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Evaluering av forrige plan   

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 

2012-2015 har fungert som et styringsverktøy 

overfor lag og organisasjoner i forhold til hvem 

som kan søke om spillemidler, samt vært et godt 

hjelpemiddel i prioriteringen mellom ulike anlegg. 

Planen har synliggjort ulike behov for anlegg. 

Handlingsprogrammet har vært oppe til rullering 

årlig og de fleste prosjekter som var prioritert er 

gjennomført. Kommunen har rutiner som sikrer 

tilknytning til økonomiplanen gjennnom den årlige 

ruleringen av handlingsplanen og 

kommunedelplanen har de siste årene blitt 

prolongert i forbindelse med behandlingen av 

spillemidler. Av større kommunale anlegg som har 

blitt ferdigstillt nevnes Neshallen,  Brøttumshallen, 

Moelvhallen m/svømmeanlegg og Furneshallen. Nærmiljøanlegg ved flere skoler har blitt 

utviklet og større anlegg er bl.annet ved Moelv skole, Stavsbergskole, Brøttum skole og 

Mjøsparken.  

Totalt har det i perioden 2012-2021 blitt bevilget 71,69 millioner kr. til ulike anlegg i 

kommunen. Anlegg som Ringsaker kommune eier og drifter er: 35,27 millioner. Anlegg som 

idretten eier og drifter selv beløper seg til: 36,4 millioner. Idretten i Ringsaker bidrar til over 

halvparten av anleggsutviklingen i kommunen. Den gode måloppnåelsen hadde ikke vært 

mulig uten de statlige og kommunale midlene som er blitt bevilget gjennom planperioden.  

Vedleggene på neste side viser oversikt over alle ferdigstilte anlegg fra forrige planperiode 

som har mottatt statlige og kommunale spillemidler.   

www.anleggsregisteret.no viser fullstendig oversikt over alle anlegg i kommunen med kart, 

årstall, spillemidler, mål og størrelser.  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.anleggsregisteret.no/
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Spillemiddelfinansierte anlegg  

Ferdigstilte anlegg som har vært spillemiddelfinansiert i perioden 2012 -2021 i Ringsaker 

kommune. 

Oversikten er hentet ut fra www.anleggsregistreret 

 

Sum spillemidler til anlegg som Ringsaker kommune eier og drifter selv: 35,27 millioner fra 

2012-2021 

 

 

Søknadsår Søker Anleggsnavn Tilskudd

2012 RINGSAKER KOMMUNE Neshallen, flerbrukshall 3300000

2012 RINGSAKER KOMMUNE Jessnes/Valhall  Sanitærbygg 334000

2012 RINGSAKER KOMMUNE Kylstad skole skileikanlegg 200000

2012 RINGSAKER KOMMUNE Moelv ungdomsskole - klatrevegg 40000

2012 RINGSAKER KOMMUNE Moelv ung. skole, sandvolleyballbane 40000

2013 RINGSAKER KOMMUNE Neshallen, flerbrukshall 3300000

2013 RINGSAKER KOMMUNE Kirkenær skole, sykkelløype 40000

2015 RINGSAKER KOMMUNE Brøttum barne/ungd.skole, flerbrukshall liten 2621691

2015 RINGSAKER KOMMUNE Kirkekretsen skole nærmiljøanlegg - motorikkbane 163000

2015 RINGSAKER KOMMUNE Hempa skole, skateanlegg 93000

2016 RINGSAKER KOMMUNE Brøttum barne/ungd.skole, flerbrukshall liten 1879000

2016 RINGSAKER KOMMUNE Kylstad skole, ballbinge 300000

2017 RINGSAKER KOMMUNE Mørkved skole, ballbane 977000

2017 RINGSAKER KOMMUNE Ringsaker kommune - Turplanleggingskart 1:80000 131000

2018 RINGSAKER KOMMUNE Moelv skole, ny FLERBRUKSHALL 9800000

2018 RINGSAKER KOMMUNE Turvei 300000

2018 RINGSAKER KOMMUNE Kunstgressbane 300000

2018 RINGSAKER KOMMUNE Klatrepyramide 294000

2018 RINGSAKER KOMMUNE Ballbinge 286000

2019 RINGSAKER KOMMUNE BASKETBALLANLEGG 300000

2019 RINGSAKER KOMMUNE BASKETBALLANLEGG 300000

2021 RINGSAKER KOMMUNE Moelv skole, ny SVØMMEHALL 15,5x25 7000000

2021 RINGSAKER KOMMUNE  SKATEANLEGG 2000000

2021 RINGSAKER KOMMUNE TOALETTANLEGG 472000

2021 RINGSAKER KOMMUNE ISBANE 300000

2021 RINGSAKER KOMMUNE Ballbane m/ sportsdekke 220000

2021 RINGSAKER KOMMUNE Ballbane m/ asfalt 147000

2021 RINGSAKER KOMMUNE Klatrepyramide 141000

Totalt 35278691

http://www.anleggsregistreret/
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Sum spillemidler til anlegg som idretten eier og drifter selv: 36,4millioner fra 2012-2021 

