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Vi ønsker



Hva må vi vite noe om ?



Norsk idretts organisasjon



Idrettsråd

- Et fellesorgan for idrett i 

den kommune





Idrettslagene er idrettsrådets oppdragsgivere og skal ta ansvar 

for 

at rådet fungerer. Idrettslagene har derfor et spesielt ansvar for å 

bruke idrettsrådene i alle felles og viktige saker som angår 

idretten og det offentlige. Dette ansvaret omfatter blant annet:

•Velge 2-5 representanter som møter på idrettsrådets årsmøte
•Sende alle henvendelser til kommunen gjennom 

idrettsrådet
•Informere idrettsrådet om sine anleggsplaner på kort og lang 

sikt, og fremme søknader gjennom idrettsrådet
•Overholde de frister idrettsrådet setter for søknader
•Delta på fellesmøter i regi av idrettsrådet

Idrettslagenes ansvar for og bruk av 

idrettsrådet 



Idrettsrådets oppgave

• Sammen med kommunen å lage :

• En kortsiktig anleggsplan 

• En langsiktig anleggsplan

• Disse planene revideres hvert  fjerde år.



1. IK skal sørge for at det i hver kommune opprettes idrettsråd 

for idrettslagene.

2. IK skal legge til rette for regionale og lokale arenaer for 

samarbeid og erfaringsutveksling, og kompetanseutvikling med 

idrettsråd og mellom idrettsråd.

3. IK skal sørge for at alle nye ledere får nødvendig 

grunnopplæring.

4. IK skal sørge for at idrettsrådene får kompetanse på anlegg 

og planarbeid.

5. Alle innspill fra lagene til kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet skal samordnes og behandles av idrettsrådet før det 

tas opp med kommunen.

6. IK er det nærmeste støtteorgan for idrettsrådet i møte med 

kommune og politikere. 

7. IK samarbeider med fylket på anleggssektoren.

8. På idrettskretsens ting har idrettsrådet representasjonsrett.

Idrettskretsen – idrettsrådet 



Hva må vi vite før vi setter i gang prosess



Fra ide til virkelighet
Prosjektgjennomføring

• Ideen

• Lokale medspillere

• Ideprosjekt/salgsprosjekt

• Prosjektet inn i kommunale planer

• Forprosjekt

• Teknisk godkjenning

• Finansiering

• Bygging



Fra ide til virkelighet

• Lag et prosjekt

• Hvem skal være med i prosjektet

• Hva skal bygges

• Hvor skal det bygges





Klubben har tanker om nytt svømmeanlegg 

Gjør en behovsanalyse. Bruk tallene som er relevante.
Kontakt NSFs anleggsveiledere for bistand



Prosessen med å planlegge svømmeanlegg har begynt 

Lag en prosjektgruppe (klubb, personer med kompetanse, politikere)
Danne allianser: Kommune, fylke, idrettsråd, organisasjoner, næringsliv (eks 

store bedrifter med behov for arbeidsplass), andre positive grupper/personer
Utarbeid skisseprosjekt – Hvor, hva og hvordan -> rådgivning/kvalitetssikring fra 

NSFs anleggsutvalg
Sette det på dagsorden gjennom for eksempel: å møte ordfører, mediastrategi, 

bruke høyt profilerte person mot saken, kontakte idrettsråd og idrettskrets
Få prosjektet inn i kommunens plandokumenter, for finansiering



Prosjektet er godkjent i kommunen 

Klubben må sørge for å være representert i 
kommunens brukergrupper / planleggingsgrupper

Finn de beste lobbyistene – lag og bruk nettverk
Lobbyere mot administrasjon og politikere i 

kommunen – mot økt hastighet i avgjørelsene
Viktig å få med idrettens garantier for bruk av 

idrettsanlegget
Jobbe mot et lavterskeltilbud i anlegget (bygget 

er en sentral del av kommunens infrastruktur)



Interkommunal løsning ?

* Skal vi tenke interkommunal løsning
 eller ikke?



Hvis interkommunal løsning

● Hva kan vi bygge i vår kommune fro 
nabokommunen?

● Hva kan nabokommunen bygge for vår 
kommune?

● Hva kan vi bygge sammen ?



Sentrale punkt for interkommunal 
løsning

● Sentral beliggenhet ( ved skole).

● Hva er smertegrensen mht reisetid for 
publikum og klasser ?



Sentrale punkt for interkommunal 
løsning

● Ta kontakt med idrettsråd og kommune i 
den /de kommuner en ønsker samarbeid med.

● Kommunene har allerede interkommunale 
løsninger på mange felt, som datadrift-
økonomi-renhold-brannvesen-vannverk.

● Kommunene er gode på interkommunale 
løsninger.



Interkommunal løsning

● Det gode eksempel



IDRETTSANLEGG
Åsgårdstrand 22. august - 2012

Interkommunalt samarbeid mellom 
SØR-FRON og NORD-FRON kommune
v/Egil Tofte, Nord-Fron



Hvis interkommunal løsning

● Vår kommune:

Hva har vi ?

Hva mangler vi ?

● Nabokommune:

Hva har de ?

Hva mangler de?

 









FRON BADELAND
• Sklie

• Barnebasseng

• Strømningskanal

• Minisklier

• Vanngrotte

• Flytende leker

• Stupetårn 3m

• Stupebrett

• Klatrevegg

• Funballz

• Terapibasseng

• Basseng 25 m

• Boblebad

• Badstuer

• Is dusj

• Steambad

• Kiosk



FRON BADELAND
Sør-Fron og Nord-Fron

INVESTERING sum 1 82.000.000

Spillemidler 16.900.000

MVA-kompensasjon 16.500.000

Sør-Fron 24.300.000

Nord-Fron 24.300.000

1. Noe høyere verdi reelt, men kosteffektivt pga finanskrisen
Bygg, teknisk, inventar og uteområde



Kostnadseffektiv anlegg



Medium anlegg 50-150 MNOK



Signalbygg > 150 MNOK



Det er ingen kunst å bygge dyrt anlegg, 
men krevende å bygge kostnadseffektivt




