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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn, formål og avgrensning 
Dette kunnskapsgrunnlaget har som hensikt å gi oss kunnskap og samle informasjon om hva vi 

gjør i dag for å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Samt beskrive utfordringer, 

behov og eventuelle muligheter. Vi har forsøkt å samle informasjon og relevant data om 

aktivitet, anlegg, organisering og aktører på fagområdet for å få en statusoversikt. Dette skal gi 

oss mer innsikt og forståelse for å lage gode strategier og mål, og hvordan vi på best mulig måte 

skal nå disse. Kunnskapen er basert på tilgjengelig informasjon lokalt, men også nasjonale 

føringer, forskning og litteratur er gjennomgått. Det er et stort fagområde og det kan være 

informasjon vi ikke har fått med oss eller som vi ikke har prioritert å ta med i denne 

kommunedelplanen. 

 

Kommunestyret vedtok 19.9.2018 (saksnr.124/18) planprogram for revisjon av 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024. Det ble varslet oppstart, men arbeidet 

ble utsatt etter godkjenning fra daværende Buskerud Fylkeskommune og kommunestyret våren 

2019 (saksnummer. 90/19). Planprogrammets tidsplan ble forskjøvet ca. ett år og ferdigstilles 

høsten 2021.  

 

Øvre Eiker sin kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et politisk 

styringsdokument som er ment å være et redskap for å nå kommunens mål på området. 

Kommunedelplanen inneholder en statusoversikt over utviklingen på fagområdet, evaluering av 

måloppnåelse fra forrige planperiode, en oversikt over rammevilkår og føringer, mål og hvordan 

vi skal nå målene, inkludert anleggsliste for kommende planperiode, prioriteringsliste for 

skiløypekjøring og kartlegging/verdsetting av friluftslivsområder. 

 

Kulturdepartementet forvalter den delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som avsettes til 
idrettsformål. Midlene skal i hovedsak gå til bygging av idrettsanlegg, inkludert nærmiljø- og 
friluftslivsanlegg og universell utforming av eldre idrettsanlegg. For at et anlegg skal være 
berettiget spillemidler må det være innrullert i en politisk vedtatt plan, derfor kan anleggslisten 
rulleres hvert år eller ved behov. Vi har lagt opp til at planens handlingsdel evalueres når 
anleggslisten oppdateres og prioritering av spillemiddelsøknader behandles. 
 
Prioritering av skiløypekjøring gjøres årlig i samarbeid med ski- og løypeutvalget. 

Friluftslivskartleggingen skal også oppdateres i forbindelse med rullering av kommunedelplan 

og i forbindelse med arbeid knyttet til kommuneplanens arealdel, eller fortløpende ved behov.  
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Avgrensning 
Med bakgrunn i overordnet målsetting om økt aktivitet er fokusområdet for planarbeidet 

barrierer for fysisk aktivitet og følgende fokusspørsmål er belyst: 

 

 Hvilke barrierer møter innbyggerne for deltakelse i fysiske aktiviteter?  

 Hva skyldes frafall i deltakelse og hva skal til for å hindre frafallet?  

 

Tematikken er belyst rundt følgende 5 områder: 

 

 Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv 

 Barrierer for fysisk aktivitet     

 Idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv 

 Anlegg 

 Livskraftige steder 

 

Planen tar for seg det mest generelle, og har ikke ekstra fokus på ulike grupper som 

mennesker med kronisk sykdom mv. Det har heller ikke vært prioritert å gå i dybden på drift 

og vedlikehold av eksisterende anlegg, da dette gjøres fortløpende ved behov i regi av det 

kommunale foretaket. Det er ikke gjort en gjennomgang av uteområdene ved alle 

barnehagene i denne planen.  

 

Nøkkeltall og beskrivelser av utfordringer, behov og muligheter er basert på tilgjengelig data 

og informasjon. Både nasjonalt og lokalt. Det kan være andre forhold som ikke er fanget opp 

eller som vi ikke vet noe mer om.  

 

  



4 
 

              Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025  

1.2. Føringer, rammer og definisjoner 
 

I dette kapittelet gis det en kort oversikt over internasjonale, nasjonale, regionale og lokale 
føringer for dette planarbeidet. I tillegg defineres de viktigste begrepene som benyttes. 

 

Internasjonale føringer 
 
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan blant annet for å sikre sosial rettferdighet, god 
helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.  

 
Bærekraftsmålene inkluderes slik det er naturlig for Øvre Eiker og tar utgangspunkt i vårt lokale 
utfordringsbilde og er således også viktig i arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv. 

 
Mål 3 - God helse, og Mål 10 - mindre ulikhet, trekkes frem som de viktigste føringene for dette 
planarbeidet, men kommunens arbeid for økt fysisk aktivitet og forbedret folkehelse har en 
aksje i flere av bærekraftsmålene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nasjonale føringer 
 

Utformingen av statens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt 
på tre departement og blir stadfestet via stortingsmeldinger: 

  

 Kulturdepartementet - utforming av politikk på idrettsområdet.  

 Klima- og miljøverndepartementet - utformingen av politikk på friluftsområdet.  

 Helse- og omsorgsdepartementet - utforming av politikk for helsefremmende og 
forebyggende arbeid. 



5 
 

              Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025  

 
Den norske idrettsmodellen - Stortingsmelding 26 (2011-2012) 
Kulturdepartementet har ansvaret for idrettspolitikk på statlig nivå, og «Den norske 
idrettsmodellen» har følgende visjon - Idrett og fysisk aktivitet for alle.  

 
Statens viktigste strategi for å få dette til er gjennom en satsing på utvikling og bygging av 
idretts- og aktivitetsanlegg. Den viktigste målgruppen i statlig idrettspolitikk er barn og unge, 
men personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive er også prioriterte målgrupper. Et annet 
viktig satsingsområde er å bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for 
inkludering. 

 
Frivilligheten - sterk, selvstendig, mangfoldig - Stortingsmelding 10 (2018-2019) 
Målsettingen er blant annet å legge til rette for en sterk og uavhengig frivillig sektor som kan 
vokse nedenifra. Frivillig sektor er en kilde til fellesskap, demokratiutøvelse og kompetanse. 
Regjeringen ønsker at frivilligheten skal være tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn, 
etnisitet, inntekt, funksjonsnivå og interessefelt. Det skal være enkelt for frivilligheten å drive 
sin aktivitet, og det oppfordres til godt samspill mellom det offentlige og den frivillige sektor.  

 
Sammen om aktive liv - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029  
«Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme 
sykdommer med 25 prosent innen 2025, og med 30 prosent innen 2030 i tråd med FNs 
bærekraftmål. For fysisk aktivitet innebærer dette 10 prosent reduksjon i fysisk inaktivitet i 
befolkningen innen 2025 og 15 prosent reduksjon innen 2030.»  

 
Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet - Stortingsmelding 18 (2015-2016)   
Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og 
innenfor forvaltning av områder for friluftsliv. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, 
slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte målgrupper. Friluftsloven regulerer 
allemannsretten og vern av friluftslivets naturgrunnlag. 

 
Gode liv i et trygt samfunn - Stortingsmelding 19 (2018-2019) 
Folkehelsemeldingen påpeker at folkehelsepolitikken er et ansvar på tvers av sektorer og 
samfunnsområder og presenterer innsatsen for å fremme folkehelse og god livskvalitet i 
befolkningen. Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
helse og trivsel og utjevner sosiale forskjeller. 

 
Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta i regelmessige 
fritidsaktiviteter, uavhengig av foresattes økonomiske og sosiale bakgrunn. Erklæringen er 
signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner, deriblant NIF. 

 
 
 
 



6 
 

              Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025  

Regionale føringer 
 

Viken fylkeskommune er nylig dannet og det er utarbeidet et felles handlingsprogram for økt 
fysisk aktivitet for alle (Aktiv i Viken 2021 – 2022). De fem innsatsområdene til Viken for 
kommende periode er; 

 

 Aktivitet hele livet 

 Varierte anlegg, områder og ferdselsårer 

 Prinsipper for lokalisering, areal og virkemiddelbruk 

 Kunnskap og innovasjon 

 Verdiskapning 
 

(Ny tema/strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Viken skal påbegynnes i 2021)  
 

Lokale føringer 
 

Kommuneplanen 2021-2033 
Kommuneplanen er under revidering og skal vedtas høsten 2021. I planprogrammet er det 
definert ni hovedinnsatsområder for planarbeidet; Ett lag for god oppvekst, Sammen om 
hverdagsmestring, Livskraftige steder/Stedsutvikling, Medarbeidere som mestrer, Miljø og 
klima, Være en aktiv part i den videre regionale utviklingen, Næring og En balansert 
arealforvaltning. 

 
Med grunnlag i gjeldende kommuneplan (2015-2027), samt økonomiplanen 2021-2024, har 
Øvre Eiker kommune angitt fire hovedstrategier og to hovedprinsipper som gir retning for 
hvordan vi skal lykkes: 

 

 
 

Det er en forutsetning at føringer og tiltak i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet innarbeides i kommunens arealplaner når disse blir rullert. Arealbruk og lokalisering av 
nye anlegg til idrett og friluftsliv må avklares i kommuneplaner og reguleringsplaner. Tiltak på 
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gang- og sykkelveier er viktige tiltak også for friluftslivet og idretten. Gang- og sykkelveier er 
viktige for å sikre trygg og sikker adkomst til friluftsområder og idrettsanlegg. 

 
Ett lag for god oppvekst – Resultater når gjennom tverrfaglig samarbeid om barn og unges 
oppvekstsvilkår. Kommunen skal jobbe så godt forebyggende og tverrfaglig, at vi tidlig fanger 
opp sårbare barn, ungdom og familier. Vi har som mål at flest mulig skal vokse opp i familien 
sin. Da er det viktig at tjenestene våre jobber godt sammen – sammen med familiene og deres 
nettverk. Tett samarbeid mellom familiesenteret og barnevernet om tiltak er nødvendig, i 
tillegg til at skoler og barnehager har lav terskel for å ta kontakt med hjelpetjenestene når en 
bekymring oppstår. Kommunen skal ha gode leke- og læringsarenaer i barnehager og skoler, der 
hele barnet blir sett. 

 
Sammen om hverdagsmestring - Flere eldre, nye oppgaver og forventninger til kommunen, gjør 
det nødvendig å omstille kommunens helse- og omsorgstjenester. Det må jobbes annerledes for 
å møte framtidens behov. Helse- og omsorgstjenester skal i større grad ha oppmerksomhet på 
det friske og den enkeltes ressurser. Det skal investeres i tiltak som støtter innbyggernes 
mestring av egen livssituasjon. Forebygging og rehabilitering skal være grunnholdningen. 
Lavterskeltiltak, innovasjon, brukerinvolvering, godt faglig og tverrfaglig arbeid er viktige grep 
for å utvikle gode løsninger som også er bærekraftige for fremtiden. 

 
Livskraftige steder - Kommunen har over lang tid arbeidet aktivt med stedsutvikling. Fysisk 
tilrettelegging og aktiviteter i bygda i samarbeid med grendeutvalg, lag og foreninger har hatt 
mye oppmerksomhet. Skolene har vært sentrale møteplasser på hvert sted. Gode bomiljø og 
gode tjenester henger tett sammen. I de neste årene ønsker vi derfor å koble stedsutvikling og 
tjenesteutvikling enda tettere sammen. De kommunale tjenesters samspill med bygdas 
innbyggere, lag og foreninger skal fornyes. For å forebygge utenforskap skal vi i økende grad 
mobilisere bygdas ressurser for å bidra inn mot familier og unger som har ekstra behov. 

 
Økonomiplan 2021-2024 «helt innafor» 

 
Innbyggerne i Øvre Eiker har en meningsfylt fritid er et av målene vi har formulert i 
Økonomiplan 2021-2024. En god fysisk og psykisk helse forutsetter at folk kjenner mening i 
tilværelsen. Kommunen skal legge til rette for at alle innbyggere i Øvre Eiker har mulighet til å 
delta i aktiviteter, uavhengig av egne forutsetninger. Da må kommunen sørge for at det kan 
være et mangfold av gode møteplasser og kulturelle/sosiale tilbud i kommunen. Følgende tre 
delmål er formulert; 

 

 I 2024 deltar minst 70 % av alle barn i Øvre Eiker i minst én organisert fritidsaktivitet 
med andre barn 

 Andelen lite fysisk aktiv ungdom er under 10 % 

 Hvert tettsted har relevante og oppdaterte møteplasser for befolkningen 
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Kobling til andre strategier:  
 

Kulturstrategien 2010-2022  
Kulturstrategien har definert barn og unge og frivillighet som to strategiske områder. Det pekes 
på at det er av stor betydning at barn og unge trives og får utfolde seg på egne premisser i Øvre 
Eiker. 

  
”Barn og unge skal oppleve at kommunen legger til rette for et allsidig og mangfoldig 
kulturtilbud med lav terskel og bred deltakelse, som også gir rom for ”smale” aktiviteter”. De 
ulike kulturarenaene (inkludert idrettsanleggene) skal inkludere – ikke ekskludere og nye 
arenaer skal ha universell utforming og det søkes stadig å finne bedre og mer inkluderende 
løsninger.  

 
Når det gjelder frivillighet sier Kulturstrategien blant annet ”Samarbeidspotensialet mellom det 
friville kulturlivet og kommunen skal utnyttes best mulig, og det skal sørges for gode rammer og 
utviklingskår for frivilligheten”. Videre er det et mål at ”Alle som ønsker det, skal ha tilbud om å 
delta i frivillige aktiviteter”.  Ny frivillighetsstrategi skal påbegynnes i 2022. 

 

Definisjoner og begrepsforklaringer 
 

I arbeidet med denne planen har vi valgt følgende definisjoner for noen sentrale begreper: 
 

Fysisk aktivitet - med fysisk aktivitet menes aktivitet i form av trening eller mosjon og 
bevegelse. Egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet, herunder friluftsliv og aktivitet preget 
av lek. 

 
Idrett - med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranser i den organiserte 
idretten.  

 
Friluftsliv - opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. For Øvre Eiker kan dette også dreie seg om friluftsaktivitet i boligområdene og 
sentrumsnære områder.  

 
Ordinære idrettsanlegg - er anlegg som i hovedsak er nær knyttet til konkurranse- og 
treningsvirksomhet for den organiserte aktiviteten. De tekniske kravene til mål og utforming av 
anlegget tar utgangspunkt i konkurranseregler til det enkelte særforbund. 

 
Nærmiljøanlegg - nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk 
aktivitet. Området eller anlegget er fritt og allment tilgjengelig og er i hovedsak beliggende i 
tilknytning til bo- og eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg kan også være av typen 
friluftsanlegg som er åpen og tilgjengelig for alle aldre. 

 
Egenorganisert aktivitet – er aktivitet som springer ut fra den/de enkeltes eget initiativ. 
Aktiviteten er ikke organisert eller strukturert og foregår gjerne på alle tilgjengelige arenaer.  
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1.3. Måloppnåelse – kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019(2021) 
Tabellen viser mål, delmål og tiltak fra planperioden 2015-2019(2021) og en kort 
evaluering av hvert punkt. Tekst markert i grønt er å anse for gjennomført, gult er 
delvis gjennomført og tekst uten farge er kommentar på ikke gjennomført eller hva 
som bør videreføres og jobbes mer med i neste planperiode. 

MÅL 5.1 Få flere i fysisk aktivitet 
Delmål: Øvre Eiker skal det finnes et mangfold av aktiviteter. 

Tiltak kommentar 

Det skal legges til rette for egenorganisert og organisert aktivitet gjennom 
utbygging av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg både på og utenom 
skoleområdene. Flerbrukshaller skal i den grad det er hensiktsmessig 
bygges i tilknytning til skoler 

Det er etablert minst 35 anlegg i planperioden. 

Arbeidet med utredning av refusjonsordning for leie av treningstid til barn 
og ungdom under 19 år, på alle treningsarenaer, videreføres 

Ivaretatt gjennom ny husleiestøtteordning 

Øvre Eiker kommune skal gjennom effektiv drift av de kommunale 
idrettshallene sørge for at kapasiteten utnyttes så godt som mulig. 

Utvidet tilgjengelig tider for trening i helgene, innføring 
av elektronisk bookingsystem 

 
MÅL 5.1 Få flere i fysisk aktivitet 

Delmål: Gi alle barn og unge mulighet til deltakelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet. 

Tiltak kommentar 

Bidra til å fjerne barrierer som i dag hindrer enkelte barn i å delta i fysisk 
aktivitet. Dette kan være både økonomiske, sosiale og kulturelle barrierer. 

Etablert Åpen hall, etablert utstyrssentral, gjennomført 
gratis aktivitetskurs/arrangement m.m. Kan viderutvikles 

Idrettslag og foreninger må bidra til at medlemsavgiften er lavest mulig. Hva menes med lavest mulig? Og hva 
aktivitetsavgift?Det er en holdning blant idretten at 
dette skal være gjeldene. Noen idrettslag søker ulike 
støtteordninger/bidrar med dugnadsarbeid for å holde 
medlemsavgiften lav. Idretten og kommunen har ulike 
måter å støtte de som ikke har mulighet til å betale. 
Potensialet i å samordne tiltakene. 