  

Søknadsår Søker Anleggsnavn Tilskudd

2012 BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG Sveum idrettspark,bane 2 1400000

2012 BRØTTUM IDRETTSLAG Brøttum lysløype 584000

2012 BRUMUNDDAL ALPIN Tørudbakken Snøproduksjon 231000

2012 NES SPORTSKLUBB Neshallen, ballbinge 200000

2013 BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG Sveum idrettspark,bane 2 1300000

2013 NES SPORTSKLUBB Stavsjø ski stadion 430000

2013 NES SPORTSKLUBB Stavsjø ski stadion 231000

2014 NYBYGDA IDRETTSLAG Nybygda idrettsplass - lysløype 700000

2014 MJØSSKI Veldre sag skianlegg - skiskytteranlegg 658000

2014 LISMARKEN SKYTTERLAG Lismarken skytterhall 340000

2014 NYBYGDA IDRETTSLAG Nybygda idrettsplass - lysløype 272000

2014 RINGSAKER IDRETTSFORENING Idrettsplassen RIF, ballbinge 139000

2015 ÅSMARKA IDRETTSLAG Åsmarka stadion, lysløype 700000

2015 SJUSJØEN IDRETTSANLEGG SA Sjusjøen Langrennsarena, Tursti rundt Sjusjøvannet 672000

2015 RING IL Ring lysløype 550000

2015 MESNALI SKILAG Mesnali lysløype 273000

2015 NÆROSET IDRETTSLAG Næroset lysløype 259000

2015 MJØSA SPEEDWAYKLUBB Bygrustaket Speedwaybane, sikringsvant 200000

2016 BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG Sveum idrettspark - Klubbhus 2, med garderobeanlegg 1000000

2016 BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG Sveum idrettspark - Klubbhus 2, med garderobeanlegg 972000

2016 MOELVEN IDRETTSLAG Moelv idrettspark, lagerbygg 480000

2016 MOELVEN IDRETTSLAG Moelv idrettspark, sandhåndballbane 4 med lysanlegg 206000

2017 FURNES FOTBALL Gaalaas, fotballbane gress 11'er kunstgras 2500000

2017 HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING Åkersetra leirsted, gangbru over Åsta 717000

2017 NYBYGDA IDRETTSLAG Nybygda idrettsplass, arenabygg skistadion 715000

2017 NYBYGDA IDRETTSLAG Nybygda idrettsplass, arenabygg skistadion 694000

2017 KVEMYRA SENTRALSKYTEBANE SA Kvemyra skyteanlegg bane 2, 200m 523000

2017 NES SPORTSKLUBB Øvernløypa, alpinanlegg 1 311000

2017 MOELVEN IDRETTSLAG Moelv idrettspark, sandhåndballbane 3 med lysanlegg 206000

2017 MJØSSKI Veldre sag skianlegg - skiløype 4 km 147000

2018 MJØSSKI Tre boder til drifts- og idrettsmateriell 305000

2018 RINGSAKER ORIENTERINGSKLUBB Rustadberget - Leinvangen o-kart 156000

2018 RINGSAKER ORIENTERINGSKLUBB Kiseåsen 2, o-kart 69000

2019 FURNES FOTBALL Gaalaas fotballhall 40x60 5000000

2019 NES SPORTSKLUBB Stavsjø stadion kunstgress 2500000

2019 NÆROSET IDRETTSLAG Amlisberget Skianlegg - lysløype 2,5 km 816000

2019 BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG Sveum idrettspark,bane 2 667000

2019 BRUMUNDDAL SYKLEKLUBB Terrengsykkelløype ferdighetsløype 268000

2019 BRUMUNDDAL SYKLEKLUBB Terrengsykkelløype Plankesti 123000

2020 SJUSJØEN IL Natrudstilen - Flerbrukshall 2400000

2020 BRUMUNDDAL OG NES SKYTTERLAG Kvemyra skyteanlegg bane1, 100m 1000000

2020 NES SPORTSKLUBB Garasje løypemaskin 348000

2020 MJØSSKI 7,5km NY 274000

2020 NES SPORTSKLUBB Stavsjø stadion kunstgress 200000

2020 MJØSA SPEEDWAYKLUBB Bygrustaket Speedwaybane, sikringsvant 76000

2020 RINGSAKER ORIENTERINGSKLUBB Puttmarka orienteringskart 62000

2021 SJUSJØEN IL Natrudstilen - Flerbrukshall 2400000

2021 NYBYGDA IDRETTSLAG Nybygda idrettsplass - lysløype 1000000

2021 MOELVEN IDRETTSLAG Hopp K8 269000

2021 MOELVEN IDRETTSLAG Akebakke/ skileik 246000

2021 BRUMUNDDAL ALPIN Lysanlegg 179000

2021 BRUMUNDDAL SYKLEKLUBB Ferdighetsløype terrengsykkel trinn 2 177000

2021 BRUMUNDDAL SYKLEKLUBB Turstier 161000

2021 NÆROSET IDRETTSLAG Skicross 113000

Totalt 36419000
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Oppsummering av innspill 

En kort oppsummering av innspillene og prosjektbeskrivelse av padleleden og dagsturhytten 

presenteres her. Alle innspillene ligger samlet som egne dokument med utfyllende 

beskrivelser. 

