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Kulturkontoret – idrett og friluftsliv



Oppgaver 2018

• Planarbeid

• Økonomiplanen – egne og andres prosjekter

• Egne driftsoppgaver, eksterne driftsavtaler 

• Mindre tiltak/oppgraderinger/vedlikehold

• Politiske saker

• Arrangementer

• Tilskudd - egne/andres, Statlige spillemidler



Planarbeid

1. Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 (2030)

2. Sti- og løypeplan

3. Forvaltningsplan sikrede områder

4. Verdikartlegging friluftsområder

5. Deltakelse andres planer(oppvekst, folkehelse)

6. Div. reguleringsplaner – uttalelser/deltakelse

a) Aspmyra Stadion, Bodøsjøen B4, Tverlandet, 

Rådhusparken, Rønvik vgs, kvartal 99, etc

b) Løpende uttalelser



Hovedområder PIF
• Resultatområder: Idrett, friluftsliv og nærmiljø.

• Anlegg, anlegg og anlegg!

• Temaer og problemstillinger:

– Organisering og samarbeid

– Arealer

– Estetikk og miljø

– Folkehelse – tilrettelegging av anlegg og områder for alle

– Tilrettelegging, inkludering og mangfold

– Informasjon og kommunikasjon

– Drift og vedlikehold

– Muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen

– Oppvekst og nærmiljø

– Egenorganisert aktivitet

– Arrangement



Innspill til planen
88 innspill over 

kr 3 mill.

Estimert til over 

kr 3,1 milliarder. 

117 innspill 

under kr 3 mill.

Estimert til ca. kr

93 mill.

Til sammen 205 

innspill



Innspill til planen (2)

33 innspill på fotballanlegg 

kr 602 mill.

9 innspill på bad- og 

svømmeanlegg kr 890 mill.

16 innspill på flerbrukshaller, 

og tiltak i disse kr 433 mill.

30 innspill på friluftslivstiltak 

kr 191 mill.

25 innspill på 

nærmiljøanlegg kr 31 mill.

16 innspill på diverse 

anlegg/spesialanlegg 

(sykkel-, klatre-, motor, 

skateanlegg ++) kr 273 mill.



Investeringsprosjekter (1)

• KG-løkker m/lys, dropsone Saltvern/ Rønvik

• Lysanlegg Aspmyra kunstgressbane

• Tr. parker Maskinisten, Limyra, Mørkvedlia

• Tr. park Keiserstien, Rensåsen, Tverlandet

• Rulleskianlegg Bestemorenga

• Bjørnøy fyr – tak og kai

• Rønvik vgs/flerbrukshall 



Investeringsprosjekter (2)

• Nordstrandahallen sportsgulv

• Mørkvedmarka skole to ballbinger

• Islegging ved skoler – vanntilknytning

• Tverlandet basseng og hall

• Stordalshallen: lager, styrkerom, trapp, utelys + + 

• Skolegårder (arb. gruppe)



Investeringsprosjekter (3)

Stimuli/friluft

• Soløyvatnet rundt skiløype

• Kyststien prosjektering

• Bru over Breiva

• Saltstraumen/Steinalderstien

• Skilting

• Diverse prosjekter (styringsgruppe)



Andres prosjekter

• Mørkvedhallen turn- og klatrehall

• Hopen skistadion

• Vestvatn alpinanlegg

• Skarmoen alpinanlegg

• + + + + 



Gjennomgang eksterne driftsavtaler  

• Krevende – over 60 private avtaler/vedtak

• Alle politisk vedtatt opp gjennom årene

• Sist politisk gjennomgang 2013/2014

• Teknisk avdeling, drift/vedl. idretts- friluftsanlegg

• Bodø Spektrum, Mørkvedhallen, idrettsråd, 

friluftsforum,  lag/foreninger, Bankgata 

flerbrukshall, Bodin bad, grunneiere, 

• Garderober, lysløyper, basseng, barnas idretts-

dag, brøyting, venneforeninger, ridehall, alpin



Økonomi i idrettslagene

• Primært pga senior/toppidrett, egne anlegg

• BHK, Salten Golfklubb, Vestvatn alpin, 

Aspmyra/BG, IK Grand, NIL, 

• Nå – «Foreldre krever null leie for barn» 



Barn/unges kostnader i idrettslagene 



Kostnader i idrettslagene



Åpent møte 15. mars på Aspmyra 

Stadion kl 18:00. (i regi av Bodø 

idrettsråd/Ordfører)

En treningstime i kommunale anlegg 

koster mellom 6 og 8 kr pr time. 

Ca. 5% av lagenes budsjett 

+ egne kamper/arrangement/cup

Tre treningstimer pr uke koster like mye 

som en høyre fotball- eller håndballsko 

– gjennom hele treningsåret

LAM-midler – andre kommuner

Betalingsvillighet blant mange 

lag/foreldre



Oslo-ordfører på fotballforbundets ting

Hun beskrev en virkelighet som mange 

tingdelegater kunne nikke gjenkjennende 

til:

– Ambisiøse trenere, ambisiøse foreldre, 

ambisiøse klubber sender barna på 

spesialiserte treningsleirer til Madrid og 

Barcelona. De lar barna gå på 

fotballakademier i tillegg til klubbfotballen.

– Foreldre kjøper seg fri fra dugnader, det 

blir større egenandel til cuper, sa Borgen.

– Jeg går så langt som å kalle det et 

demokratisk problem. Det er en farlig 

utvikling, fordi den motvirker inkludering, 

idrettsglede og fellesskap.



Ny istid?



Forførende turmål i Bodø


