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Rullering av Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017
Forslag til innstilling
1. Bystyret slutter seg til de føringer som er lagt i prioritert handlingsplan 2016 – 2019 og i
uprioritert langtidsplan 2018 – 2025.
2. Nytt basseng og ny idrettshall på Tverlandet revideres inn i handlingsplanen ved neste revisjon
av planen.

Sammendrag
Plan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017 er halvveis inne i sin virkeperiode. I årene 2014 og 2015 er
det ferdigstilt 44 anleggstiltak for en samlet kostnad kr 163 mill. Det store engasjementet for idrett
og friluftsliv fortsetter. De neste to årene legger Bodø kommune opp til å investere og bygge for
ytterligere kr 160 mill.

Saksopplysninger
Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv 2014-2017 ble vedtatt av bystyret den 12.12.2013 i PS
13/181. Planen inneholder en prioritert handlingsplan for 2014 - 2017, samt en uprioritert
langtidsplan for 2018 - 2025. Ved siden av å være et politisk styringsredskap benyttes planen i
administrasjonens daglige oppfølging innen fagområdene idrett og friluftsliv.
Pga. endret framdrift på aktuelle anlegg og prosjekter gjennomføres nå en rullering av anleggsdelen
av handlingsprogrammet. Planens øvrige målsettinger, strategier og tiltak ligger fast ut 2017.
Rulleringen innebærer endringer i prioriteringer. Anlegg fra planens langsiktige del kan overføres
handlingsplanen og helt nye anlegg med kostnad opp til ca. kr 3 mill. kan innarbeides.
Dersom helt nye anlegg med spillemiddelberettigelse over kr 1 mill. skal inn i planen, krever
Kulturdepartementet at det gjennomføres en fullstendig revisjon av plangrunnlaget. Dette gjelder
spesielt bassenget og idrettshallen på Tverlandet, som ikke er i nåværende plan. Likeså dersom det
oppstår behov for å gjøre vesentlige andre endringer av planen.
Oppsummering 2014 og 2015
I forbindelse med rulleringen er det gjort en oppsummering av gjennomførte tilretteleggingstiltak
for 2014 og 2015. Oversikten i vedlegg nr. 2 viser bl.a. følgende:

 Samlet investering de to siste årene til idrett- og friluftslivstiltak er over kr 163 mill.
 Bodø kommune og private har ferdigstilt over 44 anleggstiltak til kostnad over kr 50 000,-.
 De største løftene har vært Bankgata flerbrukshall, all-aktivitetshus på Helligvær, Vestvatn
alpinanlegg, Aspmyra Stadion og STImuli.
 De aller fleste anleggene er åpne for bredde- og egenorganisert aktivitet.
 Bodø kommune og private har mottatt tilsagn/tilskudd om ca. kr 50 mill. fra eksterne til de 44
tiltakene. Største eksterne tilskudd kommer fra Nordland fylkeskommune (ca. kr 33 mill.,
primært til Bankgata flerbrukshall) og Kulturdepartementet med statlige spillemidler (ca. kr
15,5 mill.) I tillegg kommer mva.-kompensasjon og midler fra private sponsorer.
 Ytterligere 13 anleggstiltak kostnadsberegnet til kr 29 mill. er igangsatt i år.
 Årlig behandles rundt 20 politiske saker om idrett og friluftsliv.
Prosessen ved årets rullering
Samtlige organisasjoner/prosjekter som var omhandlet i plan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017 ble
tilskrevet for oppdatering status og eventuelle nye innspill. Til sammen 47 helt nye tiltak med
kostnad kr 3 mill. kr eller lavere er rullert inn fra 2016. Herunder også nytt basseng og idrettshall på
Tverlandet skole, iht. bystyrets vedtak i PS 15/80.
Vedtatte føringer fra bystyret
Bystyret ga i PS 13/181 følgende veiledende føringer hvordan anlegg bør prioriteres:
1. Allerede ferdigstilte anlegg som er berettiget spillemidler
2. Politiske vedtak og føringer
3. Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet
4. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet
5. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter
6. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning
7. Tilrettelegging for store arrangement
8. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc)
Forslag til prioriteringer fra Bodø idrettsråd
Bodø idrettsråd har oversendt eget forslag til nye idrettsanlegg i Bodø:
nr. Nye anlegg
Prosjekteier
1 Basis/Turnhall
Mørkvedhallen SA
2 klatrehall
Bodø klatreklubb
3 Turnhall
Bodø Gym og Turn
4 Vei/Parkering, snøproduksjonsutstyr Bodø skiklubb Alpinor
5 Isbane m/vant og underkjøling
Bodø ishockeyklubb
6 Flerbrukshall
Grønnåsen IL
7 Fotballhall 70x50 eller 60x40
Innstranden/Hunstad eller Nordland bedriftsidrettskrets
8 Ishall
Bodø ishockeyklubb eller Bodø Spektrum
9 Konkurransebasseng 50m
Bodø kommune
10 Flerbrukshall
Bodø kommune

Sted
Mørkvedlia
Mørkvedlia
Sentrum/Rønvik
Skarmoen
Sentrum eller Mørkvedlia
Grønnåsen/Bodøsjøen
Mørkvedlia eller Stordalen
Mørkvedlia eller Bodø Spektrum
Bodø Spektrum eller Mørkvedlia
Mørkvedbukta

Se vedlegg nr. fire for Bodø idrettsråds kommentarer til egne prioriteringer.

Vurderinger
Idrett og friluftsliv er blant de aktivitetene som engasjerer flest folk på fritiden. Oppsummeringen
av planens to første år viser et stort engasjement med mange gjennomførte anleggstiltak i Bodø.
Denne rulleringen, med det høge antall nye innspill, viser at der fortsatt er mange behov og ønsker
for anlegg. Ca. 180 tiltak for til sammen ca. kr 1330 mill. er tatt med i planen. Tidligere vedtak og

føringer, samt rådmannens forslag viser at det er satt av kommunale investeringsmidler til 24 ulike
anleggstiltak, med oppstart i perioden 2016 – 2019.
De store anleggsløftene som Bodø idrettsråd ønskes prioritert av Bodø kommune mangler
finansiering. På grunn av Bodø kommunes økonomiske situasjon er ikke disse anleggene rullert inn
på prioritert handlingsplan. Anleggene kan rulleres inn når finansiering er oppnådd.
Anlegg nr. 50 – 68 på uprioritert langtidsplan er administrasjonens forslag til rangering av anlegg
med manglende finansiering.

Konklusjon og anbefaling
Bodø kommunes økonomiske situasjon gir lite handlingsrom for større investeringer i idretts- og
friluftslivsanlegg, utover tidligere politiske føringer og vedtak, samt rådmannens forslag til
økonomiplan 2016-2019.
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