Spørreundersøkelse innbyggere 

En kort oppsummering fra innmeldte ønsker til anlegg og nærmiljøområder 

 Frisbeegolfanlegg (eks. moskogen)  

 Gang og sykkelveier (trygg skolevei)  

 Mer merkede stier og runder  

 Belysning langs sentrale elver  

 Tuftepark i Mjøsparken 

 Strandlinjesti som kan gå/sykles  

 Turområder/attraksjoner hvor man kan raste  

 Flere sykkelstier fra sentrum til marka 

 Fast dekke i idrettsparken i Moelv 

 Flere aktivitetshaller  

 Gode parkering/adkomstmuligheter ved strender, turløyper og skiløyper, både på fjellet og i 

lavlandet 

 Muligheter for at barna kan møtes og drive fysisk aktivitet (Brøttum). Dette kan være 

ballbinge, lekeplass med ulike apparater, sykkelløyper (eks pumptrack) o.l.  

 Svømmebasseng og evt. mer åpent idrettsanlegg der "voksne" også kan samle seg og trene 

sammen litt uformelt (for eks med innebandy) 

 Utendørs klatreanlegg 

 Stikasser. Flere turmål plassert rundt i bygda, som man kan skrive seg opp på hver gang man 

går dit.. Trekning til høsten/vinter, (Mesnali har slik opplegg med godt besøkte kasser). 

 

Kommentarer/innspill på facebook 

Budskapet i kommentarene Ant. svar til kommentarene  

Lavterskel aktivitetstilbud ute (som stolpejakt)  1 

kart over nærturer Furnes, Byhagan og Veldre 1 

Stupetårn ulike høyder i Moelv  1 

Flere merkede turstier i området Furnes, Byhagan og 
Veldre og ellers i kommunen 

3 

Flere stier tilrettelagt for bevegelseshemmede i 
Furnes, Byhagan og Veldre 

1 

Hockeybane med vant til bandybruk sommerstid 1 

Flere hvilesteder langs mest populære turstier 1 

Trygge sykkelruter 1 

Knytte turstier til kultur og andre opplevelser 1 

Flere sandvolleyballbaner 1 
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Oppsummering av innspill fra lag og foreninger. Alle innspillene i sin helhet er vedlagt i 

saken. 

Brumunddal tennisklubb ønsker å kunne tilby innendørs muligheter for tennis og padletennis. 

Det vil gi klubben muligheten til å drive med helårsaktivitet.  

Veldre håndball ønsker en økning av hallkapasitet i Brumunddal og et flerbruks utendørs 

«beachanlegg» som kan benyttes til håndball, volleyball og fotball, helst i tilknytning til 

friområdene langs Mjøsa.  

Furnesfjorden kajakklubb har fremmet ønske om nytt Padlehus og det de kaller «Friluftshuset 

Mjøsparken» som kan legge til rette for samarbeid med andre lag og foreninger som arbeider 

med fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle mennesker i alle aldre. Interesserte 

samarbeidende lag og forening er Ringsaker O-klubb, Hedemarken luftssportklubb og røde 

kors. Vintertidstid kan det være utgangspunkt for skøytebane, ispilking, isgolf og badstu.  

Ringsaker O-klubb ytrer ønske om utbedring av ulike kart. Det være seg 

konkurransekart/nærkart, skolekart, forenklede o-kart i fjellområder, og o-kart på nett.  

Brumunddal sykleklubb ønsker å videreutvikle sine sykkelanlegg, spesielt på Veldre sag. De 

nevner nye tiltak som pumptrackbane, utvikling av rundbaneløype med plankesti, 

dagsturhytte og downhilløype.  

Brumunddal Allianseidrettslag ønsker å videreutvikle anlegget på Sveum med ønske om 

allidrettshall, innendørs fotballbane, ny kunstgressbane og forbedring av klubbhuslokale.  

Mjøsa Speedwayklubb ønsker å rehabilitere klubbhuset og banefasiliteter. Brumunddal Alpin 

ønsker å bygge flerbrukshus med blant annet garasjer, lager, varmestue og tidtakerbod.   

I Moelv peker Moelven idrettslag på ønske om ombygging av Moelven idrettspark med bedre 

fasilitering for friidrett (eks. fast banedekke) og kunstgress/gressbane. Skianlegget i 

Amblisberget vil stå ferdig vinteren 2020/2021, en videreutvikling av anlegget vil fortsette de 

neste årene blant for hoppaktivitet og skicross.  

I Nes/Gaupen ønsker Ringsaker Idrettsforening og rehabilitere fotballanlegget blant annet 

med kunstgressbane og ballbinge.   

