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Sak 4 
Plan for strategisk anleggsutvikling frem mot 2030 
 
Bakgrunn 
En plan for anleggsutvikling tar utgangspunkt i hvilke anlegg det er behov for, men vil også måtte 

forholde seg til rammebetingelser som finansieringsmuligheter. Den viktigste finansieringskilden til 

store idrettsanlegg i kommunen har tradisjonelt vært kommunen. Gjennom det siste året har det 

blitt klart at kommunens evne til å finansiere anlegg er langt svakere enn tidligere antatt. Dette har 

skapt utfordringer for realiseringer av tidligere vedtatte anlegg, så vel som planlegging for nye 

anlegg. Samtidig gjør det enda viktigere å utvikle gode og vel begrunnete planer for realisering av 

anlegg.  

Behovsanalyser 
Nordre Follo kommune har laget en analyse av behov for investeringer, inkludert idrettsanlegg. Dette 

arbeidet har imidlertid ikke lagt idrettens behov til grunn. Det er derfor nødvendig å gjøre et arbeid 

med å kartlegge behov for anlegg basert på hva som er udekkete behov i dag og hva som forventes 

av nye behov i fremtiden. En slik kartlegging vil også være viktig for å forsøke å få våre behov inn 

kommunens neste versjon av behovsanalysene. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv gir 

en oversikt over eksisterende anlegg, anlegg under realisering samt innmeldte anleggsønsker. Det er 

behov for en gjennomgang av alle innmeldte anleggsønsker og –prosjekter, med sikte på å lage en 

prioritering av disse og eventuelt nye behov.   

I løpet av høsten 2019 og vinteren 2020, ble det gjort et arbeid med å skaffe et underlag for en 

anleggsplan. En gruppe med daglige ledere for flere idrettslag, laget et diskusjonsinnspill (se vedlegg 

1). Dokumentet belyser sentrale temaer som ambisjonsnivå, drift og vedlikehold, samt ulike typer av 

anlegg som bør inn i en anleggsplan. Dette gir et godt utgangspunkt. Idrettsrådet har invitert de 

andre idrettslagene til å melde inn synspunkter og eventuelle tillegg til det som skisseres. 

Tilbakemeldinger ble gitt skriftlig og i møter med idrettsrådet. Det er laget en oppsummering av 

svarene fra idrettslagene (vedlegg 2). 

Det er idrettsrådets oppfatning at vi trenger ytterligere konkretisering av idrettens behov for nye 

anlegg før det gjøres en prioritering. Det legges opp til en behovsanalyse der følgende elementer 

vurderes: 

 Behov som skyldes for liten anleggskapasitet i dag (alle som ønsker å delta får ikke plass) 

 Behov knyttet til at utøverne ikke får nok tid til trening i anleggene sett i forhold til 

idrettslagenes ambisjoner 

 Behov knyttet til ønsker om igangsetting av nye idretter  

 Behov knyttet til uhensiktsmessige lokaler for dagens utøvere 

 Behov knyttet til å kunne åpne for nye grupper av idrettsutøvere, f. eks. med særskilte behov 

 Behov knyttet til økt antall brukere som følge av forventet befolkningsøkning 

 Behov knyttet til arrangementsmuligheter (lokalt, regionalt og nasjonalt nivå) 

Idrettsrådet vil gjennomføre en slik kartlegging i løpet av høsten 2020 og oppsummere dette i et 

fellesmøte med idrettslagene. En slik analyse vil gi grunnlagstall for vurdering av behov for ulike typer 
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anlegg og idretter.  Det vil også bidra til en økt felles forståelse på tvers av 

idrettslag, idretter og geografisk plassering.  

Analysen vil også bli presentert for og diskutert med kommunens administrasjon og politikere.  

 

Prioritering 
Med utgangspunkt i behovsanalysene, vil idrettsrådet lage et diskusjonsgrunnlag for prioritering av 

anlegg. Forhold som bør vektlegges er: 

 Hvilke typer anlegg er det størst behov for? 

 Hvor er det størst behov for nye anlegg? 

Prioriteringen basert på den ovenfor skisserte prosess, vil være uavhengig av hvordan anleggene kan 

finansieres. Men samtidig vil prioriteringen kun være nødvendig, når anleggene konkurrerer med 

hverandre med hensyn til finansiering. Alle anlegg som helt eller delvis finansieres av kommunen, bør 

derfor tas inn i denne prioriteringsprosessen.  Behov for anlegg som idrettslag klarer å finansiere 

uten kommunalt bidrag, bør alltid støttes av idrettsrådet.    

Diskusjonsgrunnlaget vil legges frem til diskusjon på felles møte med idrettslagene før endelig forslag 

legges frem på årsmøte våren 2021.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til det fremlagte arbeidsplanen for utvikling av en 

anleggsstrategi  

 


