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Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2030. 

1. Innledning 

Anleggsplan for idrett og friluftsliv i Rauma kommune er kommunens 

planleggingsverktøy for utvikling av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Anleggsplanen er et styringsdokument der kommunens behov for anlegg for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv blir avdekket. Planen skal gi prioriteringer på politisk nivå, 

og blir dermed et utgangspunkt for det administrative arbeidet og forvaltningen av 

oppgavene. 

Planen vil være styrende i forhold til samarbeidet med andre offentlige instanser, 

frivillige organisasjoner og private aktører. Planen er med på å danne grunnlag for å 

kunne søke om spillemidler. I begrepet fysisk aktivitet ligger også aktiviteter for å bedre 

den generelle folkehelsen. I den sammenheng er friluftsliv viktig, og er derfor en del av 

planen i tråd med kommunens visjon:  

Verdens beste kommune for naturglade mennesker! 

 

Anleggsbehovene som er synliggjort i planen, har i planprosessen framkommet i 

samarbeid med idrettslagene, Idrettsrådet, Kultursamrådet og frivillige lag og 

organisasjoner. 

2. Idrettsliv i endring 

Stortingsmeldingen «Idrettsliv i endring» understreker nødvendigheten av og behovet 

for kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg til å være et krav og 

styringsverktøy for tildeling av spillemidler, er det lagt vekt på at dette ikke skal være 

en ensidig anleggsplan. Friluftsliv inngår her i begrepet fysisk aktivitet. Folkehelse og 

helseforebygging er samtidig sentrale perspektiver og et mål for arbeidet med all fysisk 

aktivitet. Denne planen legger vekt på at hele befolkningen skal ha gode muligheter til 

å drive friluftsliv som helse- og trivselsskapende aktivitet. Det er tjenesteområdet for 

Kultur som har ansvaret for Spillemidler og Nærmiljømidler. Det er også denne 

enheten som har den største kontaktflaten overfor idrettslag og andre aktuelle lag og 

foreninger.  Tjenesteområdet for Helse og velferd har ansvar for folkehelsearbeidet, 

og tjenesteområdet for Utbygging drifter de kommunalt eide anleggene. 

 

3. Stimulere til fysisk aktivitet 

Rauma kommune har et ambisiøst mål om å legge til rette for at alle kommunens 

innbyggere skal ha et tilbud om fysisk aktivitet. Kommunen skal gjøre sitt for å nå dette 

målet, men en er ikke minst avhengig av engasjement, styring og organisering av de 

ulike frivillige lag og foreninger. 

For at flest mulig skal bli stimulert til fysisk aktivitet, er det viktig med gode og tjenlige 

arenaer og anlegg som svarer til befolkningens behov. Kommunen tar del i utbyggingen 

og vedlikeholdet av slike anlegg, men en vil stimulere til at tilrettelegging og utbygging 

skjer i regi av det frivillige 
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Friluftsliv, miljø og folkehelse er områder som opptar befolkningen i økende grad. Det 

er derfor viktig at kommunen tilrettelegger turområder for gode og helsebringende 

naturopplevelser i nærmiljø, strandsone, skog, mark og fjell. 

Fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. Den fysiske aktiviteten skjer 

blant annet gjennom idretts- og friluftsaktiviteter hvor ulike anlegg har en sentral rolle. 

I tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, endres både innbyggernes behov og 

ønsker, og de uorganiserte aktivitetene er minst like viktige for å ivareta og fremme 

egen helse. Det skal være lav terskel for å delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

4. Planens formål 

Anleggsplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til:  

- En målrettet utbygging av anlegg og tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. 

- Tilrettelegging av anlegg som gjenspeiler mangfoldet i befolkningens 

aktivitetsbehov. 

- Økt fokus på fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet 

- Enhetlige føringer for universell utforming og utvikling av anlegg og områder for 

fysisk aktivitet 

- Sikring av arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter, og samordne behovene 

for disse. 