I Furnes ønsker Furnes fotball å bygge nytt klubbhus og kunstgressbane.  
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I Lierberget hoppsenter ønsker de å etablere heis i småbakkene, utvidelse av sletter, inkl. 

utbedring av gjerder i de to største bakkene, rehabilitering av dommertårn og skifte ut spor for 

sommerhopping i K70 og K40 (som også kan brukes vinterstid).  

Brøttum Il ønsker et bedre nærmiljøanlegg i sentrum og ny tråkkemaskin i Ulveløypa. 

Brøttum speidergruppe ønsker å videreutvikle speiderhuset, bygdas kultursti med poster og 

rasteplasser samt en naturlekeplass.  

Ringsakerfjellets fellesutvalg har kommet med innspill om å videreutvikle områder med 

naturstier, fiskeplasser, tufteparker, sykkelcross, frisbeebaner, utbedring av lokalt stinett og 

informasjon i form av skilting. Sjusjøen Vel ønsker en opprustning av trivselsplassen med 

sand og flytebrygge, varmestue/badstu ved Sjusjøvannet og badeplass nedenfor Sjusjøstallen. 

De nevner også at økende utbyggingspress i Graaten-området øker kravet til at det må finnes 

lett tilgjengelige natur- og rekreasjonsområder i gangavstand fra hytte/leilighet i trygge 

omgivelser.  

Funksjonshemmede råd har kommet innspill på «anleggsutvikling» hvor stikkordene er; 

flerbruk, tilgjengelighet, universiell utforming, gode garderrobeløsninger, lavterskeltilbud, 

sentrumsnære skiløyper, treningstilbud for eldre og ungdomspark. I forbindelse med 

«stimulering og tilrettelegging» nevner de; trygge og lett orienterbare adkomster, belysning i 

utendørs aktivitetsområder, transporttilbud til turområder utenfor sentrum, midler til 

tilrettelegging av aktivitet utenfor byene. I forbindelse med satsningsområdet «kunnskap og 

samarbeid» nevner de viktigheten av skilting, brosjyrer, informasjon lett synlig på nett, 

informasjonsmøter og gode turkart.  

Eldrerådet har kommet med innspill om behov for mer organiserte tilbud, gode 

transportmuligheter, lavterskeltilbud (spesielt i nærmiljøet), trimløyper/gåløyper rundt 

institusjonene, tilrettelegging for bevegelseshemming, flere petanquebaner, god og målrettet 

informasjon (for eks. enkle trimøvelser på hjemmesiden), billige lokaler til danseaktivitet.  

NFU Ringsaker og omegn lokallag har kommet med innspill om viktigheten av god 

fasilitering familie/handicapgarderrober, universiell utforming, lavterskeltilbud (åpne 

lekeparker), toalett i umiddelbar nærhet til aktivitetsplasser, styrking av tilrettelagte tilbud, 

mer bruk av fysisk aktivitet blant støttekontakter, lokale lysløyper, skiløyper og turstier, 

samarbeid med idrettslag, kommune, organisasjoner og frivillige, bedre synliggjøring av 

kultur- og fritid sine aktivitetstilbud.  
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Bevaremegvel ønsker å utarbeide en aktivitetsplass og samlingspunkt for grenda i Yksetvegen 

(grenda ligger over 4 km og 180 høydemeter fra nærmeste kommunale lekeområde (Kylstad 

skole). Plan for innhold; 1) sette i stand fotballbane med mål 2) sette opp ballvegg/klatrevegg 

3) sette opp benker og møteplass 4) rydde området og lage gjerde 5) sette opp skilt 6) lage en 

isbane + vanntilførsel + bygg for bytte av skotøy/skøyter. Bevaremegvel ønsker tips og råd fra 

kommunen rundt utvikling av isbane og anleggsplaner. 7 ) tilholdsbygg (eks. gapahuk, 

grillhytte, brakke med benker) 8) Klatrestativ med huske el. 9) enkle apparater for 

styrketrening 10) Utvide klatrevegg 

 

Planprosess 

Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2031 er utarbeidet av tjenesteområdet 

Kultur, avd. Idrett og folkehelse. En tverrfaglig arbeidsgruppe har bestått av representanter fra 

avdeling idrett, folkehelsekoordinator, rådgiver landbruk og Ringsaker idrettsråd. Relevante 

fagpersoner og ressurspersoner er hentet inn underveis i arbeidet både internt i kommunen og 

eksternt. I tillegg har 3 praksisstudenter fra høgskolen i Innlandet v/avd. Folkehelse i Elverum 

deltatt i planarbeidet med særlig fokus på medvirkningsprosessen.   

Medvirkning                                                                                                                                                                                      

I utarbeidelsen av en kommunal temaplan er det en forenkling av planprosessen i forhold til 

prosessreglene i plan-og bygningsloven. Kravene til medvirkning skal alikevel innfris og 

planprogrammet ble lagt ut på høring ved oppstarten av planprosessen i begynnelsen av 2020.  