Øvre Eiker kommune skal synliggjøre allerede eksisterende ordninger med 
utlån av utstyr og økonomisk støtte til deltakelse i fysisk aktivitet for barn. 
De ulike ordningene og tilbudene skal kommunisere i de kanaler som Øvre 
Eiker kommune har tilgang til. 

BUA er etablert. Godt brukt BUA tyder på god 
informasjon ut. BUA har egen facebookside og blir 
markedsført gjennom kommunen/biblioteket. BUA er 
samarbeidspartner med lag og foreninger og 
Ungdomsklubben om aktivitetstilbud/arrangement. 
Økonomisk bistand; Styrket samarbeidet mellom 
kommunale tjenestesteder. Kiwanismodellen er drøftet 
med idrettslagene. Kan videreutvikles. 

Mulighet for å opprette egen utstyrssentral for utlån/leie av utstyr for 
barn skal utredes. 

BUA er etablert og satt i drift. Fungerer veldig bra. Har 
bidratt til å øke aktivitetsnivået blant innbyggere i ØEK. 

Øvre Eiker kommune skal bevisst bruke Kulturverkstedene som en mulig 
inngangsport til fysisk aktivitet for barn som ikke allerede er med i 
organisert aktivitet. Dette gjøres ved å samarbeide med eksisterende lag 
og foreninger om de ulike Kulturverkstedene. 

Gjennomført skatekurs og dansekurs. Aktivitetsdager i 
forbindelse med friluftslivets år i samarbeid med frivillige 
lag og foreninger. Det krever tettere oppfølging av 
målgruppen i overgangen åpne tilbud/kommunale tilbud 
og faste organiserte aktiviteter.  

Øvre Eiker kommune skal ta initiativ til samarbeid med rådet for 
funksjonshemmede for å vurdere muligheten for å opprette et eget tilbud 
om fysisk aktivitet for funksjons- og utviklingshemmede. Konkrete tiltak 
som en fast aktivitetsdag i uken skal utredes. For, om mulig, å få til dette 
skal det opprettes kontakt med eventuelle ressurspersoner ute i 
idrettslagene og innhenting av kompetanse fra ulike fagmiljøer skal 
vurderes. 

Det er gjennomført en Åpen hall for målgruppen. 
Potensialet, men har blitt utsatt pga. koronapandemien. 
Satses videre på. 

Synliggjøre mulighet til å søke NAV om stønad til aktivitetshjelpemidler til 
trening, stimulering og aktivisering for barn og unge  
med nedsatt funksjonsevne. 

Informasjon blir gitt til målgruppen. Per nå uklart i 
hvilken grad. 
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 MÅL 5.1 Få flere i fysisk aktivitet 

Delmål: Videreutvikle kommunale tiltak som fremmer fysisk aktivitet spesielt blant barn. 

Tiltak Kommentar 

Øke gratis tilbudet i svømmehallen opp til 19 år Gjennomført.  

Øvre Eiker kommune skal styrke satsningen på Kulturverkstedene 
som har fysisk aktivitet som utgangspunkt. Dette gjøres gjennom å 
opprette flere tilbud som har element av fysisk aktivitet og utvikle 
et bredere tilbud slik at en treffer en bredere gruppe. Samarbeidet 
med Nedre Eiker kommune videreføres og styrkes. 

Gjennomført skatekurs og dansekurs. 
Aktivitetstilbud/arrangement. Samarbeidet med 
Nedre Eiker er nedlagt. Kommunen ønsker å være 
en samarbeidspartner, pådriver, tilrettelegger for 
at frivilligheten kan være en god arrangør fremfor 
å arrangere selv. 

Øvre Eiker kommune skal invitere lokale lag til et samarbeid for å 
utvikle disse verkstedene og om ønskelig bidra til at noen av disse 
videreføres som aktivitet i de ulike lagene etter at verkstedene er 
avsluttet 

Det har vært samarbeid om 
aktivitetsdager/arrangement. Nye tilbud er ikke 
videreført som direkte utspring fra disse, men 
flere samarbeid har fortsatt, som for eksempel 
med integreringsavdelingen NAV og 
Familiesenterets aktive kidz grupper. 

Tiltaket Helse og Livsstil 9-12 år bør bli et varig tilbud til inaktive og 
overvektige barn. Det bør også utredes behov for å settes inn tiltak 
for familier med barn yngre enn dette. 

Tiltaket er satt i varig drift. Det er 14 plasser 
tilgjengelige. 

MÅL 5.1 Få flere i fysisk aktivitet 

Delmål: Skape motivasjon for fysisk aktivitet. 

Tiltak Kommentar 

Øvre Eiker kommune skal gjennom samarbeid med frivillige lag og 
foreninger bidra til å gjøre det attraktivt for den enkelte å benytte 
seg av muligheter og tilbud i nærområdet. Dette skal gjøres ved å 
synliggjøre aktivitetstilbud. Det kan være merking av turstier, 
skiløyper, nærmiljøanlegg og synliggjøring og markedsføring av 
tilbud om fysisk aktivitet i ulike lag og foreninger. 

Informasjonsside om skiløyper på facebook er 
opprettet, og er svært mye brukt. Det er 
gjennomført noe skilting, sporadisk markedsført og 
informert om aktivitetstilbud opp mot skoleferier, 
nyetablering av anlegg, nasjonale kampanjer, 
påskerebus og julerebus m.m. Friluftslivets år i 
2015 ble godt markert. Samarbeid med blant annet 
ungdomsrådet om synliggjøring av muligheter er 
igangsatt og må følges opp. Bør systematiseres og 
videreutvikles. 

Øvre Eiker kommune vil bidra til at det ferdigstilles turkart i hele 
kommunen gjennom Eiker o-lag. 

Eiker o-lag har ferdigstilt nye nærmiljø/skolekart 
for kommunen. I tillegg til turorienteringskart for 
utvalgte områder. Det gjenstår noe arbeid, og 
kartene må holdes ved like. 

Finne en god ordning for å lage en oversikt over aktivitetstilbud på 
kommunens hjemmeside 

Det er utredet flere alternativer. Kommunen har 
nå tatt i bruk Ungfritid.no for faste organiserte 
aktiviteter. Hjemmesiden er oppdatert med en 
oversikt, men det er ikke kommet på plass en 
tilfredstillende løsning. 

Arbeidet med å merke skiløypene videreføres og skal være 
ferdigstilt i løpet av planperioden. 

Holtefjellområdet er ferdigstilt. Samt nye infotavler 
på knutepunkt og utfarter. Arbeidet er tidkrevende 
og avhenger av økonomiske ressurser (egenkapital 
og tilskuddsmidler), personalressurser og 
dugnadsinnsats. 

Øvre Eiker kommune skal ta initiativ til å utarbeide turkart som 
beskriver turstier, skiløyper, sykkelløyper med mer i Øvre Eiker. 

Nye oversiktskart over skiløypene er produsert og 
satt opp. I samarbeid med DNTD er det utarbeidet 
sykkelkart og kart over padleleder. O-laget har 
oppdatert flere kart i perioden. Videre arbeid bør 
ses i sammenheng med friluftslivsprosjektet. 
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MÅL 5.1 Få flere i fysisk aktivitet 

Delmål: Legge strukturelt til rette for at innbyggerne kan oppnå anbefalt mengde fysisk aktivitet. 
Tiltak kommentar 

Bruke barnehage, skole, SFO og arbeidsplassen som en arena for å 
motivere til fysisk aktivitet, legge til rette for at det er mulighet for 
fysisk aktivitet i barnehager og skoler. Alle skoler (barne- og 
ungdomsskolene) bør organisere slik at barna oppnår minimum 
anbefalt aktivitet 1 time per dag 

Ulik grad av tiltak på de enkelte 
skolene/barnehagene/SFO/arbeidsplassene. Ingen 
vedtak på 1 times fysisk aktivitet i skolene, men 
kommunen er gitt i oppdrag å utrede muligheten 
for dette. 

Årsplanene i barnehager og skoler bør inkludere deltagelse i ulike 
kampanjer som bidrar til å fremme fysisk aktivitet. Deriblant bør 
deltagelse i ”Aktiv på Skoleveien” være obligatorisk for alle skoler 
(barne- og ungdomsskoler). Ordningen med trivselsledere bør 
videreføres på alle skoler. 

Skolene deltar på ulike kampanjer. Det er opp til 
hver skole/hvert skoletrinn. 

Legge til rette for allsidig barneidrett gjennom allidrettstilbud i 
idrettslagene og samarbeid med SFO ved alle skolene i Øvre Eiker. 

Fleridrettslagene har allidrettstilbud. Idrettsrådet 
stimulerer til allidrettstilbud ved fordeling av 
tilskudd. Det er gjort flere forsøk på SFO 
samarbeid. Utfordrende å finne bærekraftige 
modeller pga. økonomiske ressurser. Skotselv skole 
har et godt samarbeid med 365 elever. HIL extra 
går etter skoletid. 

Øvre Eiker kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne trygt kan 
sykle, gå osv. til arbeidsplass, skole og andre arenaer. 

Kontinuerlig arbeid. 

Helsestasjon -og skolehelsetjeneste er en viktig arena for å 
motivere til fysisk aktivitet fordi denne tjenesten når og gir tilbud 
til alle barn i Øvre Eiker i alle aldre fra 0-18 år. 

Det har vært informasjonsutveksling og dialog med 
helsesøster om aktivitetstilbud som for eksempel 
Åpen hall. 

Det bør også legges opp til en felles gjennomgang av bruk av 
aktivitetsutstyr til/fra skole og i skolegårdene samt en plan for 
alternativ/tilrettelagt gymtimer for de som av ulike grunner ikke 
klarer å følge vanlig opplegg 

Alle elever har rett til tilpasset opplæring også i 
kroppsøving, det lages derfor ikke en felles plan for 
dette da hver og en er ulike og skal ha 
tilrettelegging på sitt nivå. Ingen systematisk 
gjennomgang. Utdanningsdirektoratet har trukket 
frem et godt eksempel fra ØEK på tilrettelegging i 
kroppsøving. Vurderes ikke som hensiktsmessig ifb 
med aktivitetsutstyr til/fra skolen. 

Ved alle skolene i Øvre Eiker kommune utarbeides aktuelle kart til 
bruk i undervisningen for opplæring i bruk av kart og kompass. 

Eiker o-lag har ferdigstilt nærmiljø/skolekart. Noe 
usikkert vedr. samarbeid med skolene 

Alle skoler og barnehager skal oppfylle kravene i forskrift om 
miljørettet helsevern som gjelder uteområder og tilrettelegging for 
fysisk aktivitet. 

Alle barnehager og skoler er godkjent etter 
forskriften, men det er utydelig hvor store/tydelige 
krav forskriften stiller til uteområder. Bør 
kommunen stille egne krav? Bør ses i sammenheng 
med en kartlegging av uteområdene. 

Delta i Buskerud Fylkeskommunes satsingsprosjekt Kartlegge og 
verdsette friluftslivsområder i Øvre Eiker kommune for å øke 
kunnskapsnivået innen friluftsliv. 

Ferdigstilles parallelt med ny kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett & friluftsliv. 
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MÅL 5.2 Etablere gode beslutningsprosesser mellom Øvre Eiker kommune og aktører på området idrett og fysisk 
aktivitet. 

Delmål: Definere og forbedre allerede eksisterende rutiner, og om nødvendig å etablere nye,  
i de ulike beslutnings-prosessene. 

Tiltak kommentar 

Beslutningsprosesser skal ses i sammenheng med 
Folkehelseplanen og ivareta folkehelseperspektivet. 

Det er et stort fokus på folkehelseperspektivet i 
idrettsrelaterte saker. Ved søknad om 
investeringstilskudd og rentefrie lån til etablering 
av anlegg er for eksempel grad av samfunnsnytte 
et av kravene. Det er etablert flere og mer varierte 
nærmiljøanlegg enn tidligere. Samarbeid mellom 
eksterne og interne aktører er styrket. 

Øvre Eiker kommune skal ha en systematisk gjennomgang av ulike 
beslutningsprosesser på området idrett og fysisk aktivitet med 
tanke på å etablere tydelige rutiner for disse. Sørge for at disse blir 
gjort kjent for de ulike aktørene. 

Rutiner er gjennomgått og utarbeidet med blant 
annet idrettsrådet og ski- og løypeutvalget (SLU). 
Samarbeidsavtale er inngått med SLU. 
Standardavtale med grunneiere om skiløyper er 
gjennomgått med Eiker Skogeierlag. Gjennomgang 
av alle avtalene er påbegynt. 

Det skal igangsettes egen prosess med Idrettsrådet for å etablere 
felles rutiner for samhandling og inngåelse av samarbeidsavtale 

Samarbeidsavtale er inngått.  

MÅL 5.2 Etablere gode beslutningsprosesser mellom Øvre Eiker kommune og aktører på området  
idrett og fysisk aktivitet. 

Delmål: Gjøre kommunens prioritering av anlegg mer målrettet. 
Tiltak kommentar 

Øvre Eiker kommune skal ta initiativ til en prosess sammen med 
idretten med mål om å etablere prinsipper og prosedyrer for 
prioritering av spillemiddelsøknader. Det skal være et større fokus 
på kravet om behovsutredning for de enkelte anleggene, 
eventuelle interkommunale samarbeid og en tydeligere 
prioritering mellom de ulike anleggene ved søknad om 
spillemidler. 

Gjennomført gjennom samarbeidsavtale med 
idrettsrådet og rutiner for 
spillemiddelprioriteringer. Nye føringer for 
idrettspolitikken og endringer i 
spillemiddelbestemmelsene krever en ny 
gjennomgang.  
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2. Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv 

2.1. Hvorfor skal vi få flere i fysisk aktivitet? 
 

Grunnlaget for bevegelsesglede, aktivitetsvaner og fysiske funksjoner legges i barne – og 

ungdomsårene, og tidlig innsats med tiltak på arenaer som favner alle barn og unge blir viktig. 

Barn som er fysisk aktive, vil få en rekke helsefordeler - mange av disse fordelene kan det være 

vanskelig å ta igjen senere i livet. Fysisk aktivitet blir en viktig vane gjennom hele livet, samtidig 

er det aldri for sent å starte med fysisk aktivitet – det gir også gevinster. 

 

“Being physically active is critical for health and wellbeing –  

it can help to add years to life and life to years,”  
WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 

  

For barn og unge vil variert fysisk aktivitet gi mulighet til å utvikle god fin- og grovmotorikk, og 

allsidig bevegelse vil bidra til optimal utvikling av fysisk form. Fysisk aktivitet har også positiv 

innvirkning på psykisk helse, konsentrasjon og læring.  

 

Fysisk aktivitet har både en egenverdi og en nytteverdi. Med egenverdi menes den opplevelsen 

som aktiviteten gir som glede og mestring. Aktiviteten utøves gjerne i fellesskap med andre og 

har dermed også en viktig funksjon i å skape sosiale fellesskap og trygge oppvekst- og nærmiljø. 

Med nytteverdi mener vi den helsefremmende effekten det har at folk er i fysisk aktivitet. 

Forskning og erfaring viser at fysisk aktivitet er svært viktig for forebygging og behandling av en 

lang rekke sykdommer. Det er en positiv sammenheng mellom det å være i god fysisk form og 

det å utvikle god psykisk helse og sosiale ferdigheter.  

 

Regelmessig fysisk aktivitet hos eldre gir bedre funksjonsevne og fører til at de klarer seg selv 

bedre og lengre i hverdagen. Styrketrening vedlikeholder og gir økt muskelstyrke. Både voksne 

og eldre anbefales å være i fysisk aktivitet i hverdagen. De som ikke kan følge de norske 

anbefalingene på grunn av helse eller nedsatt funksjonsnivå, anbefales å være så fysisk aktive 

som evne og helsetilstand tillater. 
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Figur 1: Figuren viser fordelene ved å være i fysisk aktivitet gjennom et helt livsløp. Figuren er hentet fra 
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029. 

 
 

Samfunnsøkonomiske beregninger viser at innbyggerne i Norge kan vinne drøyt  

400.000 ekstra kvalitetsjusterte leveår hvert år dersom alle hadde oppfylt anbefalingene for 

fysisk aktivitet. Det innebærer flere friske innbyggere og flere som lever lenger uten sykdom 

(Sammen om aktive liv Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029).  

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser til at all aktivitet hjelper, uavhengig av tid og type 

aktivitet. Litt er bedre enn ingenting. Men, jo mer jo bedre – spesielt om du er inaktiv større 

deler av dagen for eksempel på skole og jobb. Det anbefales at voksne er i fysisk aktivitet minst 

300 minutter ukentlig. Fysisk aktivitet vil redusere den uheldige effekten inaktivitet har. All slags 

fysisk aktivitet er bra, sånn som bevegelse i forbindelse med skole- og arbeidshverdagen, fritids- 

og hverdagsaktiviteter som gåing, sykling, rulling, husarbeid, hagearbeid, lek og dans, for å 

nevne noe.  