- Tilrettelegging for uorganisert aktivitet i nærheten av der folk bor. 

- God drift og vedlikehold av anleggene.  

 

5. Føringer 

I utarbeidelsen av planen må en ta hensyn til ulike føringer. Både statlige, 
fylkeskommunale og kommunale føringer setter rammer for utviklingen. Av viktige 
føringer kan nevnes:  
- Statlig idrettspolitikk 
- Folkehelseloven m/folkehelsetiltak 
- Økonomiske virkemidler 
- Estetikk og miljøhensyn 
- Universell utforming 
- Fylkeskommunale og kommunale føringer 

 
6.  Ordinære anlegg 

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt 

egenorganisert fysisk aktivitet.  

Hvilke søkere som kan få tilskudd går fram av Kulturdepartementets «Bestemmelser 

om tilskudd til anlegg for anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 20xx».  
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7. Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. 

Hvilke søkere som kan få tilskudd går fram av Kulturdepartementets «Bestemmelser 

om tilskudd til anlegg for anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 20xx».  

8. Planperiode 

Det legges opp til en planperiode på 10 år, med særlig vekt på perioden 2020 – 2023. 

Planen skal rulleres minst en gang i løpet av en fireårsperiode. 

Handlingsplanen med prioritering av spillemiddelsøknader rulleres hvert år. 

9. Mål 

Hovedmål:  

Alle kommunens innbyggere skal ha gode muligheter til å delta i idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. 

 

Mål 2030 

- Anleggene utfyller hverandre med hensyn på bruk og plassering. 

- Anlegg og friluftsområder er allsidige og fungerer som gode møteplasser 

- Kapasiteten til og kvaliteten på flerbrukshaller, svømmehall, spesialanlegg, 

nærmiljø, tur- og uteområder er tilfredsstillende. 

- Anlegg og friluftsområder er tilpasset alle brukergrupper. 

 

10.  Strategier 2020 – 2023 

Prognoser tilsier at alderssammensetningen i kommunen vil endre seg. Vi får stadig 

flere eldre og færre yngre. Det vi medføre at en i større grad enn tidligere må ha fokus 

på helsefremmende aktiviteter også for voksne/eldre. 

 

Forskning viser at fysisk aktivitet er knyttet til sosiale klasser. Både utdannelse og 

inntekt slår ut når det gjelder deltakelse i fysisk aktivitet. Krav om og behov for utstyr 

kan være hemmende for deltakelse. Frivilligsentralens utlån av utstyr har en viktig rolle 

i denne sammenheng, og både på kort og lang sikt bør denne styrkes. 

Rauma kommune er et flerkulturelt samfunn med innbyggere fra en rekke nasjoner. 

Det er viktig å inkludere disse i fellesskapet, ikke minst gjennom idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv. 

En må ha særlig blikk for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres 

muligheten til å bruke eller være tilskuer på alle arenaer. 
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I planperioden er det noen spesielle prosjekt som bør løftes fram:  

 

 

Kunstgressbaner. 

En har startet planleggingen av nye kunstgressbaner både i Isfjorden og på 

Vågstranda. En ser for seg å bygge banene i størrelse 7er bane. 

 

Svømmehall. 

Svømmehallen på Åndalsnes er gammel og vedlikeholdet av den er krevende. Det er 

derfor behov for en ny og moderne hall.  Det er gjort et utredningarbeid for å se på 

ulike løsninger for plassering og drift av en ny svømmehall. 

 

Langrennsarena. 

I den nye kommunedelplanen for Isfjorden er det satt av areal til en langrennsarena 

på Stormyra. En tenker seg her en arena med asfalterte løyper med lys for 

helårsbruk. 

 

 Flerbrukshall på Øran. 

Det er ønsker om en innendørs hall på Øran.  ÅIF har i lengre tid jobbet for en 

finansiering av en slik hall. Dette arbeidet fortsettet i regi av ÅIF. 