Planprosessen ble forskjøvet pga pandemien og store deler av medvirkningsprosessen ble 

gjennomført våren og sommeren 2020.  Med bakgrunn i nedstengninger i samfunnet ble 

planlagte workshop erstattet av digitale møter og spørreskjemaer som ble lagt ut på 

kommunens nettside. Planarbeidet ble også markedført med digital film via kommunens 

nettside og facebook. Ungdomsrådet, lag og foreninger og skole ble invitert til å gi sine 

innspill enten direkte til kommunen eller via idretts- og kulturrrådet. Innlandet 

fylkeskommune har bidratt med faglige innspill og som høringsinstans. Erfaringene viste stort 

engasjement tidlig i planprosessen fra ulike høringsinstanser, lag og foreninger, innbyggere og 

velforeninger. Det kom inn til sammen 17 skriftlige innspill i tillegg til svar på spørreskjemaer 

og gruppearbeid via digitale workshop. Det er utarbeidet en oppsummering av alle innspillene 

og i tillegg ligger de orginale innspillene samlet i eget vedlegg.   
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Det er foreløpig for lite kunnskap om langtidskonsekvensen av pandemien i 2020/21. Det ble   

gjennom 2021 vurdert som relevant å innarbeide oppdatert status og kunnskap og trekke inn 

de siste nasjonale føringene som ble presentert gjennom senhøsten 2021.  

Planen oversendes til ny behandling i ungdomsrådet og idrettsrådet og aktuelle 

høringsinstanser før politisk sluttbehandling i des. 21. Det vurderes å ikke være nødvendig 

med en lang høringsrunde da det tidlig i prosessen og underveis er gjennomført en bred og 

aktiv medvirkning og alle innspill er vedlagt i høringsutkastet. Ringsaker idrettsråd (RIR) har 

vært aktiv i utarbeidelsen av planen og kommunen har et godt samarbeid med RIR og lag og 

foreninger som sikrer god ivaretagelse av idrettens ønsker innenfor anlegg.  

 

Kilder til videre kunnskapsgrunnlag 

Fysisk aktivitet er omtalt direkte eller indirekte i en rekke politiske dokumenter; i skole- og 

arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og idrett, miljø og samferdsel, og i helsesektoren. I 

noen dokumenter er fysisk aktivitet et hovedtema, for eksempel innen idrett og friluftsliv. 

Fysisk aktivitet er imidlertid oftest ett tema innenfor et større politikkområde, for eksempel 

innen helse, arbeidsliv, skole og transport. Dette dokumentet er videre en begynnelse på en 

samlet referanseliste med kort oppsummerende beskrivelse av utvalgte føringer, rapporter og 

kompetansemiljøer og henvisning til kilder. Grunnlagsdokumentene legger føringer for 

fremtidig strategi innenfor fysisk aktivtet, idrett og friluftsliv, og kan benyttes som et nyttig 

oppslagsverk der det er ønskelig med mer kunnskap om feltet. Dokumentet vil være 

tilgjengelig på kommunens nettside, og blir oppdatert i takt med nye føringer og status. 

 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (2019 -2023) 

 

1. Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Regjeringen legger vekt 

på at vi står ovenfor fire store utfordringer:  

2. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

3. Å skape et økologisk bærekaftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

4. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

5. Å skape et trygt samfunn for alle. 

De regionale og lokale myndigheter har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. 

Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres 

viktigste verktøy. Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg 

til, skal være det politiske hovedsporet for å få tak i vår tids største utfordringer. 

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og det blir viktig å 

finne en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. De tre bærekraftsperspektivene 

henger sammen og er avhengig av hverandre. Det er ønskelig at kommuneplan for idrett også 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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omtaler bærekraftsmålene, og hvordan fagområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv følger 

opp disse.  

 

 

Sammen om aktive liv, Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029.  

Våren 2020 la departementene fram ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet: Sammen 

om aktive liv, 2020–2029. Regjeringen tar med denne handlingsplanen viktige grep for å 

skape et mer aktivitetsvennlig samfunn. Fysisk aktivitet understrekes som et nasjonalt hensyn 

som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Dette innebærer universelle tiltak rettet 

mot hele befolkningen på arenaer som favner alle, som barnehage, skole, arbeidsplass, 

eldreomsorg, transport, nærmiljø og fritid. Samtidig legges det til rette for målrettet innsats 

mot ulike grupper i befolkningen som trenger tilpasset oppfølging. Regjeringen vil motivere 

alle som gjør samfunn og nærmiljøer mer aktivitetsvennlige, og alle som bidrar med ny 

teknologi, kunnskapsutvikling, innovasjon og framtidsrettede løsninger. Hovedmål i 

handlingsplanen: 

1. Et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og 

sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet 

2. Andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet er økt 

med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030.  

Tiltakene i handlingsplanen er knyttet til disse innsatsområdene:  

 Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer  

 Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett m.v.  

 Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv  

 Helse- og omsorgstjenester  

 Kunnskapsutvikling og innovasjon  

Det er behov for mer kunnskap om universelle tiltak og strategier som kan fremme eller 

hemme fysisk aktivitet, samt kunnskap om hva som kan bidra til at befolkningen er fysisk 

aktive gjennom hele livsløpet. Det er særlig behov for mer tverrfaglig forskning. I 

regjeringens handlingsplan vises en rekke mål og tiltak som skal bidra til mer 

kunnskapsutvikling: 

 

1. Spre og ta i bruk kunnskap om effektive tiltak for økt fysisk aktivitet, herunder gjøre 

helsemessige anbefalinger bedre kjent.  

2. Arbeide videre for å styrke tverrfaglig forskning for å fremme fysisk aktivitet gjennom 

Norges forskningsråd.  

3. Bidra til nordisk og internasjonalt samarbeid om fysisk aktivitet. 

4. Videreutvikle den nasjonale kartleggingen basert på objektive målinger av befolkningens 

aktivitetsnivå. Kartlegging knyttet til eldre, innvandrerbefolkningen og mennesker med 

funksjonsnedsettelser skal styrkes.  

5. Inkludere flere data om fysisk aktivitet og tilrettelegging i folkehelseprofilene.  

6. Oppdatere norske anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting i tråd med utviklingen på 

området.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
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7. Fremskaffe mer kunnskap om hvordan den helsemessige betydningen av grøntområder 

kan verdsettes med sikte på planlegging. 

8. Oppdatere rapporten «Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet» og 

spre budskapet i rapporten til kommunene og andre relevante aktører.  

9. Arbeide for å styrke kunnskapen om helsekonsekvenser av den teknologiske utviklingen, 

herunder formidling.  

10. Videreutvikle befolkningsrettet kommunikasjonsarbeid knyttet til fysisk aktivitet, 

herunder bruk av teknologi og samarbeid med relevante aktører.  

 

Regjeringens handlingsplan 2021:  Sterkere tilbake 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-

idrettsstrategi-nett.pdf 

 

Regjeringen lanserte september -21 en ny idrettstrategi med ekstra bevilgninger for øke 

deltagelsen til idretten etter pademien. Det er sattav betydelige summer til ulike tiltak og i 

tillegg kommer et samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige om en ny 

søknadsbasert ordning for mangfold og inkludering. Strategien tar utgangspunkt i gjeldende 

mål og målgrupper i idrettspolitikken. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett 

eller drive fysisk aktivitet. Samtidig er barn og ungdom (6-19 år) og personer med 

funksjonsnedsettelse prioriterte målgrupper. Regjeringens idrettsstrategi oppfyller 

Fritidserklæringen, og fokus er blant annet: 

 Et treårig krafttak for mangfold og inkludering i idrett der “krafttaket skal bygge på 

forskningsbasert kunnskap som blant annet skal gi styrket bevissthet i alle 

organisasjonsledd og sikre at målrettede tiltak blir iverksatt og fulgt opp” 

 Behov for økt erfaringsutveksling på tvers av idretter, organisasjoner og lag.  

Idrettstrategien belyser at høye kostnader kan bidra til å øke de sosiale forskjellene i 

deltakelse og at: 

 Alle særforbund må ha oversikt over kostnader og kostnadsdrivere i sine idretter. De 

bør ha mål og strategier for hvordan de skal redusere kostnader, og de bør bistå lagene 

med å holde kostnadene nede. 

 

 

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldingen – Gode liv i eit trygt samfunn 

 

Folkehelsemeldingen er regjeringens gjeldende politikk på området. Regjeringen vil 

videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Meldingen 

bygger videre på Meld. St. 19 (2014 – 2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nn-no/sved/1.pdf
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Hovedtrekkene i utfordringsbildet er i hovedsak de samme som i 2015.  Særlig på noen 

områder ønsker regjering å forsterke innsatsen:  – tidlig innsats for barn og unge  – 

forebygging av ensomhet  – mindre sosial ulikhet i helse 

 

Handlingsplan for friluftsliv 2018 – natur som kilde til helse og livskvalitet.  

 

Handlingsplan fra Klima- og miljødepartementet slår fast at naturopplevelser og fysisk 

aktivitet i naturen har betydelig positive virkninger for både psykisk og fysisk helse. De 

nasjonale målene for friluftsliv i henhold til handlingsplanen er at «friluftslivets posisjon skal 

ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og 

tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for 

alle.» Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og 

unge. Tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming er et sentralt prinsipp for å nå 

viktige grupper, og skal tilstrebes der det er hensiktsmessig og der det ikke er negativt for 

naturverdier og opplevelseskvaliteter. 

Hovedmålsettingen i friluftsliv, idrett- og folkehelsepolitikken er at en stor del av 

befolkningen driver jevnlig med fysisk aktivitet. Barn og unge skal være prioriterte 

målgrupper, og friluftsliv i nærområdene skal prioriteres.  

Friluftslivsmeldingens hovedmål:  

1. Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av 

allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til 

økt friluftslivsaktivitet for alle.  

2. Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.  

