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Høring – Anleggspolitisk program 2018
Kulturdepartementet (KUD) har i hovedfordelingen for 2018 satt av 40 millioner kroner til
anleggspolitisk program.
Dette er et ettårig program, mens det forrige anleggspolitiske programmet gjaldt for fireårsperioden
2014 – 2017, og var på totalt 160 millioner kroner.
NIF synes det er positivt at Kulturdepartementet kun lanserer et ettårig program i denne omgang da
størrelse og innretting på et fremtidig anleggspolitiskprogram vil være et viktig element i idrettens
fremtidige anleggspolitikk som skal diskuteres på Ledermøtet 26. mai, og arbeides videre med fram
mot Idrettstinget i 2019.
Idrettsstyret planlegger å vedta en innstilling til fordeling av disse midlene i styremøte 19. juni som
oversendes KUD.
Forslag til fordeling av midlene
NIF foreslår at midlene fordeles på følgende måte:
• Utredningsarbeid for Campus Sognsvann
• Tilleggsarealer til idrettshaller
• Isanlegg

6 millioner kroner
24 millioner kroner
10 millioner kroner

Begrunnelse
Ved valg av anleggstyper er det tatt utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument (IPD), og i
idrettsrådsundersøkelsen 2015.
Campus Sognsvann
I IPD kapittel 7.4 Anlegg står det blant annet: «Campus Sognsvann påbegynnes som ledd i den videre
utviklingen av det nasjonale toppidrettssenterets tilbud om treningsforhold på et høyt internasjonalt
nivå.»
Arbeidet med utvikling av Campus Sognsvann har stoppet opp grunnet manglende finansiering. Å få
etablert et nytt toppidrettssenter er helt avgjørende for norsk toppidrett. 6 millioner kroner er antatt
kostnad for å gjennomføre et enkelt forprosjekt.
Tilleggsarealer til idrettshaller
I IPD kapittel 7.4 Anlegg står det blant annet: «Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved bygging
av tilleggsarealer for flere idretter gjennom nye bestemmelser i normen for søknad om spillemidler.»

Dette er den eneste anleggstypen som er spesielt nevnt i anleggskapittelet i IPD, og en slik utvidelse av
idrettshaller vil være en kostnadseffektiv måte å bygge nye arealer som vil komme mange idretter til
gode.
Isanlegg
I idrettsrådsundersøkelsen fra 2015 ble det spurt om opplevd anleggssituasjon. Her kom isanlegg
dårligst ut i en sammenligning med fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og «andre typer anlegg».
Det er bygget svært få nye isanlegg de siste årene, så isanlegg er en anleggstype som det fremdeles er
stor mangel på.
Frist for innspill
NIF inviterer med dette alle særforbund og idrettskretser til å komme med innspill til fordeling av
disse midlene.
Innspillene sendes til nif-horinger@idrettsforbundet.no
Frist for innspill er 6. juni 2018. Det inviteres også til et innspillsmøte mandag 4. juni klokka 14.00 i
møterom 4065.
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