 

Nærmiljøanlegg. 

Det er ønskelig å få på plass flere nærmiljøanlegg. Spesielt er dette aktuelt for flere av 

skolene i kommunen. 

 

 Turstier. 

Det er behov for opparbeiding, merking og sikring av enkelte turstier. Romsdalseggen 

med sidestier er særlig aktuell i denne sammenheng. 

 

Forskuttering av spillemidler. 

Rauma kommune har de siste årene forskuttert spillmidler til en del prosjekter for at 

en skal slippe å vente på spillemidler før en kan bygge. Det er ønskelig at ordningen 

med forskuttering formaliseres og at en setter av en pott til dette formålet, slik at en 

slipper å søke om forskuttering i hver enkelt sak. 

 

I planperioden vil en: 

- Øke bruk av dagens anlegg og friluftsområder. 

- Utvikle anlegg som inviterer til aktivitet for begge kjønn, alle aldersgrupper og ulike 

funksjonsnivå. 

- Utvikle anlegg for både organiserte og uorganiserte aktiviteter 
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- Sikre hensiktsmessige områder for lek, idrett og aktivitet gjennom 

arealplanlegging. 

- Øke fokus på bruk av fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet 

- Bruke anlegg og friluftsområder som ledd i integrering av innvandrere. 

 

11. Handlingsprogram 

Handlingsprogrammet er et  styringsredskap for å nå målene for anleggsutvikling i 

kommunen. Idrettslagene, Idrettsrådet, Kultursamrådet og frivillige lag og 

organisasjoner er viktige medspillere i dette arbeidet. Handlingsprogrammet rulleres 

årlig. 

 

 

11.1. Prioritering av spillemidler 

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt 

kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 

Det kan være tjenlig å utarbeide kriterier for prioritering av søknader om spillemidler. 

I foreløpig fravær av slike kriterier, blir det nedenfor presentert ei liste basert på 

søknadsdato. 

 

 

11.2. Ordinære anlegg 

1. Nytt kunstgressdekke Øran stadion, Rauma kommune. 

2. 9’er bane Øran Stadion, Rauma kommune. 

3. Kunstgressbane v/Isfjorden skole, Rauma kommune. 

4. Lagerbygg Furulia Amfi, Isfjorden I.L. 

5. Nye elektroniske skiver for jegerskyting utendørsanlegg, Rauma Skytterlag. 

6. Toalett tursti Vengedalen, Rauma kommune. 

7. Oppgraderinger Romsdalseggen, Rauma kommune. 

8. Mindre friidrettsanlegg Åfarnes, Holmemstranda IL. 

9. Oppgradering tursti Klaua Måndalen, Måndalen IL. 

10. Rehabilitering av banedekke friidrett Måndalen Stadion, Måndalen IL. 

11. Turstier på toppen av Nesaksla, Rauma kommune. 

12. Flerbrukshall på Øran, ÅIF/Rauma kommune. 

13. Garasje/lagerbygg Øran Stadion, Åndalsnes Idrettsforening 

14. Sportsklatrefører Romsdal, Romsdal Tindegruppe 

15. Klatrefelt Helveten Åndalsnes, Romsdal Tindegruppe 

16. Oritenteringskart Isfjorden, Isfjorden IL 

17. Klubbhus Isfjorden, Isfjorden & Åndalsnes Skytterlag 

18. Miniatyrskytebane Isfjorden, Isfjorden & Åndalsnes Skytterlag 
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11.3 Nærmiljøanlegg 

1. Balansepark Åndalsnes Barneskole, Rauma kommune.                                                 

2. Sykkelbane Eidsbygda, Eid IL 

3. Sandvolleyballbane Eidsbygda, Eid IL 

4. Nærmiljøkart Isfjorden, Isfjorden IL  

 

11.4 Søknader som går direkte inn til DNT 

 

1. Tursti fra Skorgedalsbu til Måsvassbu, DNT Romsdal 