I tillegg til friluftslivets egenverdi i form av kilde til høyere livskvalitet, glede og personlig 

identitet, er friluftsliv en viktig del av regjeringens folkehelsepolitikk. Det er godt 

forskningsmessig dokumentert at tilgang til natur og naturopplevelse bidrar til god livskvalitet 

og har betydelige positive helsemessige virkninger. Å bevare natur er et viktig bidrag i 

folkehelsearbeidet. Dersom enda flere i befolkningen utøver friluftsliv jevnlig, vil dette gi en 

bedring av folkehelsen. 

 

Innlandsstrategien 2020-2024 

Hedmark- og Oppland fylkeskommune ble slått sammen fra 01.01.2020 til Innlandet 

fylkeskommune. Innlandsstrategien 2020 – 2024 er en regional planstrategi som sier noe om 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
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hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene. Gjennom 

Innlandsstrategien prioriterer fylkestinget de største, mest komplekse og viktigste 

utfordringene, som må løses med regionale planer som virkemiddel. Dette er forankret 

gjennom en bred involvering av innlandssamfunnet.  

Visjonen for Innlandet bærer i seg vår felles historie, og peker samtidig på mulighetene som 

det nye fylket har: Innlandet – eventyrlige muligheter.  Et fylke med sterke røtter og store 

drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv   

Sammen med denne visjonen ble det vedtatt fire satsingsområder. Disse beskriver hvordan 

man skal realisere de eventyrlige mulighetene og ta nye posisjoner. Satsingsområdene skal 

danne et godt grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig politikkutforming:  

Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur   

Enighet om langsiktige utviklingsmål og målrettet arbeid er viktige forutsetninger for å 

lykkes.   

 • Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser   

• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder   

• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018 – 2020 

 

I gjeldende plan for fysisk aktivtet i Hedmark er det utarbeidet et bredt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag basert på sentrale og regionale føringer. Deler av dette er hentet ut og 

presenteres videre i dokumentet: 

 Melding til Stortinget nr. 26 – Den norske idrettsmodellen  

Stortingsmeldingen (2012) legger føringer for en satsing på * anlegg for idrett * 

ungdomsidrett, der arbeidet skal avspeiles i både anleggs- og aktivitetspolitikken  

* gode rammebetingelser for barneidretten og den organiserte idretten slik at den er i stand til 

å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter  

* økt fysisk aktivitet for inaktive * egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv  

* idretten som en sentral arena for inkludering og aktivitetstilbud for grupper med behov for 

særlig tilrettelegging skal vektlegges  
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* toppidretten, slik at den videreutvikles innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer og bidrar 

til en positiv prestasjonskultur som kan ha overføringsverdi til andre samfunnsområder  

(Kulturdepartementet, 2012)  

Anleggspolitikken og bestemmelser for spillemidler  

Anleggsutbyggingen skal reflektere behovene til de prioriterte målgruppene for den statlige 

idrettspolitikken; barn, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. De statlige 

målene skal nås gjennom kriteriene som er satt for tildeling av spillemidlene. Dagens kriterier 

for tildeling av spillemidler er: Godkjent søknadssum (vektes 50 prosent) Antall innbyggere 

(vektes 25 prosent) 9  

Anleggsfordeling (vektes 25 prosent) Ekspertutvalget for regionreformen foreslår en endring i 

denne måten å fordele spillemidler på.  

Fylkeskommunene har fått delegert myndighet til detaljfordeling av spillemidler til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet.  

Samlet gikk det i 2015 om lag 300 millioner kroner (ca. 25 %) til anlegg for egenorganisert 

aktivitet. Ut fra kunnskapen om nordmenns treningsarenaer vil flere av disse anleggstypene 

imøtekomme voksnes behov for treningsarenaer utendørs. De tradisjonelle idrettsanleggene 

benyttes først og fremst av personer opp til 24 år (Ipsos, 2015/2016)  

Staten prioriterer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg) og 

friluftslivsanlegg ved at disse anleggene kan få inntil 50% av totalkostnaden i spillemidler. 

Andre anlegg får inntil 1/3. Dette gjøres fordi man ser at her er det færre sterke organisasjoner 

bak og at mange ønsker slike anlegg for å være mer fysisk aktive.  

Staten prioriterer også interkommunale anlegg ved at de kan få inntil 30% mer av tilsagnet i 

spillemidler hvis en eller flere kommuner samarbeider om bygging og drift av store 

idrettsanlegg.  

Det er egne satsinger for utbygging av anlegg i pressområder og for spesielle anlegg 

(programsatsingsmidler) i perioder. I Hedmark har man fått midler til svømmeanlegg og 

rulleskianlegg fra programsatsingsmidlene de senere årene.  

Staten har også noen få «nasjonalanlegg». I Hedmark er det kun Vikingskipet som har denne 

statusen, og her går staten direkte inn med midler.  
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Strategiutvalget for idrett (Fjørtoftutvalget)  

Regjeringen nedsatte Strategiutvalget for idrett i januar 2015 med mandat om å: identifisere 

utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse utfordringer på 

idrettsområdet. Utvalget leverte sitt arbeid våren 2016 og dette presenteres i dokumentene 

«Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid» (2016) og «Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid» 

(2017). Dette er råd til regjeringen, ikke vedtatt politikk.  