 

Høsten 2020 kom WHO med nye anbefalinger. Norges idrettshøyskole var delaktig i dette 

arbeidet og har skrevet en oppsummering av WHO sine anbefalinger og andre relevante studier 

som ligger til grunn for de råd som er gitt. Disse studiene viser at om vi sitter stille i 10 timer 

eller mer hver dag, har vi en betydelig økt risiko for tidlig død, spesielt blant de av oss som er 

fysisk inaktive. Mens 30 til 40 minutter daglig moderat til hard fysisk aktivitet svekker denne 

risikoen betydelig. Beregninger viser at økt fysisk aktivitet vil ha enorme positive gevinster også 

på verdensøkonomien. Nye WHO-anbefalinger om fysisk aktivitet | Norges idrettshøgskole 

(nih.no) 

 

 

https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/2020/november/nye-who-anbefalinger-fysisk-aktivitet/
https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/2020/november/nye-who-anbefalinger-fysisk-aktivitet/
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Barn og unge: 

 Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. 
Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør 
aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, 
inkluderes. 

 Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster. 

 Reduser stillesitting 
 

Voksne: 

 Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet 
per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen 
kan også oppfylles med en kombinasjon av moderat og høy intensitet. 

 Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet* 

 Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne 
øke den moderate fysiske aktiviteten inntil 300 minutter i uken, eller utføre 
inntil 150 minutter fysisk aktivitet av høy intensitet i uken eller en tilsvarende 
kombinasjon av moderat og høy intensitet. 

 Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller 
flere dager i uken. 

 Reduser stillesitting. 
 

Eldre: 

 Eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter hver uke med moderat 
intensitet eller minimum 75 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon 
av moderat og høy intensitet, fortrinnsvis fordelt på de fleste dagene i uken. 

 Aktiviteten kan deles opp i bolker med minst 10 minutters varighet* 

 Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør eldre øke 
den moderate fysiske aktiviteten inntil 300 minutter i uken, eller utføre inntil 
150 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet i uken, eller en tilsvarende 
kombinasjon av moderat og høy intensitet. 

 Eldre med nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller 
flere dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall. 

 Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper, bør utføres to eller 
flere dager i uken. 

 Reduser stillesitting 
 

«Beveg deg mer og oftere og sitt mindre stille» 

- Folkehelseprofilen 2021 

Norske anbefalinger for fysisk aktivitet: 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*WHO og flere andre land har gått bort ifra en minimumsanbefaling, men viser til at all fysisk aktivitet gir gevinst.  
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2.2. Folkehelse og fysisk aktivitet i kommunale tjenester 
 

Folkehelsearbeid skal blant annet bidra til at folk generelt får bedre helse eller 

forebygge helseproblemer og livsstilssykdommer. Dette arbeidet foregår på tvers av alle 

seksjoner, i lokalmiljø, frivillighet og i næringslivet. WHO sier i forbindelse med de nye 

anbefalinger om fysisk aktivitet at det er helt nødvendig å prioritere å investere i tjenester som 

fremmer fysisk aktivitet. I denne sammenheng vil vi kort si noe om hvordan kommunens 

seksjoner og tjenester er organisert og jobber med folkehelse og fysisk aktivitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2: Figuren beskriver hvor fagfeltets ansvar ligger i organisasjonen, både administrativt (runde bokser) og 
politisk (firkantet bokser), men også at andre seksjoner/tjenester og utvalg har en aksje i arbeidet med idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 
Kommunen er i ferd med å opptrappe og samordne folkehelsearbeidet i organisasjonen. Under 
kommunedirektøren blir det i første omgang opprettet en folkehelsekoordinator i 20 % stilling, 
og et tverrfaglig folkehelseforum. Forumet er tenkt å bestå av ansatte fra flere 
seksjoner/tjenester. 

 
Folkehelseforumet skal:  

 Sammenstille folkehelseindikatorer og lage årlig oppdatering på utviklingen 

 Analysere sammenhengen mellom behov, tiltak og effekt 

 Komme med forslag til KLG (Kommunedirektørens ledergruppe) om nye tiltak/evt 
hva vi bør slutte med – særlig i forbindelse med tjenestens gjennomgang og oppstart 
til budsjettprosess årlig 

 Overvåke behov for tverrfaglig innsats 

 Initiere samarbeid med samarbeidspartnere, som frivilligheten, sosiale 
entreprenører mfl. 

Idrett, 
friluftsliv og 

fysisk 
aktivitet 

Oppvekst 

Fysiske 
strukturer 

Frivillig-
het og 
kultur 

Helse 

Utvalg næring og kultur 

Utvalg helse og omsorg 
Planutvalget 

Utvalg oppvekst 
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 Vurdere hvordan folkevalgte og innbyggere skal komme i inngrep med arbeidet, 
enten gjennom faste møtepunkter eller på annen måte. 
 

Seksjon oppvekst 
Familiesenteret tilbyr helsestasjon for barn og ungdom, jordmortjeneste, familieveiledning, 

ressursteam familie, leger og fysioterapeuter.  Tjenestestedet har dermed en tett kontakt med 

familier helt fra svangerskap gjennom barne- og ungdomsårene, og har en helhetlig tilnærming 

til barn og unges helse og spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet.  

 

Det gjennomføres blant annet grupper for barn med funksjonsnedsettelse, rett etter skoletid på 

Skotselv skole og Røren skole. Begge grupper blir ledet av fysioterapeut. Deltakere til gruppa 

blir henvist av lærere, spesialpedagoger og fysioterapeuter.  

 

Familiesenteret har også tilbudene: 

 Helse og livsstil 9 – 12 år, er et aktivitets – og oppfølgingstilbud til familier med barn 

som er inaktive, overvektige eller i fare for overvekt. De har trening 2 ganger per uke 

+ felles aktivitetssamlinger med foreldre/foresatt. Tilbudet er gratis og det er plass til 

14 stykker. 

 Aktiv 13 – 16 år: Er et tilbud til ungdom som ikke er med i annen idrett. De har 

trening 2 ganger per uke + noe sosialt. Det er gratis for deltakerne, men er avhengig 

av eksterne prosjektmidler for opprettholdelse av tilbudet. Det er plass til 20 stykker.  

 

Det er god oppslutning om tilbudene, og det er tydelig at det dekker et behov da det er flere 

som søker seg til tilbudet enn det er tilgjengelige plasser. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 

gode. Det er et mål at flest mulig barn og unge kan delta i ordinære fritidsaktiviteter. Tilbudene 

her er ment som et absolutt lavterskeltilbud og et springbrett av trygghet og mestring for 

senere deltakelse i andre fysiske aktiviteter og organisert idrett.  

 

Erfaring viser at det å få til en god overgang her er utfordrende, og ressurskrevende. Men, her 

ligger det også et stort potensial i å tilrettelegge for at overgangen blir kortest og tryggest mulig, 

og motivere denne målgruppen av barn og unge til å oppleve varig bevegelsesglede. 

 

For å få til det kreves det forutsigbarhet og stabilitet for deltakerne, og tett en-til-en oppfølging. 

Og kanskje er det ikke meningen at alle skal nå dit, men oppslutningen generelt om tilbudene 

viser at det er et stort behov for flere lavterskeltilbud og alternative aktivitetsarenaer, som ikke 

bærer preg av prestasjon og konkurranse, enn de vi har i dag. 
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Barnehage og skole 

Det er 18 barnehager i kommunen, hvorav fem er kommunale og 13 private. Alle kommunale 

barnehager er mye ute og er fysisk aktive. Barnehagene har fokus på psykisk helse og fysisk 

aktivitet er sentralt i den satsingen. Mange barnehager har referanseområder som de jevnlig 

besøker. Dette gjelder også mange av de private barnehagene.  

 

Det gjennomføres svømmekurs i samarbeid med Øvre Eiker svømmeklubb for de eldste barna i 

barnehagen, siste barnehageåret. Kurset går over 10 uker. 

 

Det kjøres ingen spesielle kompetansetiltak rettet mot fysisk aktivitet i de kommunale 

barnehagene. 

 

Kommunen har åtte grunnskoler, hvorav fem er barneskoler, to ungdomsskoler og en 1.-10.-

skole. Skolehverdagen preger alle barn og unges oppvekst, og fysisk aktivitet i skolen er en viktig 

arena for å nå alle. Hvordan de fysiske omgivelsene, skolegården og skoleveien er utformet, har 

stor betydning for hvor fysisk aktive elevene er. Siden vi vet at grunnlaget for blant annet 

bevegelsesglede legges i barne- og ungdomsårene er kroppsøvingsfaget, fysisk aktivitet som 

metode i andre fag, skolearrangement som idrettsdager, skidager og lignende svært viktig i 

folkehelsearbeidet. Undervisning i kroppsøving skal fremme allmenndanning, livslang 

bevegelsesglede og bedre selvfølelse. Læreplanen legger ikke vekt på idrettsprestasjoner.  

 

En kartlegging av fysisk aktivitet i skolene i Øvre Eiker, samt intervju med kroppsøvingslærere 

viser at det er et stort fokus og engasjement for fysisk aktivitet, men at det er noe tilfeldig 

hvordan undervisningen blir lagt opp og hvilke fokus man har fra skole til skole, klasse til klasse, 

og mellom ulike lærere. Det er begrenset hvor mye felles kunnskap- og erfaringsutveksling 

lærerne har for et spesifikt fag, siden lærere oftest underviser i flere fag og tiden er begrenset, 

men dette er noe de gjerne skulle hatt mer tid til og som kunne styrket faget ytterligere. Noen 

skoler oppgir at de har et godt samarbeid med tilhørende idrettslag. Flere av idrettslagene og 

skolene gir uttrykk for at det er potensiale i å samhandle mer.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aktiv Lek AS 

Utdrag fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: 

 Kroppsøving er et sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk 
aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. 

 Gjennom bevegelsesaktivitet og naturferdsel sammen med andre fremmer 
kroppsøving samarbeid, forståelse og respekt for hverandre. 

 Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse om trening, livsstil og helse, og 
erfarer hva egen innsats har for å oppnå mål. 

 Kroppsøving skal bidra til å gi elevene mulighet til å praktisere og reflektere over 
samspill, medvirkning, likestilling og likeverd. 

 Kroppsøving tar vare på tradisjonell bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer 
også til eksperimentering og kreativ utfoldelse i alternative bevegelsesformer. 
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Seksjon helse og omsorg 
Seksjonen består blant annet av Eikertun helsehus, tjenester til funksjonshemmede, 

tjenestetildeling og samordning, NAV inkludert integrering og flyktninger og tjenester til 

hjemmeboende. Her finner vi for eksempel fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelutlån og et 

trivsels- og mestringssenter. Seksjonen har stor fagkompetanse, også innen fysisk aktivitet og 

når flere ulike grupper som har et lavere aktivitetsnivå enn befolkningen generelt, som personer 

med nedsatt funksjonsevne, kroniske sykdommer, innvandrere og eldre.  

 

Integreringsavdelingen har ulike aktiviteter og samarbeider både fast og sporadisk med 

idrettslagene og friluftslivsorganisasjoner om fysisk aktivitet, arbeidstrening og språkpraksis. 

Både innvandrerrådet og idrettsrådet har gitt uttrykk for at de ønsker et tettere samarbeid. 

Dette bør også knyttes opp mot kommunens tjenestetilbud, som for eksempel i tiltak via NAV, 

voksenopplæringen og i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. 

 

Eiker Aktivitetssenter har hvert år en aktivitetsdag om vinteren, hvor kommunens løypekjørere 

stiller opp med blant annet snøscooterturer for deltakerne. Tilbudet er svært populært for 

deltakerne som har funksjonshemminger. 

  

Personer med psykiske utfordringer som har behov for ulike aktivitetstilbud kan få støtte 

gjennom aktivitetshuset Optignisten. Her er fokuset på nettverksbygging gjennom tilbud som 

fysisk aktivitet, kreative, kulturelle og sosiale aktiviteter, med målsetting om økt mestring av 

hverdagen, samt økt livskvalitet.  

 

Trivsels- og mestringssenteret tilbyr to ulike tilrettelagte dagtilbud for personer hjemmeboende 

personer, hvor fokus er mestring, muligheter og mening. Den ene gruppen er for personer med 

demenssykdom, eller som er under utredning for demens. Gruppen har 7 plasser og har åpent 5 

dager i uka. Når brukeren ikke lengre fyller kriteriene, kan tilbudet avsluttes, og alternativt 

tilbud/tjeneste vurderes. Den andre gruppen er et servicetilbud (ikke lovpålagt) til eldre 

hjemmeboende uten alternative tilbud med behov for sosial samvær og aktivisering. Gruppen 

har 6 plasser, og har åpent 5 dager per uke. Senteret jobber med å nå ut til flere eldre for å 

stimulere til blant annet økt fysisk aktivitet som for eksempel fallforebyggende trening. 

Arbeidet gjøres gjennom samarbeid med andre seksjoner og frivilligheten, og gjennom bruk av 

film som gjøres tilgjengelig for målgruppen. 

 

De som trenger hjelp til å få en mer meningsfylt fritid gjennom sosialt fellesskap og ulike 

fritidsaktiviteter, kan vurderes til å få fritidskontakt. Barn, unge og voksne kan få fritidskontakt 

(støttekontakt). Tjenesten er ment spesielt for de med for eksempel psykiske vansker, 

språkutfordringer og funksjonsnedsettelser. Tilbudet er ment som en oppstart for å komme i 

gang og etter hvert klare aktivitetene selv. Det jobbes i dag med å styrke arbeidet fra individ til 
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gruppe. Tjenesteansatte erfarer også at søkere til tjenestetilbudet ikke fyller kriteriene og at det 

er et stort behov for lavterskelaktiviteter for denne gruppen som faller «imellom» organisert 

idrett og tjenestetilbud.  

 

I seksjonen helse og omsorg er naturlig nok sykdomsperspektivet fremtredende med fokus på 

behandling, men det foregår også mye bra helsefremmende og forebyggende arbeid. Her ligger 

det muligheter for å samordne og samarbeide enda mer på tvers internt, og eksternt med lag og 

foreninger om lavterskeltilbud for økt fysisk aktivitet blant ulike målgrupper. 

 

Seksjon Samfunnsutvikling  
Seksjonen består av plan, byggesak, GEO data, landbruk og kommuneskog, kommunelegen, 

natur, miljø og friluftsliv, vei og park, vann og avløp. De fleste av disse tjenestene påvirker på en 

eller annen måte arbeidet med fysisk aktivitet, som for eksempel gjennom arealplanlegging og 

stedsutvikling, anleggsutbygging, rollen som grunneier, kompetanse innen kart og infrastruktur. 

Vei og park har også ansvaret for drift og utvikling av parker og friluftsområder. 

 

Gjennom samarbeidet i buskerudbyen jobber vi mot nullvekstmålet i personbiltrafikk ved å 

støtte mer bruk av gange og sykkel i jobb- og tjenestereiser: 

 

 Kampanjer som Sykle til jobben, Aktiv på skoleveien, Beintøft, Pigg med pigg mfl. 

 Tilrettelegging for gående og syklende, sykkelveier, Elsykkelbiblioteket, støtte til 

«Reis smart»-prosjekter for bedrifter (Hokksund Nærsenter) og «feie for egen dør» 

hvor kommunen blant annet har fått finansiert el sykler til utlån og bedre 

sykkelparkering ved rådhuset. 

 

Seksjon service- og fellestjenester 
Seksjonen har det overordna ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhet i organisasjonen, og har 

blant annet administrert Sykle til jobben aksjonen. Arbeidet med IT, kommunikasjon og 

digitalisering er underlagt denne seksjonen og er viktige aktører for at kommunen kan tilby 

fremtidsrettet tjenester, god og tilgjengelig informasjon til innbyggerne, og at medarbeidere har 

effektive arbeidsverktøy. 

 

Seksjon økonomi, innkjøp og eierskap 
Seksjonens arbeid er viktig i forvaltning av kommunens økonomi, anleggsprosjekter og 

anbudsprosesser, samt tilskuddsordningen rentefritt lån og forskuttering av spillemidler og 

momskompensasjon. De er også bindeleddet mellom kommunen og det kommunale foretaket 
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som er ansvarlig for forvaltning og drift av kommunens formålsbygg. Herunder idrettshaller, 

skoler og fotballbaner. 

 

Seksjon Kultur & livskraft  
Seksjonen har hovedansvaret for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og 

skal følge opp strategi- og handlingsdelen gjennom saksbehandling og tilrettelegging for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 

Her ligger blant annet anleggsutvikling og behandling av spillemidler, tilrettelegging og drift av 

skiløyper, forvaltning av svømmehaller, utleie og tildeling av treningstid i kommunale 

idrettsarenaer og lokaler, samt prosjekt og utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv. I tillegg er kommunens arbeid med tilskuddspolitikk, frivillighet, ungdomsklubber, 

innovasjon og medvirkning underlagt seksjonen. BUA utlånssentral for aktivitetsutstyr ble 

opprettet og satt i drift gjennom biblioteket i forrige planperiode.  

 

2.3. Fysisk aktivitet og næringslivet 

Næringslivet er viktige i folkehelsearbeidet med blant annet boligutbygging og stedsutvikling, 

transport og kollektivtilbud, reiseliv, arbeidsmiljø, og private tjenestetilbud innen helse- og 

omsorg, og kultur og idrettsfeltet. Utbyggere påvirker hvordan arealene skal disponeres, med 

tanke på boligsetting, parker, grøntområder, tilgang til naturområder og leke- og 

aktivitetsplasser. Politikerne setter føringer gjennom reguleringsplaner.  

