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Velkommen til Høstseminaret 2021

I dag er vi (ca)
 66 deltakere..
 Fra 39 klubber
 Som representerer 72 % av medlemsmassen

Velkommen !!



Dette året. Vanskeligste året etter
krigen !?
Avlyst
 Treninger
 Kamper og konkurranser
 Tilskuere

Har vært stor usikkerhet og fremdeles noe usikkerhet
 Hva skjer fremover
 Fremtidig oppslutning om idrett
 Økonomi



Innledning om

 Alle er med
 Bærekraftig idrett
Grunnmur for framtiden
Økonomi
 Idrettsanlegg – 2021 og 2022



Alle er med



Medlemsutviklingen innen idretten i Bærum
Tall for Bærum i idrettsregistreringen per 31.12.20

56 281 aktive – reduksjon på 592 siden 2019; -1 %
For Norge: - 9,6 % ( fra 1 928 756 til 1 744 470)
For Nordland: -18,8 %
For Viken: -4,5 %

Endring i % 2019-2020
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 +

kvinner -7,2 1,1 0,6 0,3 -5,4
menn -5,9 3,8 1,4 1,0 -2,7



Bærumsidretten –
høy aktivitet i 2020



Bærumsidretten – Høy aktivitet over tid



«Idrett for alle» - Fritidsstipend
 Innenfor idretten har fotballen stått for om lag 50 % av

søknadene

 I 2020 var lag 118 søknader fra dans og 80 fra musikkorps.
Vesentlig mindre i 2021

 Observasjoner: ca 45 % jenter, hovedtyngde alder 10-15

20192021

Andre viktige bidrag:
• «BUA»
• Idrettslagenes brukt og

byttedager

Fritidsstipend: Hovedtall per:
Tall per: høst 12.okt 31.aug
År 2019 2020 2021
Antall 404 475 599
Forbruk i mill kr 1,5 2,13
Utbetalt per barn 3800 3700 3500
Fordeling Bærum vest vs Bærum øst 75/25 75/25



Bærekraftig idrett



Bærekraftig idrett

Alle må ha mulighet til å være med
 Idretten må bidra for at vi skal nå klimamålene



Idrettens bidrag for å nå klimamålene
 Reduksjon energibruk: Varmepumper klubbhus, LED lys,

mer effektiv snøproduksjon
 Renere energibærere: Fyrkjeler olje er sanert
 Eliminere spredning av gummigranulat: opprydning

rundt baner, fangere ved inn- og utgang, dedikerte
plasser for snødeponi for vinteråpne baner

 Bygge granulatfrie baner; Haslum, ØHIL,
Fossum/Barketomta, Emma Hjorth, BVHIF/Rud,..

 Fluorsmøring fjernes (snart..)

 Reduksjon småkjøring;
 Organisert felleskjøring til etter skole trening, ..
 Eller bedre: tilbud der folk bor og er på skole (slik at kjøring blir

unødvendig)



Grunnmuren for framtiden
blir forbedret:
-Økonomi 2022-25
-Anlegg for realisering i 2021 og 2022



Fra 2020 – Om økonomi



Utfordringene i Bærumsmodellen for
anleggsutvikling

Utfordringene i modellen:
 For de største idrettslagsdrevne prosjekter: Forskuttere

store beløp, fordi spillemidler og momsrefusjon kommer i
etterkant

 Drift av alpinanlegg, lysløyper og kunstisanlegg

Bakteppe for innspill til 2021
budsjett



BIRs forslag til forbedringer i HP 2021-24

Forskuttering av spillemidler (og mva) – rullerende fond på
5 mill for forskuttering for store anlegg
Driftstilskudd til ny kunstisbane på Hosle – 0,5 mill årlig fra og
med 2022

BIR var klar over og tilpasset sine innspill til en krevende budsjettsituasjon for
Bærum:
• Redusert antall innspill fra fem til to
• Redusert  omfang på våre to innspill

Vi fikk det vi ba om til 2021
budsjett



Bakteppe for bevilgninger: Støtte til idretten
er støtte til «det gode samfunn»
Idretten
 Spesielt til glede for barn og ungdom
 Bidrar til at deltakerne kjenner lykkefølelsen av endorfinene,

gleden ved samspill med andre, gleden ved mestring
 Bidrar til bedre folkehelse; fysisk og psykisk
 Bidrar til bedre læring
 Fantastisk arena for integrasjon
 Bidrar til nettverk i lokalsamfunnet
 Tilrettelegger anlegg for mye såkalt «uorganisert aktivitet»

Bevilgningene til idretten, er bevilgninger til et godt samfunn!
Kanskje er idrettens bidrag ekstra viktig i disse koronatider?



Kommunebudsjett for 2022 –
Økonomiplan 2022-2025



Budsjettene for idrett –
Investeringsbudsjettet

2022 2023 2024 2025
2021

budsjettet
17,5 15,5 18,5

2022
budsjettet

23,3 16,3 18,5 19,5



Budsjettene for idrett – Driftsbudsjettet,
som berører idrettslagene

 Som før, men gjennomslag for
 Forskuttering spillemidler + opp til 10 mill kr årlig
 Årlig driftstilskudd kunstis Hoslebanen + 0,5 mill kr (+ at 0,5

mill kr er omdisponert fra næranlegg (som delvis ikke er
realisert) til kunstis Hoslebanen)

 Årlig ekstra tilskudd kunstgressbaner redusert med 0,5 mill
kroner



Rud: Svømmehall –
august 21



Rud: Friidrettsanlegg – vår 22



Oksenøya: Flerbrukshall / Basishall turn /
Fotballbane 9’er – høst 22

Granulatfri



Eikeli: Flerbrukshall og kunstgress på
9’er fotballbane – høst 22

Granulatfri



Hosle: Kunstis og kunstgress – høst 21



Stabæk: Kunstisbane: Fjerning av
«svanken», fornying kjølerør – des. 22

Kuldesentral
og maskinhus i

2023



Fossum / Barketomta
Kunstgress 9’er – høst 21

Granulatfri



BVHIF / Rud
Fotballbane kunstgress 11’er

Granulatfri. Olivenstein. Undervarme



Oppgradering flere fotballbaner

 Jardar – Rehabilitering gressfelt Bjørnegård
 Emma Hjorth kunstgress 9’er (granulatfri)
 Sandvika stadion, skifte av kunstgress (granulat)
 ..



Annet - viktig

 «Kontinuerlig» oppgradering av alpinanleggene
 5 knops fartsgrense i Vestfjorden - Forslag fra

kommuneadministrasjonen på høring
 Emma Hjorth Flerbrukshall - mini (2023/24)


