samarbeid - interkommunale idrettsanlegg

▪ Flerbruks- og helårsanlegg, fleksibilitet, fokus på møteplasser (på tvers av 

kulturområdet?)  - allidrett /fleraktivitet

▪ Merverdi av idrettsanlegg 

▪ Fokus på tidlig-fase - Spillemidler til prosjektering?

▪ Kompetansesenter for bærekraftige idrettsanlegg?

Forberedende møte i Trøndelag før innspillsmøte med KUD
Foreløpig dato : 17.11



Forslag til innlegg på innspillsmøte

▪ Innlegg fra representant for organisert idrettsaktivitet 

▪ Innlegg fra representant for egenorganisert aktivitet 

▪ Urbane aktiviteter – skate, parkour etc

▪ Friluftsliv

▪ Innlegg fra representant for ungdom

▪ Innlegg fra kommune(r)

Forberedende møte før innspillsmøte med KUD
Foreløpig dato : 17.11



«Vi ønsker å gi alle barn og unge mulighet til å bli glad i 
aktivitet på ski og snø, og å være fysisk aktive om vinteren»



• Samarbeidsprosjekt – etablere flere skileikanlegg i Trøndelag
• Nord-Trøndelag skikrets
• Sør-Trøndelag skikrets
• Norges skiforbund
• Norges sykkelforbund
• Trøndelag fylkeskommune
• Kommersiell samarbeidspartner

• Oppdatering anleggsregisteret – kartlegging av skileikanlegg i 
kommunene

Skileikprosjekt                                                                                                              



Engesvea Aktivitetspark - Skiforbundet (ski-tv.no)

Engesvea Aktivitetspark

https://www.ski-tv.no/engesvea-aktivitetspark


- Nært skoler og der folk bor

- Helårs anlegg med mange aktiviteter

- Åpent - dagtid og kveldstid – organisert og egenorganisert

- Sosiale møteplasser i anlegget

- Tilgjengelig og attraktivt for alle – fra de «minste» til de 
«største og beste», uavhengig av funksjonsnivå

- Gratis (lav økonomisk terskel) - tilgang låneutstyr 

Engesvea Aktivitetspark - stikkord



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