 

Lokalt privat næringsliv gir støtte til lag og foreninger gjennom gavetildelinger til anlegg og 

aktivitet, som sponsorer og bistår med blant annet sin kompetanse i anleggsutviklingen av 

idrettsanlegg. Det er et godt samarbeid mellom frivilligheten og privat næringsliv om 

arrangement som blant annet Hokksunddagene, Vestfossenmarken, Laksefestivalen og 

Skotselvdagene. Under tilbudet om gratis sommeraktiviteter for barn og unge i regi av 

frivilligheten sommeren 2021, med kommunal støtte, var næringslivsaktører viktige 

bidragsytere for økt tilbud om transport til og fra aktiviteter og forsikring av alle deltakere.  

 

Alle bedrifter har også et arbeidsgiveransvar ovenfor sine ansatte. Arbeidsmiljøloven §3-4 sier 

følgende: arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, 

vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.  Det er imidlertid ikke krav om 

at tiltak iverksettes, men at det vurderes. Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er 

mindre syke enn personer som er lite fysisk aktive. I tillegg gir fysisk aktivitet økt overskudd og 

kan gi økt trivsel. Inaktivitet gir negative effekter og mindre inaktivitet i seg selv gir positive 

helseeffekter (Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)). I følge STAMI bør arbeidsgiver ha som mål 
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å dempe de negative effektene av inaktivitet på arbeidsplassen, og legge til rette for fysisk 

aktivitet ved:  

 

• å forankre arbeidet i ledelsen  

• å arbeide systematisk, helhetlig og langsiktig  

• å legge opp til flere lavterskeltilbud som inkluderer alle  

• La tilbudet være frivillig 

 

 
 

  



23 
 

              Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025  

2.4. Fysisk aktivitet og frivillighet 
Frivillig aktivitet er i seg selv helsefremmende, både for fysisk og psykisk helse. I følge 

frivillighetsbarometeret har to av tre gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (2020). Å være 

til nytte og bidra, samfunnsverdi og jobbe med noe man brenner for, samt det sosiale, 

motiverer mest. Motivasjonen er til dels ulik avhengig av alder og interesser. Denne kunnskapen 

bør brukes til å mobilisere ulike grupper på ulike måter. Arbeidserfaring er for eksempel viktig 

for de yngste. Det sosiale er viktigere for de eldre. 

 

En av fire utfører frivillig arbeid for idrettslag, og fire av ti med hjemmeværende barn under 18 

år deltar i frivillig arbeid for idrettslag. Andelen er relativt stabil over tid (Norsk monitor 2020). I 

idretten oppgir flest av de spurte at de ble rekruttert via kjente. Mange ble også rekruttert 

gjennom egne barn, via markedsaktiviteter eller de svarte at de alltid hadde vært frivillige. 

Høyere utdannede og fagutdannede oppgir å gjøre frivillig arbeid hyppigere enn andre grupper, 

mens alderspensjonister gjør frivillig arbeid oftere enn andre grupper. 

 

I vår kommune har vi både organisert og egenorganisert aktivitet.  Små og store grupper møtes 

jevnlig for trim, gåturer og aktivitet. Gruppene er alt fra private initiativ for vennegjenger til 

organiserte aktiviteter av lag og foreninger. På grunn av Covid-19 har mange av gruppene ikke 

vært aktive og det knyttes både uro og forventninger til hvordan tilbudet vil være etter 

pandemien. Vi som kommune må stimulere og tilrettelegge for fortsatt økt fysisk aktivitet.  

 

En stor bekymring blant lag og foreninger er rekruttering – Hvordan kan kommunen 

tilrettelegge for bedre synliggjøring og stimulering til organiserte aktiviteter?  

 

I følge forskere har frivillig innsats tradisjonelt sett vært knyttet til langvarig medlemskap i 

samme organisasjon. I Norge ser man at mengden kortsiktig frivillig arbeid har økt, for eksempel 

i forbindelse med idrettsarrangement. Forskerne mener at dette får konsekvenser for driften, 

deltakelse i meningsdannelse og beslutningsprosesser i organisasjonene. Når de frivillige er 

misfornøyde eller mister interessen, forlater de den, istedenfor å uttrykke sin misnøye (Enjolras 

B., Strømsnes K., 2018) Men, denne kunnskapen, sammen med motivasjonsfaktorer for ulike 

aldersgrupper, er interessant i arbeidet med å stimulere til frivillig innsats. 

 

Kommunen har oversikt over alle registrerte frivillige lag og foreninger. Det ligger oversikt med 

kontaktopplysninger på kommunens hjemmeside. Det har lenge vært ønskelig å få en 

aktivitetsoversikt og som en start på dette arbeidet har kommunen valgt å være pilot for 

ungfritid.no. Dette er en kostnadsfri og statlig satsning, men det er flere usikre momenter ved 

en slik løsning og kommunen har ikke landet på en endelig plattform for formidling av 

aktivitetstilbud for innbyggerne.  
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Kommunen har også inngått avtale med ALLEMED, en nasjonal dugnad som skal bidra til at alle 

barn og unge kan delta i minst én fritidsaktivitet. Dette er i samsvar med kommunens 

økonomiplan hvor det i dag er registrert 63 prosent barn og unge i aldersgruppen 0-19 år deltar 

i en organisert fritidsaktivitet.  Målet for 2024 er 70 prosent med det langsiktige målet opp mot 

100%. For å nå målet vil det bli satt ned et tverrfaglig team bestående av kommunalt ansatte, 

frivillige og næringsliv. Sammen skal teamet tilrettelegge for «alle med», uavhengig av familiens 

økonomi og sosiale bakgrunn. 

 

I 2020 ble Øvre Eiker frivilligsentral kommunal, og det ble ansatt en egen frivillighetskoordinator 

for å styrke det videre arbeidet. Kommunen har samarbeidsavtaler med blant annet Øvre Eiker 

idrettsråd og Ski- og løypeutvalget, samt alle grendeutvalgene. 

 

2.5. Status fysisk aktivitet og helse i Øvre Eiker 
 

Vi beveger oss for lite 
Folkehelseprofilen til Øvre Eiker for 2021 viser at 

andelen av ungdomsskoleelever som er i fysisk 

aktivitet (svett og andpusten) sjeldnere enn en 

gang per uke ligger over gjennomsnittet målt mot 

Viken fylkeskommune og mot hele landet. Tall fra 

Ungdata undersøkelsen viser at 54 prosent trener 

i idrettslag, mens 21prosent trener på andre 

organiserte måter. 49prosent oppgir at de trener 

på egenhånd. Flere unge er aktive i idrettslag i Øvre Eiker sammenlignet med landsnivået, mens 

det er en mindre andel enn landsnivået som trener på treningsstudio (18 % mot 26%). Som 

figuren viser er 16 prosent inaktive.  

 

I følge vernepliktsverket er andelen 17-åringer som trener 

sjeldnere enn ukentlig enda større. 

 

De lokale tallene for Øvre Eiker er hentet fra 

spørreundersøkelser, altså en subjektiv datainnsamling. En 

svakhet er at de som svarer har en tendens til å 

overrapportere aktivitetsnivået. Derfor bør man også se på 

de nasjonale tallene som er gjort med aktivitetsmålere 

som er objektiv datainnsamling, samt annen kunnskap om 

lokale forhold. 
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På landsbasis viser undersøkelser at de fleste barn 

er aktive nok, men at det er et fall i aktivitetsnivået 

fra 9-årsalderen sammenlignet med tidligere. Bare 

halvparten av 15-åringene er tilstrekkelig fysisk 

aktive. Kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok. 

Ungdom og eldre bruker også en stor del av våken 

tid i ro.  

 

De siste 10-15 årene har aktivitetsnivået blant barn 

og unge vært relativt stabilt. Unntaket er blant 9-åringer hvor nedgangen blant guttene tilsvarer 

1-2 timer med organisert idrett i uka. (Folkehelseprofilen, 2021) 

Hvorfor er det slik? 
Folkehelsebarometeret for Øvre Eiker viser at vi har utfordringer på flere områder. Vi har lavere 

gjennomsnittsutdanning enn i resten av landet. Andelen som mottar stønad til livsopphold er 

høyere enn landsnivået. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 

Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn landsnivået. Det samme gjelder 

hjerte- og karsykdom, overvekt og muskel- og skjelettlidelser. Det er også flere som røyker 

sammenlignet med landet som helhet. Ungdom som er sjeldnere i fysisk aktivitet enn ukentlig 

er høyere i Øvre Eiker enn i fylket og i landet.  
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Her er et utvalg utfordringer og innspill som innbyggerne i Øvre Eiker har uttrykt gjennom 
planarbeidets medvirkningsprosess: 
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«Gradene må 

opp i 

svømmehallen! 

Vestfossen er 

sprengt. Dette 

står øverst på 

ønskelista vår» 
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3.  Barrierer for fysisk aktivitet 

For at flere innbyggere skal bli aktive eikværinger lengst mulig må vi vite noe om hvorfor ikke flere 

oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Mindre bevegelse i hverdagen og ved transport kan 

forklare mye av det lave aktivitetsnivået i befolkningen totalt sett. Daglig fysisk aktivitet blir 

utfordret av trender som digitalisering, skjermbruk og bilbruk (Handlingsplan for fysisk aktivitet 

2020-2029). 

 

Under planarbeidet publiserte vi en spørreundersøkelse på kommunens hjemmeside, hvor 60 

prosent svarte at motivasjon var et hinder for økt fysisk aktivitet. I følge Norsk monitor 

undersøkelsen svarte 32 prosent i 2011 at «slitsomt» var en barriere. I 2019 økte andelen som 

svarte dette til 40 prosent. Størst økning hadde «slitsom» barrieren i aldersgruppen 25-39 år. De 

øvrige barrierene har holdt seg relativt stabilt, med tidsklemma som troner øverst på lista over 

hinder for fysisk aktivitet eller for økt fysisk aktivitet. 

 Har ikke tid/tar for mye tid 

 For slitsomt/krever for mye/orker ikke 

 Kjedelig 

 Savner et godt miljø 

 Trening/aktiviteter foregår på uegnet tidspunkt 

 For dyrt/har ikke råd 

 Har varige skader/fysisk handikap 

 Vanskelig å komme seg til egnede idrettsanlegg 

 Mangler/har for dårlig utstyr 

 Mangel på gode instruktører/trenere 

 Det er for mye frivillig arbeid rundt tilbudet 

 For mye/tøff konkurranse 

 

For å se nærmere på hvilke hindringer for fysisk aktivitet som finnes har vi forsøkt å se på de 
ulike aldersgruppene for seg, slik at vi enklere kan peke på behov og utvikle målrettet tiltak. 

3.1. Barn og unge (0-12 år) 

Grunnlaget for bevegelsesglede, aktivitetsvaner og fysiske funksjoner legges i barne – og 

ungdomsårene. Tidlig innsats med tiltak på arenaer som favner alle barn og unge er derfor 

viktig.  

 

Barn 0-5 år  

De fleste småbarn i denne aldersgruppen driver ikke med aktiviteter enda, men hverdagen er 

preget av mye lek. Etter hvert blir det fotturer, svømming, turn, sykling, dans/gymnastikk m.m. 

(Norsk Monitor 2020)  
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I 2019 kom WHO med anbefalinger om skjermbruk blant barn og unge. Skjermtid for barn 0-2 år 

bør være null, mens barn mellom 2-5 år ikke bør se på skjerm mer enn maksimalt en time om 

dagen. 

 

I følge handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029 bidrar barnehagene i snitt med to tredeler 

av barnas totale fysiske aktivitet daglig. En studie (Kippe K., Lagestad P A., 2018) viser samtidig 

at det er ulik grad av fysisk aktivitet i barnehagene, og at mange barnehagebarn er mindre fysisk 

aktive enn de burde. 

 

Barnehagen er den første felles møteplassen for lek og læring i livet. Det er en av samfunnets 

viktigste fellesarenaer for barn. I følge barnehageloven skal barnehagen ha en helsefremmende 

og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal være en 

arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling, og 

barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes, jf. Forskrift om rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver.  

 

Fra høsten 2020 er det tilgjengelig tilbud om videreutdanning for barnehagelærere i fysisk og 

motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen innenfor kompetansestrategien Kompetanse for 

fremtidens barnehage 2018–2022. (Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029) 

 

Barn 6 – 12 år  

Barna i denne aldersgruppa har et veldig høyt sportslig aktivitetsnivå, og nesten alle barn i 

denne alderen har vært innom et idrettslag.  

 

I følge Norsk monitor 2020 mener de fleste foreldre at utgifter til barnas fysiske aktiviteter er 

moderate. Men, undersøkelsen viser også at utgiftene øker. 42 prosent av husstander med barn 

0-18 år oppgir at de bruker under 5.000 kroner per år på barnas fysiske aktiviteter. Andelen som 

bruker mer har økt fra 2017 til 2019. 

 

Barn i lavinntektsfamilier 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) definerer fattigdom som mer enn mangel på 

mat, klær og tak over hodet. Det handler også om å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik 

linje med resten av samfunnet. Fattigdom blant barn er økende. Bufdir skriver videre at barn av 

foreldre med ingen yrkestilknytning eller lav utdanning har høyest risiko for lavinntekt, og 6 av 

10 barn i familier med lavinntekt bor i en husholdning som mangler yrkestilknytning. Barn av 

enslige forsørger, og særlig kvinner, har større risiko for å vokse opp med lav inntekt. Over 

halvparten av barna i familier med lav inntekt har innvandrerbakgrunn.  
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Å vokse opp i et hjem med lav inntekt kan gjøre det vanskeligere å bli integrert. Utfordringer 

med språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer kan øke når man ikke har tilgang til 

viktige sosiale arenaer.  

 

Vi vet at barn i familier med lav inntekt i mindre grad deltar i organiserte aktiviteter enn andre 

barn. Dermed går de glipp av en viktig sosial arena til å treffe jevnaldrende, og har mindre 

tilgang til en arena som kan gi demokratiforståelse og være identitetsutviklende for ungdom.  

I tillegg føler barn og ungdom fra lavere sosiale lag seg mer utenfor enn andre og organiserte 

fritidsaktiviteter er derfor en viktig inkluderingsarena.  

 

Videre ser man også at foreldrenes utdanningsnivå og familiens inntekt påvirker barns psykiske 

helse negativt. Dette kan være for eksempel adferd, hyperaktivitet og problemer med 

samhandling med jevnaldrende (Bufdir). Dette viser igjen hvor viktig deltakelse i organiserte 

fritidsaktiviteter kan være. 

 

For å møte disse utfordringene er det viktig med helhetlig innsats og samarbeid på tvers i 

kommunen og med frivilligheten. Bruk av ALLEMED verktøy, gratis lokaler til fritidsaktiviteter, 

utlånssentral og individtilpasset støtte er noe av de tiltakene Bufdir anbefaler og som Øvre Eiker 

mer eller mindre praktiserer i dag. Her er det et enda større potensiale i å jobbe mer 

systematisk og samhandle om gode løsninger for flere.  

 

Familiehjelpa er et nyoppstartet tilbud som skal gi familier og enkeltindivider veiledning og 

oppfølging i møte med ulike utfordringer, på et helhetlig vis. Det er planlagt dialog med 

frivilligheten som vil være viktig erfaring- og kunnskapsutveksling for å styrke dette arbeidet.  

 

3.2. Ungdom (13-19 år) 

Undersøkelser viser at de fleste ungdommer er fysisk aktive. Men, måten de trener på endrer 
seg og flere faller fra og blir gradvis mer inaktive.  
 
Ungdata (2021) viser at tre av fire norske tenåringer er med i organisert idrett i løpet av 
ungdomstiden og ingen andre organiserte fritidsaktiviteter aktiviserer så mange ungdom. 
Samtidig har seks av ti som har vært med i ungdomsidrett, sluttet før de er blitt 18 år.  
 
Rundt halvparten av de som slutter med ungdomsidrett, trener heller på treningsstudio, og seks 
av ti trener på egen hånd. Men, det er også ca. 20 prosent som slutter helt med å trene, og 
ytterligere 10 prosent trener sjelden. De som trener i idrettslag trener oftere enn de som trener 
på egenhånd.  I tillegg er det vanlig at de som trener i idrettslag, også trener på andre arenaer. I 
gjennomsnitt trener de som er med i et idrettslag, nesten like ofte på arenaer utenfor idretten 
som innenfor. 
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De sosiale forskjellene i rekruttering til ungdomsidrett er store. 85 prosent av de som vokser 
opp i familier med mange sosioøkonomiske ressurser, har deltatt i ungdomsidretten, mot 61 
prosent av ungdom fra familier med færre ressurser. (Ungdata 2021, Norsk Monitor 2020). 
 