Strategiutvalget gir følgende anbefalinger:  

Den norske enerettsmodellen for finansiering av idrettsformål bør beskyttes og bevares. 

Spillemidler til idrettsformål skal fortsatt kun gå til formål og mottakere som ikke er underlagt 

fortjenestebaserte eierformer.  

En anleggspolitikk som best mulig ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert 

idrett samt friluftsliv i hele landet. Det bør utarbeides en statlig overordnet politikk for å bedre 

behovsprøvingen og øke mangfoldet i bygging av anlegg for å nå statens mål om fysisk 

aktivitet og idrett for alle gjennom bruk av spillemidlene.  

 Inkludering av grupper med lav deltakelse i idretten. Her nevnes spesielt etniske 

minoriteter, særlig jenter, flykninger og asylsøkere, samt alle de som opplever 

økonomiske utfordringer knyttet til idrettsdeltakelse.  

 Stimulere inaktive til økt aktivitet.  

 Gode aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.  

 En etisk og faglig fundert toppidrett.  

 Legge til rette for muligheten for å kombinere toppidrett og utdanning.  

 

Statlig bidrag til store internasjonale mesterskap bør forutsette systematisk tilrettelegging for 

medvirkning og frivillighet av ungdom etter mønster fra Ungdoms-OL 2016.  

Strategiutvalget for idrett om anleggsutvikling  

Utvalget erfarer at kunnskapsanalysene for hva som skal bygges og begrunnelsene for det er 

lite utviklet i mange kommuner. God planlegging viser seg å være det beste virkemiddelet til 

å styre utviklingen på idrettsområdet. Det er store forskjeller mellom kommunene når det 

gjelder kompetanse på idrettsanleggsområdet, særlig planlegging, kartlegging av anleggsbruk, 

aktivitet og gjennomføring av byggeprosjekter. Spesielt små kommuner sliter med å få nok tid 
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og fagkompetanse til å foreta god planlegging. Mange idrettslag som vil bygge anlegg, 

mangler også kompetanse og økonomiske midler til å gjennomføre f.eks. 

reguleringsplanarbeid og forprosjektering av større anlegg.  

Barn og ungdom som ikke er en del av organisert idrett, men som ønsker aktivitetsanlegg til 

egenorganisert aktivitet er avhengig av at kommunen har en bevisst og uttalt politikk for å 

imøtekomme disse behovene. Staten ser det som vesentlig at det offentlige tar et stort ansvar 

for utvikling og bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. Derfor har man fra 2017 

opprettet en ny tilskuddsordning hvor det er satt av kr 100 millioner over tre år. Midlene skal 

gå til anlegg som bærer tydelig preg av innovasjon og nytenkning om tilrettelegging for den 

egenorganiserte fysiske aktiviteten. Det kan være nye måter å få til samspill mellom 

forskjellige aktiviteter/anlegg, nye typer anlegg, nye aktiviteter, og/eller ny utforming av 

kjente anleggstyper.  

Ekspertutvalgets forslag til oppgaver som skal overføres til fylkeskommunene, 1.2.2018  

Det foreslås ingen endring i ansvarfordelingen for forvaltning av spillemidler. Utvalget 

foreslår at fordelingsnøkkelen av spillemidler til fylkene skal endres. Videre foreslås det 

overføring av flere oppgaver/større ansvarsområder for oppgaver innen folkehelse og 

friluftsliv. 

Videre lesing henvises til gjeldende plan i sin helhet. 

https://innlandetfylke.no/_f/p1/i9b8d827a-5a3d-4952-b8d6-96e9f0029489/hedmark-

plan_for_fysisk_aktivitet-web.pdf 

 

Andre linker til utfyllende lesing: 

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2018) 

Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for NÆRTUR. Om kommunal og 

regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet (nmbu.no) 

 

 Vegdirektoratet (2012) 

Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! (vegvesen.no) 

 

https://innlandetfylke.no/_f/p1/i9b8d827a-5a3d-4952-b8d6-96e9f0029489/hedmark-plan_for_fysisk_aktivitet-web.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i9b8d827a-5a3d-4952-b8d6-96e9f0029489/hedmark-plan_for_fysisk_aktivitet-web.pdf
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/35845
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/35845
https://www.vegvesen.no/57037/nasjonal-sykkelstrategi
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 Kulturdepartementet (2011) Meld. St. 26 (2011–2012) 

Den norske idrettsmodellen (regjeringen.no) 

 

 https://www.ungdata.no/ 

 https://www.ungdata.no/wp-

content/uploads/reports/Innlandet_Ringsaker_2021_Ungdomsskole_Kommune.pdf 

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser 

blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.  

 

 https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/ 

Informasjon om Kulturdepartementets tilskuddsordninger 

 

 helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting 

 fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/  

 Helsedirektoratet, Rapport IS-2367. «Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i 

Norge» 

 Breivik & Rafoss (2017). «Fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet». 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
https://www.ungdata.no/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting
https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/

