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Uttale til handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 

Lillehammer Idrettsråd har fått kommunedirektørens forslag til rullering av handlingsprogrammet til 

uttale. Idrettsrådets uttale følger nedenfor. 

Kommunedelplanen  

Kommunedelplanen for perioden 2018 – 2021 ble rullert ved vedtak i kommunestyret 22.02.18. 

Idrettsrådet deltok aktivt i arbeidet med rullering av planen, og er godt fornøyd med resultatet av 

arbeidet. Handlingsplanen ble for første gang i planperioden rullert for et år siden. 

Kommunedelplanen var i hovedsak videreføring av tidligere plan, med nødvendige oppdateringer. En 

viktig endring, som idrettsrådet tok initiativ til, er at det nå er rom for å «løfte» to søknader om 

tilskudd til nærmiljøtiltak/spillemidler fra «private» søkere opp i prioritet, selv om de har kommet inn 

senere enn andre søknader. Rådmannen har orientert mer utfyllende om dette i saksutredningen.  

Status 

Kommunedelplanen gir et fyldig bilde av situasjonen når det gjelder anlegg for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse i kommunen, og er et nyttig «oppslagsverk» og styringsredskap for både frivillige lag 

og organisasjoner, og politisk og administrativ ledelse i kommunen. 

Selve plandokumentet viser at vi har en relativt god status når det gjelder anlegg. Samtidig viser 

handlingsprogrammet at det er et nærmest «umettelig» behov for og ønske om nye anlegg. Det gjør 

at ventetiden for utbetaling av spillemidler blir lang, gjerne 3-4 år etter søknadsbehandling. 

I Lillehammer er hovedprinsippet at det er kommunen som bygger og eier idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg. Det innebærer at det er kommunen som er den største søkeren, både i antall anlegg 

og kostnad. Når idrettslag selv ønsker å bygge og drive anlegg har kommunen i mange tilfeller lagt til 

rette ved å stille grunn gratis til disposisjon for laget. Dette er en ordning idrettsrådet setter stor pris 

på. Et prisverdig eksempel på det er at kommunen har ervervet grunn til motorsportanlegg på 

Korsåsen, som NMK Sør-Gudbrandsdal planlegger å bygge ut. Det samme gjelder grunnerverv og 

samarbeid om utvikling av Engesvea nærmiljøanlegg. 

Spillemidler 

På grunnlag av prioritering fra idrettsrådet i hver kommune, koordinerer idrettskretsen søknadene 

om spillemidler. Idrettskretsen organiserer dette regionvis, og for Lillehammer sin del skjer det 



sammen med Gausdal og Øyer. På grunnlag av den tilråding de tre idrettsrådene, sammen med 

idrettskretsen, kommer fram til, gir kretsen innstilling til Oppland fylkeskommune. 

Handlingsprogrammet 

Gjennom de siste årene har det blitt etablert en «praksis» ved at tilrådingene som idrettsrådet gjør 

når det gjelder prioritering av spillemiddelsøknader (handlingsprogrammet), ikke endres i den 

administrative eller politiske behandlingen i kommunen. Den gjensidige respekten som ligger i dette 

er idrettsrådet godt fornøyd med. 

Idrettsrådet har deltatt aktivt i utarbeiding av handlingsprogrammet og prioritering av søknader om 

spillemidler til nærmiljøanlegg og idretts- og friluftsanlegg, og støtter kommunedirektørens innstilling 

til den politiske behandlingen.  
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