Like mange gutter som jenter har deltatt i organisert idrett gjennom oppveksten. Det er flere 
jenter enn gutter som slutter når de kommer i ungdomsalderen, særlig i overgangen til 
videregående. Det er også flere jenter med minoritetsbakgrunn som ikke deltar i idrettslag 
sammenlignet med gutter med minoritetsbakgrunn og ungdom med majoritetsbakgrunn fra 
begge kjønn. Foreldrenes holdninger og kunnskap om norsk idrett er av avgjørende betydning 
for ungenes deltakelse. I tillegg kan konservative kjønnsrollemønstre fra opprinnelseslandene, 
krav til bekledning, samvær med motsatt kjønn, foreldrenes engasjement og deltakelse i frivillig 
arbeid er andre faktorer for jenters deltakelse i idrett. Kostnadene ved å drive idrett er også en 
betydelig årsak (Kom igjen, jenter!, 2014). 

 
Blant ungdom generelt viser undersøkelser at det er store kjønnsforskjeller på hvordan gutter 
og jenter uttrykker sine idrettslige ambisjoner på. Satse eller ikke. Forskerne viser til at jenters 
motivasjon og tro på å satse er langt mer begrenset enn for gutter. Dette kan være et uttrykk 
for samfunnets normer og forventninger knyttet til kjønn, i følge rapporten Ungdom, kjønn og 
fritid. (Eriksen, I. M. & Seland, I., 2019) 
 
Rapporten viser også til at sosial tilhørighet og vennskap er en sterk motivasjon for å drive med 
organiserte aktiviteter. Å føle gruppetilhørighet og bekrefte identitet er en viktig del av 
ungdomstiden. Videre sier rapporten at konsekvensene for å stå utenfor en populær aktivitet i 
lokalmiljøet ser ut til å være større for gutter enn jenter, og at deres muligheter for tilhørighet 
og vennskap kan bli mindre. Jentene ser ut til å ha friere valg av aktiviteter. 
 

Hovedårsaker til frafall blant ungdom er at de ikke lenger ønsker å forplikte seg til faste 

treningstidspunkter og/eller prioritere tiden annerledes. Mangel på tid og at det ikke er gøy 

lenger oppgis som andre årsaker til frafall. (Skauge M. & Hjelseth A., 2021) Mange særidretter i 

dag har treninger og konkurranser tidligere enn før, og sesongidretter har blitt helårsidretter. 

De som ikke har ambisjoner kan fort falle fra da. Økte krav fra idretten og på skolen gjør at 

ungdommens samlede livssituasjon gjør det vanskelig å få til begge deler. Totalen blir for 

voldsom og ungdommen mister motivasjonen. Når i tillegg venner slutter påvirker det det 

sosiale miljøet og det oppleves som kjedelig.  

 

En studie basert på Ungdata tall fra 2017-2019, og respondenter fra videregående skole (16-19 
år) har sett på hvordan frafall fra idrettslag henger sammen med skoleengasjement i form av tid 
brukt på skolearbeid, skoleprestasjoner og utdanningsaspirasjoner. Undersøkelsen fant ulike 
mønster for ungdom med to utenlandsfødte foreldre (minoritetsungdom) og 
majoritetsungdom. Blant minoritetsungdom var frafallet fra idrettslag høyest blant de elevene 
med best karakterer, og motsatt blant majoritetsungdommen. Frafallet er størst blant de 
elevene som bruker mye tid på lekser, men sammenhengen her er større blant 
minoritetsungdom enn majoritetsungdom. Blant majoritetsungdommen som ønsket seg videre 
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til høyere utdanning var frafallet mindre, mens blant minoritetsungdommene var det ingen 
sammenheng. Forskerne mener at for minoritetsungdom betyr mer tid til skole, mindre tid til 
idrett, mens hos majoritetsungdommen kan resultatene leses som at de som er disponert for å 
mestre skolen,  
 
Norsk Monitor 2020 viser at for aldersgruppe 15-25 år er barrierer som «for dyrt» «mangler 
utstyr» og «vanskelig å komme til treningsanlegg» større hindre enn for befolkningen for øvrig. 
Men det er også i denne aldersgruppen barrieren «slitsomt» økte over tid, fra 41 prosent i 2011 
til 51 prosent i 2019.  
 
Dialog med ungdomsrådet i Øvre Eiker bekrefter det litteraturen her viser til. Ungdommene 
ønsker seg flere aktivitetstilbud uten preg av konkurranse og prestasjon. De vil gjerne teste nye 
typer aktiviteter, typ ala allidrett for ungdom og åpen hall. Det kan gjerne være mer fysisk 
aktivitet på arenaer der de er i dag, som i forbindelse med skole og ungdomsklubb. Bedre 
transportmuligheter som økt busstilbud ble trukket frem som spesielt viktig for ungdommens 
muligheter til å være i fysisk aktivitet. Mange er fornøyd med nærmiljøene sine, med anlegg og 
naturfasiliteter, men ønsker seg større variasjon, informasjon om muligheter og noen å være 
aktive med.  
 

3.3. Voksne (20+) 

I tillegg til at regelmessig fysisk aktivitet 
beskytter mot en rekke sykdommer, er det 
også en kilde til overskudd og avkobling, 
følelse av mestring, bevegelsesglede og 
påvirker humøret vårt. Det gir oss bedre 
søvnkvalitet og bedrer forhold til egen 
kropp. Fysisk aktivitet er sosialt samvær og 
det gjør oss bedre rustet til å mestre 
hverdagens krav og utfordringer.  
 
Det er ikke rart at flertallet i Øvre Eiker 
svarte at de ønsket å bli mer fysisk aktiv når 
de ble spurt. Så hvorfor er ikke 
motivasjonen på topp? 
 

Tidsklemma og dørstokkmila er hinder for mange. Flere sier at det å trene med andre, flere og 

varierte anlegg og aktivitetstilbud, og tilgang på utstyr kan bidra til at de blir mer fysisk aktive. 

 

Det er gjennom tverrsnittstudier vist at voksne som bor 1-10 minutter fra et 

friområde/park/turvei har et gjennomsnittlig aktivitetsnivå som er høyere enn dem som bor 

lengre fra. Godt tilrettelagte bo- og nærmiljøer har betydning for utjevning av sosiale forskjeller 

i aktivitetsvaner (Sammen om aktive liv Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029). 
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Å gå er den vanligste fysiske aktiviteten i alle aldersgrupper. Det holder oss i form, sparer klima 

og luften vår, støyer ikke og er bra for bo- og bymiljø og det kan være både rekreasjon og 

transport. Nærfriluftsliv er lett tilgjengelig, rimelig og krever lite utstyr.  Å styrke slike områder 

med attraktive og fleksible nærmiljøanlegg kan gi ytterligere bruk og også fungere som sosiale 

møteplasser.  

3.4. Eldre 67+ 

Aktivitetsnivået synker blant eldre. Befolkningsprognoser viser at det er en økende aldrende 

befolkning i Øvre Eiker i tiden fremover. Etablering av anlegg for fysisk aktivitet og 

tilrettelegging for økt bevegelse i hverdagen må være aldersvennlige, slik at eldre mennesker 

kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. Tilrettelegging for 

gående har stor betydning for eldres muligheter til å være fysisk aktive i nærmiljøet. Ved å 

etablere styrkeapparater langs turstier og ved sentrale møteplasser kan voksne og eldre enklere 

oppfylle anbefalingene om vektbelastende trening. Anlegg for aktiviteter som boccia/petanque 

er forholdsvis enkelt å etablere og egner seg for eldre i tillegg til andre aldersgrupper. Dette er i 

tråd med pensjonistforeninger og eldrerådet sine ønsker. Det er dialog om slike anlegg blant 

annet sammen med Mestringssenteret. Idretten og pensjonistgrupper er i oppstarten av å tilby 

allidrett for eldre som et prøveprosjekt. Muligheter for sosialt samvær før/etter aktiviteten og 

transporttilbud til/fra arenaen er noe de eldre peker på som suksessfaktorer. 
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3.5. Inkludering og mangfold  

Diskriminering og rasisme 
«Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på 

bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle 

orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. 

Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, 

hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er 

diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen». 

 

Inkludering og toleranse 
Hvis vi skal lykkes med å hindre utenforskap – få alle helt innafor – holder det ikke bare med å si 
at døra vår står åpen, men vi må aktivt invitere folk inn. Vi kan ikke være passive og nøytrale til 
holdninger og atferder blant medmennesker, men vi må aktivt stå opp for verdier om at alle er 
en like stor del av et fellesskap og hører til, uavhengig av forutsetninger. 
 

I Øvre Eiker har folkebevegelsen Øvre Eiker viser ansikt utarbeidet et verdimanifest som Øvre 

Eiker kommune har besluttet seg til. Dokumentet ble revidert og vedtatt senest oktober 2020 

og lyder følgende. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VISJON 

Vi vil bidra til økt bevissthet om felles ansvar for vårt demokrati, arbeide for toleranse, 
mellommenneskelig respekt og forståelse og legge til rette for lokalt samhold og 
samarbeid. 
 

 

MÅL 

Sammen med bygdas lag, foreninger, organisasjoner, by- og grendeutvalg, skoler, 
næringsliv og kommunen, vil vi arbeide for: at barn og unge, sammen med voksne, gis 
mulighet til å skape et godt, trygt og mangfoldig lokalmiljø at det skapes gode 
møteplasser, der ulike mennesker og holdninger kan inspirere hverandre at vår visjon 
løftes inn i samfunnsdebatten 
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Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal, fastslår at «Idretten skal på alle nivåer 

praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på 

alle idrettens ulike arenaer. Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og 

reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten. 

 

For idretten er det viktig å være bevisst på egen organisasjonskultur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Innvandrere 
I følge Viken Fylkeskommune er andelen flyktninger og innvandrere i Øvre Eiker kommune 

relativt høy, 16,05 %, og utgjør en sammensatt befolkningsgruppe på om lag 3164 personer fra 

93 nasjoner. Nær halvparten kommer fra 60 land utenfor Europa. Dette er naturligvis en gruppe 

som først og fremst er representert i kategoriene barn, ungdom, voksne og eldre. Likevel er det 

noen utfordringer som er spesielle for denne gruppen som vi mener det er viktig å belyse.  

 

Unge med innvandrerbakgrunn – og særlig jentene – deltar i ungdomsidrett i mindre grad enn 

gutter og jenter med norskfødte foreldre. Noe av forskjellen må sees i sammenheng med at 

mange med innvandrerbakgrunn vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status. 

 

Analysene viser at unge med innvandrerbakgrunn er betydelig overrepresentert blant de som 

aldri har vært med i et idrettslag. Blant guttene er andelen som har sluttet i et idrettslag mens 

de gikk på barneskolen, nokså lik uansett om ungdommene har innvandrerbakgrunn eller har 

Norges idrettsforbund skriver følgende om dette på sine hjemmesider.  

«Organisasjonskultur er holdninger, erfaringer, oppfatninger, verdier og praksis som 
organisasjoner har samlet og utviklet over tid. Organisasjonskulturen er det usagte, 
det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Den viser seg for 
eksempel i medlemmenes samhandling med hverandre og hvordan man oppfører seg. 
Vi må utfordre oss selv og organisasjonen. Når en organisasjon har eksistert over lang 
tid, utvikler det seg en uformell struktur som danner grunnlaget for de som deltar, 
men også for hvem som deltar».  
 

Frivillighet Norge sier at «Når vi jobber med inkludering, jobber vi også med å endre 

organisasjonskulturen. For at vi skal kunne fornye oss og være en organisasjon som 

medlemmene trives i, må vi derfor først våge å endre organisasjonskulturen». 

 

Hefte om inkluderingsworkshop fra Frivillighet Norge: 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-

norge/pdf/Workshophefte_leselist.pdf?mtime=20191217082812 

 
 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Workshophefte_leselist.pdf?mtime=20191217082812
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Workshophefte_leselist.pdf?mtime=20191217082812
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norskfødte foreldre. Blant jentene er det noe høyere frafall i minoritetsgruppen, selv om hoved 

mekanismen for forskjellene – både blant gutter og jenter – handler om at færre har startet 

med organisert idrett (Ungdata). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som driver med organisert idrett er lavere enn i 

befolkningen ellers. Generelt har denne gruppen flere utfordringer med psykisk og fysisk helse, 

og derfor er det desto viktigere at mennesker med funksjonsnedsettelser er fysisk aktive.  

 

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble oppløst i 2007 med bakgrunn i at 

funksjonshemmede skulle integreres i den ordinære idretten. Målet er at full integrering skal 

lede til flere og bedre tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser i deres nærmiljø. I Øvre 

Eiker har også det vært praksisen. Enkelte idrettsforeninger har eller har hatt egne treninger for 

enkeltgrupper, mens kommunale tjenester tilbyr trening med fysioterapeut etter skoletid.  

 

I regi av kommunen har det vært gjennomført et Åpen hall arrangement for den aktuelle 

gruppen og det er et mål om at Åpen hall tilbudet generelt skal satser på og videreutvikles i 

neste planperiode, fordi det har vært god oppslutning og et etterspurt tiltak. For at tilbudene 

skal bli attraktive er det viktig at målgruppen er med på å bestemme hva og hvordan tilbudet 

skal være. 

 

I følge Norges idrettsforbund kan følgende være utfordringer med inkludering: 

 Å nå ut med informasjon til, og å kommunisere med målgruppen pga. 
språkutfordringer, tilgjengelighet og tid overfor foreldre. 

 At enkelte skoler ikke åpner opp for å sende ut informasjon til elevene. 

 At familiene har mangel på økonomi og utstyr, eller tror at de har det, for å kunne 
delta i et fullverdig tilbud.  

 At enkelte idrettslag kan ha en kultur som ikke passer for mennesker med 
innvandrerbakgrunn, som kode for bekledning, oppmøtetid, dugnadsinnsats, 
interesser og holdninger. 

 At enkelte foreldre kan ha manglende oppfølging og involvering av barnas 
idrettsaktiviteter.   

 At enkelte ungdommer ikke har drevet med idrett i yngre alder. 

 Med manglende tilgang til transport. 

 Med mangel på halltid.  
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Rapporten «Idrett for alle? – studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysisk aktivitet» 

utført av Senter for Idrettsforskning ved NTNU på oppdrag av Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komite, viser at funksjonshemmede i mindre grad enn 

funksjonsfriske deltar i idretten. Rapporten viser til at forskning på området er mangelfull og at 

vi har lite kunnskap om denne gruppen, men at fysiske barrierer for funksjonshemmedes 

deltakelse i aktivitet i fritid, skole og idrett er godt kartlagt. Rapporten viser at barrierer for 

deltakelse er mangel på: 

 Tilgjengelighet 

 Informasjon 

 Transport 

 Ledsagere 

 Nødvendige hjelpemidler 

 

I tillegg kommer sosiale barrierer som manglende kunnskap, fordommer hos omgivelsene og 

undervurdering av kompetanse. 

 

Rapporten påpeker en bekymring for at det ikke finnes retningslinjer som sikrer personer med 

nedsatt funksjonsevne deltakelse i fysisk aktivitet i skolen og at lærerens manglende kunnskap 

er en faktor som bidrar til å ekskludere mennesker med funksjonsnedsettelser fra fysisk 

aktivitet. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) 

uttrykker bekymring over at mange ikke får den tilpasningen de behøver i kroppsøvingsfaget i 

skolene. I følge NKBUF får alt for mange fritak fra undervisningen eller blir «satt på benken». 

Skolene er et sted som når ut til alle barn og unge og er således spesielt viktig i 

folkehelsearbeidet. Hvis vi skal lykkes med at flere skal bli fysisk aktive må kroppsøvingstimene 

oppleves som inkluderende for alle – og gi bevegelsesglede.  

 

I Øvre Eiker er det gode eksempler på at man har lykkes med tilrettelegging og inkludering i 

kroppsøvingsfaget. Det er viktig at slik tilrettelegging blir en integrert del av skolens holdninger 

og kommunens anleggspolitikk, og ikke er avhengig av enkeltlæreres kompetanse og 

engasjement (https://www.utdanningsnytt.no/kroppsoving-spesialundervisning/nelly-er-aldri-

tilskuer-nar-klassen-har-kroppsoving/271568) Intervju med kroppsøvingslærere i Øvre Eiker 

viser at det er dedikerte lærere i kroppsøvingsfaget med høy fagkunnskap, men de savner en 

felles arena med mulighet for kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av skoler, i en mer 

systematisk form enn via de felles møteplassene de har i dag, hvor også andre fag og 

informasjon skal ivaretas. 

 

Øvre Eiker har gjort forsøk på å stimulere lag og foreninger til økt tilrettelegging for mennesker 

med funksjonsnedsettelser ved å vektlegge denne gruppen medlemmer en større 

tilskuddsandel. Ordningen ble ikke videreført da virkningen ikke ble som tiltenkt.  

https://www.utdanningsnytt.no/kroppsoving-spesialundervisning/nelly-er-aldri-tilskuer-nar-klassen-har-kroppsoving/271568
https://www.utdanningsnytt.no/kroppsoving-spesialundervisning/nelly-er-aldri-tilskuer-nar-klassen-har-kroppsoving/271568
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I Øvre Eiker har vi noen friluftsområder som er spesielt universelt tilrettelagt. Denne 

informasjonen bør være lett tilgjengelig for allmennheten. Kommunen bør styrke arbeidet med 

å gjøre flest mulig arenaer universelt utformet.  Finansiering av anlegg for idrett, egenorganisert 

aktivitet og friluftsliv gjennom spillemiddelordningen forutsetter at anleggene er universelt 

utformet. 

