SAK 53/13

REGIONALE IDRETTSANLEGG

Saksopplysning
I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak:
Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd sak i forhold til vidare arbeid for
å vurdere mogeleg regionale/interkommunale idrettsanlegg.
I Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets for perioden 2012 – 2020 er det gjort
behovsvurderingar av framtidige anlegg i Buskerud fram mot 2020.
Her blir det m.a sagt: «Det er viktig for Buskerud idrettskrets å stimulere kommunene sammen
med respektive idrettsråd til økt bygging av idrettsanlegg. Spesielt i forhold til idrettens behov
ved særkretser og idrettsråd. Samtidig må det være viktig å se på store kostnadskrevende
anlegg som samarbeidsprosjekter mellom kommuner i den enkelte region.»
Buskerud fylkeskommune er i gang med planarbeid «Strategi for idrett og friluftsliv i
Buskerud 2014-2017». Målet med denne planen er å m.a. å utvikle eit verktøy for
fylkeskommunen sine prioriteringar på idrettsområdet. På Buskerud fylkeskommune si
heimeside under tema: Idrett og fysisk aktivitet står det å lesa:
«Buskerud er et variert fylke med flere ulike regioner som skiller seg fra hverandre i både
næring, demografi og geografi. Da er det klart at det er ulike behov fra sted til sted. Disse
behovene ønsker vi å få frem, slik at vi kan gjøre gode og gjennomtenkte valg for
anleggsutviklingen i de ulike delene av fylket. En faktor som styrker dette er den nye
idrettsmeldingen (nevnt under fanen «Nasjonalt») sitt fokus på interkommunale anlegg.
Prosentandelen som man kan få ekstra på toppen av det ordinære tilskuddet er foreslått økt
fra 20 til 30 %. Grunnen til dette er at man ønsker en god planlegging av større idrettsanlegg
som tar til seg behovet i et større område enn kun én kommune. Muligheten for å tenke på
tvers av kommunegrensene er større enn noensinne, og et delmål med fylkeskommunens
strategi er å styrke nettopp dette fokuset.»
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Statistikk henta frå Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012 – 2020.
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«Anleggsplanen viser også at jo lengre nord i Buskerud man kommer jo viktigere blir turisme
i etablering av enkelte anleggstyper. Alpinbakker og bad og svømmeanlegg har en stor
dekningsgrad på grunn av turismen. Det er av stor interesse å se på antall idrettslag innen
alpint, stup og svømming i Hallingdal regionen ut fra antall anlegg. Jo lengre sør og øst man
kommer i fylket, jo dårligere blir anleggsdekningen.»
I Hallingdal er det kommunale planar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som i det alt
vesentlege omhandlar eigen kommune sine behov. I Gol kommune sin Plan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 – 2016 står det:
«Regionalt/interkommunalt samarbeid For å stimulere til regionalt samarbeid om
idrettsanlegg, tilbyr Kulturdepartementet ein særskilt tilskotsordning for større
interkommunale idrettsanlegg. Føresetnaden er at dette er eit kostnadskrevjande anlegg og at
det blir inngått bindande avtale mellom to eller fleire kommunar om investering og drift.»
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«Både kommunar og idrettslag i Hallingdal bør i større grad tenke regionalt for å sikre
breidde og kvalitet på idrettsanlegga i regionen og søke å inngå samarbeid med andre
kommunar om investering og drift når det er behov for store og kostnadskrevjande anlegg.
Per i dag har Gol anlegg som naturleg kan framstå som regionale eller interkommunale, t.d.
luftsportanlegg og motorsportanlegg. Behovet for andre store idrettsanlegg vil det vera
naturleg for Gol å samarbeide med andre kommunar om. Idrettsråda i regionen må saman
drøfte og foreslå aktuelle samarbeidsprosjekt.»
Og i Ål kommune sin «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Ål
kommune 2012-2022» står det:
«For dei som ynskjer å satse innan ein særidrett er det regionalt samarbeid i Hallingdal for
mellom anna langrenn, alpint, fotball, motocross, hestesport. Utover dette er det idrettslinje
ved Gol vidaregåande skule og toppidrettstilbod på NTG Geilo (skiidrettar).
Folketalet er så lite at det er naudsynt med samhandling mellom kommunane i Hallingdal for
å dekke eit variert aktivitetstilbod.»
Vurdering
Det er viktig å understreka at målet med utbygging av idrettsanlegg i fyrste rekkje er å gje
flest mogeleg høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. Lang veg til anlegg kan føre til mindre
aktivitet. Anleggstypar som passar med aktivitetsprofilen til barn og ungdom skal prioriterast,
men samstundes blir det stadig viktigare å legge til rette for den eldre delen av befolkninga,
som blir ei stadig større og meir fysisk aktiv gruppe. Ein aktiv anleggspolitikk i den einskilde
kommune har også ein helse og miljøgevinst.
Vurdering av interkommunale idrettsanlegg, som denne saka omhandlar, skal i fyrste rekkje
vera i tillegg til, eller ut frå vurderingar om at det er formålstenleg med anlegg på tvers av
kommunegrenser. På nasjonalt og fylkeskommunalt nivå blir det teke til orde for eit sterkare
samarbeid på tvers av kommunegrenser, for anlegg som er kostnadskrevjande eller det er
naturleg med eit større befolkningsgrunnlag.
I eit vidare arbeid bør det fokuserast på anlegg og idrettar som det ikkje er naturleg å
prioritere i kvar kommune i forhold til opprustning og nybygg av anlegg. I tillegg bør det
vurderast idrettar som er eller kan få status som gir mogelegheita for å arrangere konkurransar
på ulike nivå.
Idretten og kommunane sine ynskjer om fleire, større og betre idrettsanlegg kan i større grad
koordinerast. Stikkord her kan vera å sjå på mogelegheiter med felles infrastruktur, sambruk
og større samfunnsmessig nytte av investeringar samt økonomiske modellar.
Ombygging og rehabilitering av eksisterande større anlegg, kan og vurderast som ei
mogelegheit å realisere interkommunale anlegg. I tillegg kan det vera aktuelt å vurdere
utvikling enkelte type idrettsanlegg i samarbeid med reiselivet der også «idrettsturisme» kan
vera eit tema.
For å koma vidare bør det setjast ned ei arbeidsgruppe som får eit klart definert oppdrag i
forhold til kartlegging og vurdering.
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Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal tek initiativ til at det blir sett ned ei arbeidsgruppe med
representantar frå:
a.
b.
c.
2. Arbeidsgruppa får i oppdrag å:
a. kartlegge idrettsanlegg som finnes i Hallingdal i dag og koma med forslag om det
er nokon av desse anlegga som eventuelt bør vidareutviklast og ha "regionstatus ".
b. vurdere nye regionale idrettsanlegg
c. vurdere utvikling av idrettsanlegg i samarbeid med reiselivsnæringa
3. Regionrådet for Hallingdal ber om at arbeidet blir gjennomført innan 1.6.2014, der dagleg
leiar for ansvaret med å koordinera arbeidet.
4. Regionrådet for Hallingdal set av kr. 50.000 til arbeidet. Midlane blir teke frå Strategisk
plan for Hallingdal.
Ål 20.12.2013
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
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