 

Kommunens råd for mennesker med funksjonsnedsettelser har flere ganger påpekt gruppens 

kompleksitet i behov. I tillegg til at det er snakk om særegne individer på lik linje som alle andre, 

er det også snakk om mennesker med mange ulike typer nedsatt funksjonsevne og et tiltak 

fungerer ikke for alle.  – ett enkelt tiltak fungerer ikke, men mange mindre tiltak på alle nivåer 

vil lede til økt rekruttering. 

 

En ny rapport fra Oslo Economics, 2020) belyser utfordringene og kommer med konkrete behov 

og tiltak. Tiltakene som løftes frem er; et riktig tilrettelagt tilbud, målrettet informasjon og 

større innsats for å overbevise potensielle utøvere, mer bruk av lokale krefter og flere 

kompetente trenere. Nøkkelen til suksess ligger i å gjennomføre tiltak som gir flere i 

målgruppen et ønske om å begynne med idrett, og en glede over å utøve idretten når de først 

er i gang. 

 

Rapporten trekker også frem at organisert idrett og kommunen har ulikt ansvar i å tilrettelegge 

for økt fysisk aktivitet. Kommunen og det offentlige må ta ansvar for blant annet tilgang på 

ledsager og transport, samt tilrettelegging og riktig kompetanse i blant annet kroppsøving. Det å 

føle mestring og glede ved å være aktiv er nøkkelen til organisert idrett og til livslang fysisk 

aktivitet – uavhengig av utgangspunktet ditt. 

 

BUA – utlånssentral for aktivitetsutstyr 
BUA Øvre Eiker er implementert i bibliotekets drift og med medlemskap i den nasjonale BUA-
ordningen (BUA.io). Biblioteket har valgt å bruke eget utlånssystem (Bibliofil) til BUA-utlån. 

 
BUA (Barn og Unge i Aktivitet) låner ut fritids, sports- og aktivitetsutstyr, som ski, skøyter, 
sykler, skateboard, kanoer, telt, fiskeutstyr, turutstyr, SUP-brett og mye mer. Det er størst utlån 
i vintermånedene, og da særlig skiutstyr. På sommeren er det mest utlån av sykler, turutstyr og 
SUP-brett. 
 
Seksjon Kultur og livskraft og biblioteket har satt av ca 50.000,- i sitt årlige budsjett til drift, hvor 
bibliotekets ansattressurser tilsvarer ca. 30 prosent stilling. Biblioteket har søkt midler til 
innkjøp og vedlikehold av utstyr, og fått en betydelig sum fra diverse søknader hos Bufdir, 
Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. 
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BUA Øvre Eiker er mye brukt av alle mulige innbyggere og er en viktig faktor for at flere kan 
være i fysisk aktivitet. Kommunen scoret høyt på BUA sentralt sine utlånslister og har vært helt i 
toppen flere ganger sammenlignet med tilsvarende kommuner.  
 
Det er kommet ønsker om å øke tilbudet med desentraliserte utlånssentraler/utstyr i direkte 
tilknytning til aktivitetsarenaen. Det er utfordrende å finne gode løsninger på dette med tanke 
på utlånssystem og administrasjon ut fra de ressursene kommunen har i dag. Kommunen har 
registrert at det finnes egne bokser/skap med aktivitetsutstyr i parker hvor innbyggere selv kan 
betjene dette via en app. Kommunen er åpen for å se på de mulighetene som finnes sammen 
med frivilligheten for å øke tilgjengeligheten på utstyr ytterligere.  
 

4. Idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv 

4.1. Organisert idrett 
Visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett er den største 

frivillige organisasjonen på landsbasis, hvor Norges idrettsforbund (NIF) har i underkant av 2 

100 000 medlemskap fordelt på ca. 11.000 idrettslag og foreninger.  

 

Per 1.1.2021 bor det 19.709 personer i Øvre Eiker og det er ca. 5800 medlemskap fordelt på 22 

idrettslag i kommunen. Det er omtrent 3000 medlemmer under 19 år og ca. 2700 medlemmer 

over 19 år. I tillegg kommer kommunens skytterlag som tilhører Det frivillige skyttervesen (DFS) 

med omtrent 1000 medlemmer. Fra DFS er det omtrent 50 medlemmer under 19 år og resten 

er voksne. En stor andel er knyttet til jaktaktivitet. Det er også trossamfunn i kommunen som 

tilbyr organisert idrett og fysisk aktivitet til sine medlemmer. I tillegg har Den Norske 

Turistforening (DNT) 988 medlemmer fra Øvre Eiker. 

 

Idrettslagene er organisert under paraplyorganisasjonen Øvre Eiker idrettsråd, som har en 

samarbeidsavtale med kommunen. Idrettsrådet er svært aktivt, har et tett og godt samarbeid 

med kommunen og er blitt drevet godt over mange år. Idrettsrådet vedtar hvert år et 

handlingsprogram. Rådet har et helthetlig perspektiv på kommunens idrettspolitikk, og tar også 

et samfunnsansvar utover den rene driften av idrettslagene. De siste årene har idrettsrådet tatt 

en ny rolle og engasjert seg som en pådriver og stimulerer idrettslagene til samarbeid på tvers 

og med eksterne aktører om aktivitetstilbud, spesielt i skoleferier og etter skolen-tilbud. 

Idrettsrådet søker tilskuddsordninger og 3-parts samarbeid for å øke mangfoldet av 

aktivitetstilbud i kommunen. Det er et økt fokus på samhandling med kommunale tjenester og 

forbedring av ivaretakelse av barn og unge som faller utenfor.  

 

Flerbrukshallene er i dag fylt med aktiviteter som håndball, allidrett, turn, friidrett, 
aktivitetsgrupper, volleyball, e-sport (med fysisk aktivitet i sal) og drill. I dag er det noe ledig tid i 
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hallene til organisert aktivitet, men det er lite attraktive tidspunkt for lag og foreninger. I 
helgene blir hallene benyttet til håndballkamper og cuper. I gymsalene er det trimgrupper, ski, 
orientering, drill og fotball. Aktiviteten i disse arenaene er redusert de siste to årene. Det 
skyldes i hovedsak at aktivitet er flyttet til nybygde anlegg som fotballhall og ny 
flerbrukshall/basishall med flere aktivitetssaler. Her er det altså plass til flere aktivitetstilbud 
som ikke krever for mye plass og utstyr. 

 
Kommunen har et digitalt bookingsystem for sesongbooking / strøbooking. Hvert år kan lag og 
foreninger søke om treningstid til faste aktiviteter i kommunale anlegg. Prioritering og fordeling 
av faste treningstider gjøres av kommunen etter drøftinger med idrettsrådet. Det er fastsatt 
prinsipper som det fordeles etter.  

 
Vi har flere særidrettslag som tilbyr aktiviteter som taekwondo, flyving, cheerleading, 
badminton, bordtennis, brettseiling, riding, fotball, sandhåndball, orientering, padling, ski, trial, 
skytesport, turn, skøyter, tennis, frisbeegolf og svømming. 

 
Av idrettslagene som har svart på kommunens spørreundersøkelse i forbindelse med 
planarbeidet, oppgir 18 prosent at de har venteliste til sine aktiviteter, mot 80 prosent som 
svarer at de ikke har det. 

 
På spørsmål om klubbene opplever utfordringer eller begrensninger ved å drifte tilbudet sitt, 
svarer flere at de er fornøyd og at de ikke opplever dette. Andre oppgir at det er utfordrende å 
skaffe frivillige til ulike type verv, at de har for lite halltid, mangel på innendørsanlegg til 
friidrett, små basseng som gir lite fleksibilitet og dårlig utnyttelse. For aldersgruppen 6-12 år er 
det vanskelig og nå fram til flest mulig, og blant aldersgruppen 13-19 år opplever idrettslag at 
det er utfordrende å gi riktig tilbud til alle, tilpasset ferdighet.  

 
Flere idrettslag går med konkrete planer om å utvide sine tilbud, som for eksempel allidrett for 
ungdom, allidrett for eldre, videreutvikle etter skolen-tilbud og samarbeid med skole. 

 
Idrettsrådet søker kommunens årlige tilskuddsordning, og mottar driftsstøtte og husleiestøtte 
som de viderefordeler til sine medlemmer. Kommunen gir ikke støtte for medlemmer som bor 
utenfor kommunen, særidrettslag som har en større målgruppe enn kommunens innbyggere 
mener at dette bør endres på. 

 
Pandemisituasjonen i 2020-2021 har medført store utfordringer for blant annet idretten. Det 
kan ha medført konsekvenser vi ikke kjenner til i dag. 

 

4.2. Egenorganisert fysisk aktivitet 
Begrepet egenorganisert fysisk aktivitet omfatter all idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som 
initieres og utføres på egenhånd, utenfor organiserte rammer. Det kan for eksempel være å ta 
seg en skitur eller en gåtur, sparke fotball eller skate etter skoletid, eller drive med yoga og gå 
på treningssenter. Konkurransepreget er tonet ned eller er helt fraværende, det er mindre 
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behov for en instruktør/trener og man lærer av hverandre eller søker opp kunnskap på 
egenhånd.  
 
Foruten idrettslag og foreninger er det flere andre organiserte organisasjoner som har 
aktivitetstilbud for innbyggerne, slik som gågrupper og dansegrupper. Øvre Eiker har også flere 
treningssenter, som retter seg til ulike målgrupper med fokus på for eksempel styrketrening og 
fitness, lavterskeltrening, Crossfit, yoga og tradisjonelle treningssenter med variert tilbud. Om 
vinteren er det aktivitet i skileik og mindre skitrekkanlegg åpent for alle, og det er et stort 
engasjement for skøyteaktivitet. Kommunen gjennomfører Åpen hall for ungdom og ulike 
aktivitetsarrangement i samarbeid med frivilligheten. 

 
Det ligger et potensial for å åpne opp anleggene mer og tilby tid til egenorganisert idrett og 
fysisk aktivitet. Ledig kapasitet er så klart en utfordring, men tiden rett etter skoletid kan 
utnyttes mer, i tillegg til de mindre aktivitets/gymsalene. Et av kommunens mål er for eksempel 
å videreutvikle Åpen hall konseptet. 

 
Tverga er en frivillig organisasjon etablert i 2018 på oppdrag fra Kulturdepartementet, som skal 
være et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet og blant annet veilede 
kommuner og frivillige i utviklingen av arenaer for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. 

 

Som beskrevet i kapittel 4.1 er idretten i Øvre Eiker godt organisert og veldreven. Det er 

imidlertid flere organisasjoner som driver med friluftsliv og andre aktiviteter som bidrar til 

tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og som ikke er organisert i noe større sammenslutning i vår 

kommune. Det kan derfor være vanskeligere å ha god nok dialog med disse interessegruppene, 

de trenger også hjelp og støtte til utvikling av anlegg og aktivitet, og her ligger det et uforløst 

potensial i å tilrettelegge, samarbeide og samordne tiltak for økt fysisk aktivitet.  

 

Kommunen har vært i dialog med andre kommuner som har etablert aktivitetsråd for å ivareta 

denne målgruppen. I Øvre Eiker har vi allerede mange råd, utvalg og paraplyorganisasjoner som 

vi har god kontakt med om slik tilrettelegging, men vi ser likevel behov for å styrke dette 

arbeidet slik at vi får utnyttet alle de positive ressursene som er i kommunen og at vi sammen 

kan skape resultater raskere.  

 

Alternativer til et aktivitetsråd kan være et forum eller et nettverk, med faste eller temaaktuelle 

medlemmer, eller en blanding. Aktører som er aktuelle å invitere til videre dialog om en slik 

organisering er; Jeger- og fiskeforeninger, Holtefjellets venner, Diabetesforeningen og lignende 

interesseorganisasjoner, Idrettsrådet, Speideren/4H, Røde Kors, DNT Drammen og omegn, Ski- 

og løypeutvalget, ressurspersoner fra egenorganiserte aktiviteter 

(frisbeegolf/skatere/sykkel/klatring mfl.). Frivilligsentralen og andre kommunale tjenester vil 

også være aktuelle å involvere i dette arbeidet.  
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4.3. Friluftsliv 
I Øvre Eiker har vi et flott og variert naturlandskap med større friluftsområder, både tilrettelagte 
og ikke tilrettelagte områder. Vi har elver, innsjøer, fjell, strender og parker. Det er tilrettelagt 
turstier sentrumsnært og til skogs. Turgåing er den aktiviteten som flest folk driver med, og 
forskning viser at merking og tilrettelagte turveier og stier øker deltakelse i friluftslivsaktivitet. 
Jakt og fiske, sopp- og bærsanking, ski, sykkel og padling er andre populære aktiviteter. Tilgang 
til attraktive arealer og enkle anlegg, nær der folk bor, gjør friluftslivet lett tilgjengelig, rimelig 
og krever lite utstyr (Sammen om aktive liv Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029). 

 
Innspill fra innbyggerne i Øvre Eiker viser at det er forholdsvis enkle tiltak som skal til for at flere 
vil bli mer fysisk aktiv. Noen av tiltakene som går igjen er bedre skilting og merking av turstier og 
skiløyper, flere utendørsanlegg for styrketrening og egenorganisert idrett (som for eksempel 
petanquebaner) og flere aktivitetstilbud. Tilrettelegging som stolpejakt, Geocaching osv., gode 
turmål, topptur, rundtur og ulike aktivitetsarrangement som turrebuser (påske- og julerebus) er 
eksempler på aktiviteter som kan stimulere flere til å bli fysisk aktive. Det finnes i dag mange 
muligheter, vi må bli flinkere på å synliggjøre disse. 

 
Kommunens arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder bidrar til å øke 
kunnskapsgrunnlaget for å kunne ivareta god arealplanlegging i kommunen. Det gir oss bedre 
kunnskap og oversikt over verdifulle friluftsområder som vi kan vurdere videre utvikling av. 
Konkrete tiltak for videreutvikling av friluftslivets ferdselsårer og gjennomføring av disse i 
planperioden vil bli vesentlig for å kunne svare opp de behovene innbyggerne har pekt på. Et 
samarbeid med grendeutvalgene, lokale friluftslivsorganisasjoner og velforeninger, og DNT 
Drammen og omegn vil være viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. 

 
Statlig sikra friluftsområder 
I Øvre Eiker kommune har vi totalt 8 statlig sikrede friområder. 
Sundhaugen og Nedre Sandøra har forvaltningsplaner og kan motta statlig støtte til tiltak. 

 
Det foreligger ikke konkrete forslag om å sikre nye områder. Strandsonen er en viktig 
friluftslivsarena og sikringen av potensialet for friluftsliv ved vann og vassdrag må gis høy 
prioritet. Utviding av gang og sykkelveinettet i friområder ved vann vil også være viktige tiltak. 
Det må være et mål at adkomsten til strandsonen ikke forringes, men at den forbedres.  

 
De siste årene har kommunen mottatt statlige friluftslivsmidler til universell utforming av 
Sundhaugen. Som arealmyndighet har kommunen både ansvaret for at det finnes attraktive 
arealer for friluftsliv i nærmiljøet og for tilrettelegging av friluftsområder tilgjengelig for alle. For 
å oppnå dette er det nødvendig å iverksette tiltak på de arealene som er lettest tilgjengelige for 
alle grupper i befolkningen. Dette gjelder både grøntstrukturen, utmarka og kulturlandskapet 
omkring tettstedene. Kommunen må også sørge for å gjøre tiltakene kjent for innbyggerne og 
tilreisende. Nærmiljøområdene er av særlig stor verdi for muligheten til å drive friluftsliv for 
barn og eldre og for de som er inaktive og lite motiverte.  

 
Nærmere beskrivelse av friluftslivsområdene finnes i vedlegget Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder i Øvre Eiker. 
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Skiløyper 
Kommunen forvalter skiløypene i Øvre Eiker. Vi har ca 150 km med skiløyper, avhengig av 
snøforhold og tilgjengelige ressurser. Kommunen har turløyper, lysløyper, skibakker og 
skileikområder fordelt i hele kommunen. I 2019/2020 ble de to løypeprepareringsmaskinene 
byttet ut med nye. Det er flere skibruer som krever oppgradering. 

 
Selve løypekjøringen gjennomføres av eksternt firma og personer som har et ekstra 
engasjement for skiløypene i kommunen.  

 
Ski- og løypeutvalget er et rådgivende organ for skiløypeforvaltningen, herunder løypeutvikling 
og prioriteringer, administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet og være 
kontaktpersoner for de ulike delene i løypenettet. 
Utvalget består av representanter fra ulike idrettslag/foreninger som har tilknytning til 
skiløypenettet, samt representant for grunneiere. De frivilliges innsats utgjør en stor del av 
skiløypeforvaltningen.  

5. Anlegg og arenaer for fysisk aktivitet 

Et av statens viktigste virkemiddel for å oppnå målene i idrettspolitikken er fordeling av 
overskuddet til Norsk Tipping AS til idrettsformål, blant annet idrettsanlegg. I tillegg finansierer 
de forskningssenter og nettstedet www.godeidrettsanlegg.no som bidrar til økt kunnskap om 
idrett og bygging av anlegg. For utvikling av arenaer for egenorganisert fysisk aktivitet og 
friluftsliv er www.tverga.no og www.norskfliluftsliv.no andre kilder til kunnskap og veiledning. 

 
Alle anlegg som har mottatt spillemidler er registrert i det nasjonale anleggsregisteret, 
anleggsregisteret.no. Hvert år oppdaterer kommunen anleggsregisteret sitt slik at nyetablerte 
anlegg blir registrert og nedlagte anlegg får status som nedlagt. Anleggene er registrert med 
type anlegg, plassering, etableringsår, hvem som eier og hvem som drifter anlegget m.m.  

 
Lekeplasser med anlegg som faller inn under lekeplass-kategorien er ikke tilskuddsberettiget i 
spillemiddelordningen og er derfor ikke registrert i anleggsregistret. Det kan også være privat 
etablerte anlegg som ikke er registrert her eller i anleggsregistret. 

 

Under den siste planperioden har idrettsrådet også blitt involvert i etablering av nærmiljøanlegg 
i tilknytning til skoler og idrettsplasser. Dette er også i tråd med idrettens nasjonale strategi 
Idretten skal! Flere og bedre anlegg 2019-2023.  

 

I Viken idrettskrets sin rapport «idrettsanlegget som en aktiv møteplass» finner vi at det brukes 
nesten tre ganger så mye midler på å bygge nærmiljøanlegg nå som for 10 år siden, og at 
variasjonen i type anlegg som bygges nå har doblet seg. Viken idrettskrets skriver også at de 
ønsker at idrettslag og kommuner skal bygge et nærmiljøanlegg i tillegg, hver gang de bygger et 
ordinært idrettsanlegg. 

 

http://www.godeidrettsanlegg.no/
http://www.tverga.no/
http://www.norskfliluftsliv.no/
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Egenorganisert fysisk aktivitet kan gjennomføres i tradisjonelle og ordinære idrettsanlegg, men 

det er grunn til å tro at den organiserte idretten huser det meste av anleggenes kapasitet. 

Nærmiljøanleggene skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten og er derfor anlagt for 

egenorganisert fysisk aktivitet. Hvor disse anleggene og områdene blir plassert er viktig for hvor 

mye anleggene blir brukt. Tverga påpeker blant annet at nærmiljøanlegg som samles i et større 

område, fremfor å bygge stykkevis og delt har store fordeler, og å etablere nærmiljøanlegg 

rundt skoler gir spesielt god utnyttelse av anleggene. 

 

I Øvre Eiker er det et tett samarbeid med lag og foreninger om etablering av idrettsanlegg, både 

ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Gjennom samarbeidsavtalen med idrettsrådet sikrer vi at 

det bygges behovsriktige anlegg. Når det gjelder etablering av nærmiljøanlegg og lekeanlegg 

kan initiativet ofte komme fra skolen eller foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), og i noen tilfeller fra 

grendeutvalg og innbyggere. Kommunen sin langsiktige anleggsplan er uprioritert anleggsliste. 

Som nevnt tidligere skal kommunen finne en organisering som vil systematisere arbeidet og 

sette større fokus på friluftsliv og egenorganisert aktivitet. 

 

Ved større kostnadskrevende anlegg bør Øvre Eiker utrede muligheter for samarbeid med 

nabokommuner om etablering av interkommunale idrettsanlegg, slik som for eksempel 

svømmeanlegg.  

5.1. Anleggsstatus 

I anleggsregisteret er det registrert 150 ordinære anlegg (inkludert kulturarenaer) og 81 
nærmiljøanlegg i Øvre Eiker. Dette inkluderer også friluftslivsanlegg.  

 
Kort oppsummert har vi følgende anlegg i Øvre Eiker: 

 3 flerbrukshaller (tilsvarer 3 håndballbaner, tilhørende aktivitetssal/styrkerom) 

 6 gymsaler 

 4 særidrettshaller (basishall turn, fleridrettshall (cheerleading per dags dato), trialhall, 
bordtennishall. Tilhørende finnes også aktivitetssal/styrkerom/motorikkrom) 

 10 kunstgressbaner: seks 11-er baner, to 9-er baner, en 7-er baner 

 1 fotballhall (7-er bane) 

 Ca. 8 gressbaner 

 Ca. 80 nærmiljøanlegg 

 Ca. 150 km med skiløyper 

 2 små slalåmanlegg (hvorav ett har kunstsnøanlegg) og flere skileik områder 

 Ca. 9 skøytebaner 

 Flere skyteanlegg, innendørsbane og utendørsanlegg 

 Hestesportanlegg 

 Friluftslivsområder som Finnemarka, Holtefjell, Drammenselva, Sirikjerke, Eikeren og 
Fiskumvannet  
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Det er ikke noe god objektiv måling på anleggsdekning/behov, men det anbefales at vi tar 
utgangspunkt i særidrettenes anleggsplaner, idrettens aktivitet og utbredelse, anleggsdekning 
samt muligheter for utvikling. I tillegg må vi påse at vi har et større fokus på nærmiljøanlegg, 
nye aktivitetstrender og fleksible anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, inkludert 
friluftslivsaktivitet. Det er også en voksende trend med bruk av digitale plattformer. 

 
Det er tidligere gjennomført en behovskartlegging for fotballbaner, som viser at kapasiteten nå 
er tilfredsstillende. Håndballmiljøet har ytret behov for ytterligere kapasitet og ved fordeling av 
treningstid i de kommunale flerbrukshallene er det idretter som ikke får tilstrekkelig tid de har 
søkt om. Det er noe ledig kapasitet i hallene, men det er ugunstige tider for de aller fleste og 
kapasiteten i flerbrukshallene i dag kan ikke håndtere en økning i aktivitet som har behov for 
denne type anlegg.  

 
Det er ledig kapasitet i flere gymsaler, som kan egne seg for egenorganiserte trimgrupper eller 
lignende. Det har lenge vært fremmet et behov for et skianlegg med kunstsnømuligheter og 
rulleskitrase. Skimiljøet har utredet flere alternativer og er nå i gang med reguleringsprosess for 
et slikt skianlegg. På Fiskum er det et godt sykkelmiljø og de har etablert flere ulike sykkelanlegg 
den siste tiden. Det er flere steder som ser på muligheten til å etablere pumptrackbaner og 
tilrettelegging for stisykling. Det er anlagt flere skateområder og rulleparker, hvor de største og 
nyeste ligger i Skotselv og på Darbu.   

 
På kommunens spørreundersøkelse i planprosessen svarte litt over halvparten at de hadde en 
tilfredsstillende anleggssituasjon. Litt under halvparten svarte at anleggssituasjonen ikke var 
tilfredsstillende. Flere idrettslag har planer om å utvikle sine anlegg og etablere nye anlegg, 
mens andre gir uttrykk for et behov og ønsker seg for eksempel å kunne samle all aktivitet i en 
hall, ha et godt innendørstilbud om vinteren, noen ønsker seg større og smartere anlegg for 
best mulig utnyttelse og det presiseres at anlegg skaper aktivitet. 

 

5.2. Eierskap, finansiering og drift av anlegg og arenaer 

 

Eierskap og finansiering 

I Øvre Eiker er det registrert 231anlegg i anleggsregisteret. Av disse er i underkant av 100 
offentlige og resten er privat eid. I denne kommunedelplanen har vi en prioritert og en 
uprioritert anleggsliste. Prioritert anleggsliste rulleres hvert år, mens uprioritert anleggsliste 
rulleres ved behov eller ved revisjon av kommunedelplanen. Anlegg det er ønske om, men som 
det foreligger lite planer for å gjennomføre vurderes tatt inn på uprioritert anleggsliste for å 
utrede om det er mulig å gjennomføre. Finansiering av kommunale anlegg vurderes i 
forbindelse med økonomiplanen og kommunens investeringsbudsjett hvert år. Dersom et tiltak 
ikke er blitt utredet eller det er blitt vurdert som ikke gjennomførbart, blir det tatt ut av listen 
igjen.  

 
Initiativene om nye anlegg kan komme fra for eksempel enkeltpersoner, skoler eller frivillige lag 
og foreninger. De som spiller inn anlegg til anleggslistene bør forankre behovet hos 
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grendeutvalgene, skoler eller andre interesseorganisasjoner, som også kan bidra til å utrede 
mulighetene for realisering og drift i samsvar med kommunen.  

 
Spillemidlene er den viktigste finansieringsordningen for å etablere anlegg for fysisk aktivitet. 
For å søke om spillemidler til et nærmiljø-, friluftslivs- eller idrettsanlegg er det noen kriterier 
for eierskap som må være tilfredsstilt. Anlegg som etableres uten støtte fra 
spillemiddelordningen har ikke samme krav. Kommunen ønsker at eierskap og videre drift skal 
drøftes når det planlegges nye anlegg og når de spilles inn til anleggslisten, uansett 
finansieringsform, slik at det ikke etableres anlegg uten noen formelle eiere eller driftere. Dette 
for å ivareta sikkerhet og lengst mulig levetid på anlegg. Sammenslutninger som for eksempel 
FAU bør være en samarbeidspartner ved etablering av anlegg i tilknytning av skoler og 
barnehager, men eierskapet bør ligge hos kommunen eller et idrettslag/interesseorganisasjon 
for å sikre langsiktig drift og vedlikehold av anlegget. 

 
Spillemiddelordningen er i dag underfinansiert og etterslepet på utbetaling av spillemidler har 

passert 3 milliarder kroner. De senere årene har spillemidlene utgjort 22 -23 prosent av 

anleggskostnadene. Det er store variasjoner i hvor stor andel av kostnadene spillemidlene 

dekker, mindre kostnadskrevende anlegg får en større andel støtte enn kostnadskrevende 

anlegg.  

 

Idretten kan også søke om rentefritt lån til bygging av anlegg, herunder forskuttering av 
spillemidler og momskompensasjon. I løpet av forrige planperiode har kommunen innvilget 
rentefrie lån til 14 anlegg som har mottatt spillemidler. Rundt halvparten av anleggene mottok 
kun forskuttering av spillemidler og momskompensasjon. 

 
Frivilligheten kan også søke om investeringstilskudd til etablering av anlegg. Det er ikke mange 
anlegg som har mottatt rene tilskudd til anlegg de siste årene. 

 
Innspill fra idretten er at ordningen med investeringstilskudd og spesielt rentefrie lån, er svært 
viktig for at idretten fortsatt skal kunne etablere anlegg selv. 
 
Kommunen har ingen øremerket sum til anleggsutvikling hvert år, men vurderer innspill og 
behov opp mot andre prioriteringer i forbindelse med budsjettbehandlinger. Mindre tiltak og 
mindre kostnadskrevende anlegg vurderes over driftsbudsjettet, men siden dette fra før av er 
stramt med lite frie midler er det vanskelig å prioritere alle gode tiltak og behov. Ofte er det 
enklere å få realisert tiltak når vi kan bidra med en egenandel og søke ulike støtteordninger, 
oftest fra fylkeskommunen og staten, eller i samarbeid med frivilligheten.  

 
Ved større investeringsprosjekter, som etablering av ny skole, barnehage og andre offentlige 

formålsbygg og idrettsanlegg er det viktig at det avsettes midler også til uteområdet tidlig i 

prosjektet, og at dette ikke bare blir en salderingspost på prosjektet.  
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Drift 
Nylig etablerte kommunen Øvre Eiker kommunale foretak som skal forvalte kommunens 
formålsbygg. Dette inkluderer idrettsanleggene. Øvre Eiker kommune har to kunstgressbaner 
som er kommunale. Disse driftes av to idrettslag gjennom egne driftsavtaler. Kommunen drifter 
innendørsanlegg og nærmiljøanlegg. Tjenestestedet vei og park klipper gressbaner og vanner 
skøytebaner, i tillegg til parker, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier og statlig sikret 
friluftsområder. I tillegg har tjenestestedet idrett og aktivitet ansvaret for enkelte 
utfartsparkeringer, svømmehallene og drift av skiløypene, sistnevnte i samarbeid med Ski- og 
løypeutvalget. Sommervedlikehold, og delvis vintervedlikeholdet av skiløypene er helt avhengig 
av frivillig innsats. Kommunen har egen ulykkesforsikring som gjelder ved planlagt frivillig arbeid 
i regi av kommunen. Det er flere frivillige som bidrar til vedlikehold av friluftslivsområder og 
anlegg.  

 
Når det gjelder de privat eide idrettsanleggene har kommunen en søknadsbasert 
tilskuddsordning til frivilligheten, som tildeler driftstilskudd og husleiestøtte til lag og 
foreninger. Det er paraplyorganisasjonen Øvre Eiker idrettsråd som søker og får tildelt støtte, og 
som igjen tildeler tilskuddet videre til sine medlemmer. https://ovre-
eiker.kommune.no/kultur/tilskuddsordninger/Sider/side.aspx 

 
Idrettsrådet har påpekt at driftsstøtten bør økes i takt med at idretten etablerer flere anlegg for 
innbyggerne i kommunen. I dag baseres tildelt driftsstøtte seg på blant annet medlemstall. I 
forrige planperiode ble ordningen med husleiestøtte endret. Tidligere var det gratis for barn og 
unge under 19 år å trene i kommunale idrettsanlegg. Siden det er mange privateide anlegg i 
kommunen, valgte idrettsrådet å praktisere en refusjonsordning hvor alle betalte inn leie til 
idrettsrådet, mens midlene ble fordelt ut igjen til alle, inkludert de privateide anleggene. Nå er 
det innført husleie i alle kommunale anlegg og en husleiestøtteordning. I dag søker idrettsrådet 
om å få dekket alle faste treningstimer som lag og foreninger rapporterer inn, uavhengig av 
anleggenes eierform.  Idretten får ikke dekket husleien sin 100 prosent, men en betydelig del. 

 

5.3. Sambruk skole og idrett 

I likhet med skolene, har også idrettslagene en sentral rolle i nærmiljøene, og mange idrettslag 

har sine aktiviteter og sine anlegg i tilknytning til skoleområdene. Noen idrettslag eier også 

grunnen selv, men de fleste anlegg er etablert på kommunal grunn med egne avtaler om 

bruksrett på 20-30 år (i henhold til spillemiddelbestemmelsene).  

 

De fleste skolene benytter utendørsanlegg eid av idrettslagene uten noen form for avtale eller 

vederlag. I dag er det en klubb som har leieavtale med nærliggende skole (Hokksund 

barneskole) på utendørsanlegg og denne klubben eier også grunnen selv. Det eksisterer i dag 

tre avtaler hvor kommunen leier lokaler av idrettslagene. Det er på Darbu, Hokksund 

barneskole og Røren. Det er to kommunalt eide kunstgressbaner som driftes av idrettslag, 

Ormåsen og Skotselv.  

https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/tilskuddsordninger/Sider/side.aspx
https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/tilskuddsordninger/Sider/side.aspx
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I Skotselv har idrettslaget vært svært delaktig i etablering av flerbrukshallen og har således en 

egen avtale om leiepriser her. Avtale om bruk av et av rommene i denne hallen er under 

utarbeidelse mellom kommunen og Eiker E-sport (Bakke IF). I tillegg utredes det muligheter for 

sambruk mellom idrettsanleggene på Loesmoen idrettspark og en ny barneskole der. Det er 

viktig at idretten likebehandles og at avtaler som etableres følger de samme prinsippene, 

samtidig som lokale forhold til en viss grad skal kunne vurderes der det er særskilte grunner for 

det.  

 

Idrettslagene har etablert nærmiljøanlegg på eller i nær tilknytning til skoleområdet i Skotselv 

og Darbu. Grendeutvalg og idrettslag har vært involvert i etablering av anlegg også andre 

steder.  

 

Spillemiddelfinansierte anlegg må følge bestemte bestemmelser for blant annet allmenn 

tilgjengelighet, idrettslig aktivitet og utleievirksomhet. Det er også ulike krav til universell 

utforming av idrettsanlegg og skolebygg som må hensyntas ved sambruk. Rene gymsaler som 

bygges til skolebruk er for eksempel ikke spillemiddelberettiget, men gymsaler/idrettshaller 

som bygges til også idrettsformål og som følger idrettens bestemte målkrav er berettiget 

spillemidler.  

 

Barn og unge bruker en stor del av oppveksten i barnehagers og skolers uteområder. En rapport 

fra 2019 «Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen?» viser til at 

skolens uteområder ser ut til å ha en smertegrense når arealstørrelsen er mindre enn 20 

kvadratmeter per elev. Små uteområder gjør det vanskelig å innpasse variert terreng og stor 

nok variasjon for bruk - noe som igjen kan bidra til mindre aktivitet. Mange barn på lite areal gir 

også mindre rom for at elevene kan trekke seg tilbake alene, eller i mindre grupper. Nye 

undersøkelser viser også at uteområder i skolegårder og parker appellerer mer til gutter enn 

jenter. Jenter ønsker blant annet at funksjonene for aktivitet og opphold flyter i hverandre og 

senker terskelen for deltakelse. Dette er noe vi må ta hensyn til ved etablering av anlegg og 

utforming av uteområder (V.Rishaug, Asplan viak, 2015) .  

 

Vi ser at vi ikke har god nok oversikt over hva som skjer og planlegges ved uteområdene på 

skolene, og at det blir noe tilfeldig hvordan skoleområdene er utformet. Ofte dukker det opp 

initiativ som gjerne skal utføres raskt på grunn av tilgjengelige ressurser der og da. Skolene har 

naturligvis en formening om status og behov, men vi anbefaler at det lages en helhetlig rapport 

som tar for seg kortsiktige og mer langsiktige behov på hver skole. Det gjør at 

anleggsutviklingen på hver skole blir mer målrettet og vi kan i større grad skape synergier med 

annet vedlikehold osv., slik at vi kan lage enda bedre uteområder for barn og unge i kommunen.   
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I arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal også elevenes miljø på 

uteområdene vurderes. Med elevenes miljø menes «det fysiske og psykososiale miljøet, både i 

innendørs arealer og på uteområder som ligger på skolens eiendom, i umiddelbar tilknytning til 

denne og andre områder som virksomheten drives på». I løpet av forrige planperiode er det 

utført tilsyn på miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Øvre Eiker, og det fremstår noe 

uklart hvor mye dette hadde å si for uteområdene siden forskriften i seg selv ikke stiller så store 

eller spesifikke krav til uteområdene.  

 

Skoleområdene er en sentral del av nærmiljøene i kommunen, og det er også her kommunen 

legger mest ressurser på anlegg. Skolegårdene fungerer også som viktige sosiale møteplasser 

for nærområdet. Utvikling av lekeplasser/skolegårder/nærmiljøparker bør derfor skje i tett 

samarbeid med FAU, grendeutvalg, idrettslag, velforeninger og andre lokale aktører. En 

helhetlig rapport over skolens uteområder vil også kunne sikre at alle skoler får tilfredsstillende 

nærmiljøparker på sikt og at vi benytter alle tilgjengelige ressurser og initiativ på best mulig 

måte. Skolene og deres uteområder bør også utfordres til nyskaping og fremtidsrettet 

utforming. Det er en dreining fra tradisjonelle idretter til økt egenorganisert aktivitet, dette bør 

gjenspeiles i anleggsutviklingen. Barn og unges behov og ønsker er også stadig i endring, og vi 

ser at gutter og jenter har ulike preferanser på hva som er gode uteområder. Fleksible anlegg og 

fysiske omgivelser som kan stimulere til flere typer aktiviteter, bevegelsesglede og sosiale 

møteplasser bør satses på.   

 

Her er en grov oversikt over anlegg og eierskap knyttet til skolene i Øvre Eiker. Der hvor det er 

nærliggende idrettspark og barnehager er dette også tatt med. En fullstendig anleggsoversikt 

finnes i anleggsregisteret (www.anleggsregisteret.no) og vedlagt anleggsoversikt.  Der det 

foreligger skriftlig avtale om sambruk er det nevnt.  

 

 
Skole, barnehage Kommunale anlegg Private anlegg Avtaler 

Skotselv barne og 

ungdomsskole, 

barnehage 

 Idrettshall med e-

sport rom, 

styrkerom 

 Kunstgressbane 

 Nærmiljøanlegg 

 Kultursal 

 Skatepark 

 Skiløype/lysløype 

 Lager m.m. 

 Driftsavtale kunstgressbane Bakke IF/ØEK 

 Rett til bruk av grunn (spillemidler) 

 Bruksavtale e-sport rom (under utvikling) 

 Avtale om reduserte leiepriser i hall/kultursal 

Bakke IF, Skotselv GU 

Hokksund 

barneskole, 

barnehage, SFO 

 Nærmiljøanlegg  Kunstgressbaner 

 Ballbinge 

 Aktivitetssal 

 Avtale om leie av lokale til SFO i HIL sitt 

klubbhus 

 Avtale om bruk av uteområder eid av HIL 

Hokksund 

Ungdomsskole 

 Nærmiljøanlegg: 

skateelementer, 

ballbinge, basket, 

bordtennis, 

sandvolleyballbane 

 Idrettshall 

 Kultursal 

  Idrettslag leier tid i idrettshall og kultursal 

http://www.anleggsregisteret.no/
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Eiker VGS  Nærmiljøanlegg 

(fylkeskommunal) 

 Gymsal 

(fylkeskommunal) 

  Idrettslag leier tid i gymsal 

Røren skole  Gymsal, blackbox 

teater 

 Nærmiljøanlegg: 

ballbinge, 

taubane, 

klatrestativer, 

hinderløype 

 Røren idrettspark (ikke i 

umiddelbar nærhet): 

kunstgressbaner, klubbhus, 

friidrettsbane/anlegg 

 Idrettslag leier tid i gymsal 

 Skolen benytter idrettsparken 

Vestfossen 

barneskole, 

Vestfossen 

ungdomsskole 

 Idrettshall, speilsal 

 Fotballbane gress 

 Nærmiljøanlegg: 

ballbinge, 

tarzanløype, 

skateelementer, 

turnpyramide, 

trimpark 

 Eier kanoer 

 RVS-parken (ikke i 

umiddelbar nærhet) med: 

kunstgressbane, gressbane, 

nærmiljøanlegg, trimpark, 

frisbegolf, klubbhus, 

aktivitetssal, tennisbaner 

 Idrettslag leier tid i idrettshall 

 SFO leier speilsal 

 Rett til bruk av grunn RVS-parken, kommunal 

eiendom, private anlegg 

Ormåsen 

barneskole, 

barnehage, NFO 

 Kunstgressbane 

 Gymsal 

 Nærmiljøanlegg: 

skaterampe, 

basket, ballbinge, 

taubane, skiløyper, 

skileik, akebakke 

 Trimpark (Grendeutvalg) 

 Frisbegolfbane 

(Grendeutvalg) 

 Klubbhus O-laget 

 Skiløype/lysløype 

 Driftsavtale kunstgressbane VIF/ØEK (Basert 

på avtalen med Bakke IF) 

 Rett til bruk av grunn Grendeutvalg/ØEK 

 Avtale om klubblokalet O-laget/ØEK 

 Rett til bruk av grunn lysløype 

(Lysløypekomiteen) 

Darbu skole, 

barnehage 

 Nærmiljøanlegg  Kunstgressbane 

 Idrettshall (liten) 

 Skatepark/ 

streetbasket 

 Ballbinge 

 Sykkelløype 

 Rett til bruk av grunn Fiskum IL/ØEK 

 Avtale om leie/drift av idrettshall 

Barnehage/Røren 

Idrettsplass 

  Røren idrettspark  Barnehage leier lokaler i det ene klubbhuset 

Barnehager/ 

Loesmoen 

idrettspark 

 Grøntområder  Fotballbane gress, 

kunstgress 

 Fotballhall 

 Idrettshall, 

turn/cheerleading/bordten

nis/ 

styrkerom/motorikkrom/sp

eilsal 

 Rett til bruk av grunn HIL/ØEK, 

Hokksundhallen AS/ØEK 

 Avtale om etablering og drift av fotballbane 

HIL/ØEK 

Barnehage/ 

Røkeberg 

skøytebane/ 

gressløkke 

  Skøytebane (IL Ramm Eiker) 

 Gressløkke 

 IL Ramm Eiker drifter skøytebanen, ØEK 

klipper gress og bidrar med vanning av  

skøytebanen av og til. 
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5.4. Livskraftige steder 
Øvre Eiker er en kommune med tre tettsteder og en by. Geografisk sett er bebyggelsen spredt 

på 6 grender, som hver har sitt grende- og byutvalg. Kommunen har lenge jobbet med 

stedsutvikling og hver grend/by har et sterkt eierskap til sitt lokalmiljø og de er den viktigste 

bidragsyteren til å skape aktive lokalsamfunn. 

 

Det er 5 allidrettslag i Øvre Eiker. Bakke IF (Skotselv), Hokksund IL (Hokksund), IF Eiker Kvikk 

(Røren), Vestfossen IF (Vestfossen) og Fiskum IL (Fiskum). De andre idrettslagene er 

særidrettslag og favner hele kommunen, og enkelte idrettslag tiltrekker seg medlemmer også 

fra andre kommuner, sånn som Hokksund turnforening og Eiker Cheerleadingklubb. Noen av 

allidrettslagene tilbyr idretter som ingen andre i kommunen gjør, slik som friidrett i IF Eiker 

Kvikk og tennis i Vestfossen. I enkelte aldersgrupper og idretter foregår det samarbeid på tvers 

av idrettslagene.  

 

Parallelt med dette planarbeidet er kommunens friluftslivsområder kartlagt og verdsatt. Det er 

viktige friluftslivsområder i og rundt alle tettstedene i kommunen, som byr på mange 

muligheter for å drive egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. Grendeutvalgene, 

frivilligheten og kommunen har etablert nærmiljøanlegg på de mest sentrale stedene i hvert 

tettsted og rundt skolene. Lokalbefolkningen er viktige i arbeidet med å få skiltet og merket 

aktuelle stier og løyper. 

5.2. Skotselv 

I tillegg til anleggene rundt Skotselv skole er det skiløype fra Bakke kirke og videre innover i 

løypenettet på Eiker Vest og Holtefjell, samt en liten slalåmbakke i Pilterud med 

kunstsnøproduksjon på vinteren. 

 

Det er nærmiljøanlegg ved Fjerdingstad grendehus, Hærebrusand gressbane, elvesti, 

sandvolleyballbane i sentrum/Duvelgården, og fine friluftslivsområder rundt Snaukollen, 

Lobbenåsen og Ullandsåsen. 

 

I Skotselv er det et mangfold av aktivitetsmuligheter og beliggenheten med all natur gir mange 

fordeler. Grendeutvalget ønsker at det finnes gode møteplasser for folk, i alle aldre. Det ligger 

potensial i å utvikle de områdene som finns enda bedre og gjøre de universelt utformet. For 

eksempel flere broer over elver for tursti, flere sykkelstier, enda flere benker og enkle 

lekeplasser med utetreningsapparater, parkour anlegg, sykkelløype, lekeplasser, downhill 

løyper, akeområder, arenaer for aktivt friluftsliv, parkområder med bading og moro. Elvesti fra 

Skotselv til Hokksund trekkes frem som spesielt aktuelt. Styrking av infrastruktur som trygge og 

gode gang- og sykkelveier og boligutbygging trekkes fram som spesielt viktig.  
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5.3. Hokksund 

På Østsiden av Hokksund finner vi Falkbanen med sine idrettsanlegg som er nært tilknyttet 

skoleområdet. Det er friluftslivsområder på hver side av Drammenselva, og det er turmuligheter 

både sommer og vinterstid ved Lauvtjern og i Finnemarka. Hokksund svømmehall, uteområder 

ved Eiker VGS og ungdomsskolen er tilrettelagt for aktiviteter. 

 

Området på Loesmoen har fått et stort løft de siste årene med nye idrettsanlegg og utbedret 

gang- og sykkelvei langs elva og gjennom boligområder. 

 

Hokksund Byutvalg peker på gode turstier, gjerne rundturer og toppturer, turstier med 

«treningsstopp» underveis, med plakater for hva man skal gjøre, flere rebuskonkurranser for å 

gjøre stier mer kjent og lavterskeltilbud som klatring og utendørs trimparker som tiltak som vil 

få flere i fysisk aktivitet. En større aktivitetspark for barn og unge i sentrum trekkes spesielt fram 

og vil også få flere voksne aktive. Synliggjøring av allerede eksisterende tilbud og muligheter 

trekkes også fram som viktig. 

 

5.4. Røren 

På Røren er aktivitetsanleggene plassert ved skolen og på Røren idrettspark/Eiker Kvikk. Det er 

også mange muligheter for å utøve friluftslivsaktiviteter i området. 

 

Røren Grendeutvalg trekker frem forslag som vil få flere i fysisk aktivitet sånn som å utvikle den 

nye sykkelløypen rundt Eiker Kvikk, ved å få en "kjentmansrunde" i området, både opp til 

Ormåsen, lysløypa, gruvene på Kålabånn osv. Utvikle områdene Hoensmarka, Krillåsen og tur 

langs elva helt ned til Hellefossen og opp til Burud. Knytte lokalhistorien i bygda (Hoensskatten, 

kjærlighetsstien, Mølla) til turmål og tilrettelegge for turmuligheter rundt Røren/Gorud, 

Himsjø/Hoensvannet/nye dammen trekkes frem som aktuelle tiltak å satse på. 

 

Området rundt Løkka trekkes frem som et område med mye potensial. En kultursti på og rundt 

Løkka vil være et lavterskeltilbud for innbyggerne og etablere nærmiljøanlegg som for eksempel 

sandvolleyballbane på Løkka ville være et løft for bygda. Grendeutvalget trekker frem det å lage 

ulike arrangement og aktivitetstilbud på Løkka sånn som fiskekonkurranse, hengekøyetur, 

foredrag fra lokale historielag ol. som en måte å få flere i fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. 

5.5. Ormåsen 

Ormåsen er «stedet i det grønne» og slagordet taler for seg. Her er det mange 

aktivitetsmuligheter spesielt for egenorganisert aktivitet og friluftsliv. De siste årene har det 

også blitt etablert idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i området ved skolen. Frisbeegolf er blant 

annet en voksende og populær aktivitet her. Det er skøytebane og mindre aktivitetsanlegg i 

boligområdene, og kort vei til skiløyper og skileik.  
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Vestfossen idrettsforening drifter fotballbanen og ønsker å utvide aktivitetstilbudet på 

Ormåsen, sammen med grendeutvalget og de som bor der. Eiker O-lag har sitt klubbhus her, 

sammen med Eiker ski benytter de gymsalen og uteområdet til sin idrett. Det er også 

privatdrevne mosjonsgrupper og allidrettsgrupper som er aktive her. 

5.6. Vestfossen 

Uteområdet ved skolene her er nylig oppgradert og mye brukt hele dagen. Vestfossen folkebad 

ligger i tilknytning til skolen. Det er kort vei til idrettsparken som også har gjort flere 

investeringen den siste tiden med å oppgradere området sitt med utendørs trimpark, flere ulike 

nærmiljøanlegg og frisbeegolf. 

 

Kommunens mest populære skøytebane ligger på Røkeberg, sammen med en gressbane. 

Friluftslivsområder ved Sundhaugen, Fredfoss, Gommerud og skogsområdet med 

Røkebergtjern, Åletjern og Sirikjerke er tilrettelagt for friluftslivsaktivitet. På vestsida er det 

skiløyper som strekker seg til Fiskum – Kongsberg og mot Ormåsen og Holtefjell.  

 

Vestfossen grendeutvalg trekker frem bedre infrastruktur for fysisk aktivitet, bru over elva 

nedenfor fabrikken, egne tur- og stikart, stolpejakt, egne historiekart, og sykkelsti som tiltak for 

å fremme økt fysisk aktivitet. Grendeutvalget har utviklet en app som kan videreutvikles med 

innhold som skattejakt, historiske kart, turkart og ulike aktiviteter. Mer aktivitet ved elva, som 

for eksempel kano og kajakk utleie, trekkes fram som spesielt aktuelt, både av grendeutvalget 

og idrettslaget.   

 

5.7. Fiskum 

Darbu skole er senter for aktivitetsanlegg på Fiskum. Her er uteområder med nærmiljøanlegg og 

idrettsanlegg. Friluftslivsområder med sandvolleyballbane, badeplass og gapahuk ved 

Anfinnshølen og elvesti til Fiskum gamle kirke, Fiskumvannet og fugletårnet er viktig for 

nærmiljøet.  

 

Innbyggerne på Fiskum har også skileik og skiløyper, fottur og sykkelløyper ved Fiskumhytta og 

innover mot Aspesetra og Kjennerudvannet, og mot Ormåsen. 

 

For Fiskum grendeutvalg er det viktig at innbyggerne har valgmuligheter når det gjelder fysisk 

aktivitet i sitt nærmiljø. De påpeker at logistikk og infrastruktur kan være en utfordring for å 

komme seg til aktiviteter andre steder. Det er viktig at det utvikles tilbud utover organiserte 

aktiviteter. Tiltak som lokale turgrupper og tilrettelagte stier/ veier for disse vil være et godt 

bidrag. Både et dagstilbud og et kveldstilbud med turledere som organiserer turene med 

oppmøtested og turrute. Allidrett / hallidrett for alle aldersgrupper, Spinning også for de eldre, 
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lokale «Tufteparker» med ulike utfordringsnivåer, med rastemuligheter, Jungelløyper / 

klatreparker for de yngre og økt bruk og tilrettelegging av områdene rundt Anfinnsplass er tiltak 

som vil gjøre det enklere for folk å være mer fysisk aktiv. Opplæring for seniorer og andre i 

digitale verktøy /mosjonsspill til hjemmebruk er også aktuelt. 

 

I tiden framover ønsker grendeutvalget at Arnfinnsplass, Hakavik, Sundhaugen og Fiskumhytta 

er utviklet som naturlige knutepunkter i forhold til lokalt friluftsliv med tilgang alle deler av året. 

Tilgang til Kjennerudvannet, Fiskumvannet, Eikeren og elvene er viktig, - her er det utfordringer 

tilknyttet tilrettelegging for bevegelseshemmede. 

 

Eksisterende knutepunkter som skole er utviklet videre, også med tanke på aktiviteter hele 

livet. Trygge veier for sykling og tilrettelagte turfasiliteter også uten ski. Og det er godt med 

søppeltømming der rasteplasser etableres og parkeringsmuligheter ved utfartssteder. 
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