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Hele Telemark i 
bevegelse! 
«Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2020» er en revidering av «Strategiplan for idrett og 
friluftsliv 2011 – 2014». Strategiarbeidet har vært ledet av fylkesidrettskonsulenten, og representanter fra 
fylkeskommunens ulike fagavdelinger har sittet i arbeidsgruppen. Visjonen og målsetningene er utarbeidet etter en 
bred medvirkningsprosess der kommuner, frivillige organisasjoner og andre samarbeidsaktører har gitt innspill til 
strategiarbeidet. 

Strategien vil være et styringsverktøy for politikere og administrasjonen i Telemark fylkeskommune. Den vil være 
retningsgivende ved fordeling av økonomiske virkemidler, i planuttalelser og i det generelle rådgivningsarbeidet.

Gjennom strategien blir fagområdet idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet koblet sammen med andre 
fylkeskommunale utviklingsoppgaver. Hensikten er å synliggjøre hvordan fagområdet bidrar til å skape regional 
utvikling og vekst i fylket. 

Vi takker alle våre samarbeidsaktører for deltakelse og gode innspill i strategiarbeidet. Vi ser fram til å jobbe 
sammen om å få hele Telemark i bevegelse! 

Skien, 8. juni 2016

Evy-Anni Evensen
Fylkesrådmann 
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Hele Telemark i 
bevegelse!
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1. Hva vil 
vi oppnå?
1.1 Visjon
Hele Telemark i bevegelse!

1.2 Hovedmål
Flere telemarkinger og tilreisende som driver idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet.

Basert på tilgjengelig tallmateriale har Telemark 
fylkeskommune tegnet et bilde av hva som er aktivitetsnivået 
blant innbyggerne og tilreisende i Telemark. «Fysisk 
aktivitetsprofil 2016» ligger som vedlegg til strategien. Denne 
profilen vil brukes som grunnlag når strategien skal revideres 
og sammenlignes opp mot ny «Fysisk aktivitetsprofil 2020». 
Man vil da ha mulighet til å si noe om måloppnåelse og 
om flere telemarkinger og tilreisende har drevet med idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet i planperioden.

1.3. Målsetninger og 
strategiske tilnærminger
For å få flere telemarkinger og tilreisende til å drive med 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har fylkeskommunen fem 
målsetninger for den kommende planperioden. De strategiske 
tilnærmingene sier noe om hvordan vi vil arbeide for å nå hver 
målsetning. De strategiske tilnærmingene tar utgangspunkt i 
fem perspektiver; opplevelse, folkehelse, næring, nærmiljøet 
og klima og miljø, som blir omtalt i kapittel 2. Det er en 
forutsetning at all tilrettelegging følger kravene om universell 
utforming.
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Flere energieffektive og 
fremtidsrettede idrettsanlegg

Telemark fylkeskommune skal: 
• ta en ledende rolle i forprosjekt knyttet til 

etableringen av store idrettsanlegg med 
regionale interesser, og som dekker behov 
på tvers av kommunegrensene

• prioritere fremtidsrettede regionale 
idrettsanlegg og vurdere muligheten for å 
etablere en økonomisk søknadsordning til 
slike anlegg

• arbeide for å øke kunnskapen om 
energieffektiv drift av idrettsanlegg og tilby 
kompetansehevende tiltak for anleggseiere

• ta en aktiv rolle og sette fokus på 
miljøutfordringene ved idrettsanlegg, 
for eksempel miljøgifter knyttet til 
kunstgressbaner

1

Telemark fylkeskommune skal: 
• tilrettelegge med gode aktivitetsstimulerende 

uteanlegg og nærfriluftsområder ved de 
videregående skolene i fylket

• prioritere nærmiljøanlegg for barn og unge og 
særlig vektlegge anlegg som stimulerer til nye 
og kreative aktiviteter 

• støtte opp om sykling som aktivitet, transport 
og turismeprodukt, og prioritere turveier, 
turstier, turløyper for sommer- og vinter 
aktivitet

Bedre muligheter til fysisk aktivitet i 
nærmiljøet

4

Telemark fylkeskommune skal: 
• samle relevante aktører med betydelig 

arrangørkompetanse og etablere et forum hvor 
denne kompetansen kan deles med andre og 
videreutvikles

• utarbeide et strategidokument for store idretts- 
og friluftsarrangement for å sikre en helhetlig 
satsing og optimalisering av ringvirkninger

Telemark skal bli et attraktivt fylke for 
store idretts- og friluftsarrangement

5

Skape gode forutsetninger for 
morgendagens toppidrettsutøvere i 
Telemark

Telemark fylkeskommune skal: 
• sikre tilrettelegging i de videregående 

skolene slik at unge som vil satse på en 
toppidrettskarriere kan kombinere det med 
skolegang

• støtte etableringen av et regionalt 
kompetansesenter for toppidrett i BTV-
regionen

• opprettholde den fylkeskommunale 
stipendordningen til unge 
toppidrettsutøvere

2

Sikre friluftsområder for allmennheten

Telemark fylkeskommune skal: 
• lede koordineringsarbeidet med kartlegging 

og verdsetting av viktige friluftsområder i 
kommunene

• være faglig ressurs for kommuner/ 
interkommunale friluftsråd som ønsker 
statlig sikring (kjøp) av arealer til 
friluftsformål

• støtte opp om etablerte interkommunale 
friluftsråd og bistå kommuner i en 
oppstartsfase for å få til en slik etablering

• prioritere støtte til aktiviteter som fremmer 
høstingsbasert friluftsliv og som øker 
rekrutteringen til fritidsfiske og jakt

3Målsetninger for planperioden 2016 til 2020:
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1.4 Prioritert målgruppe
Prioritert målgruppe er barn og unge, med særlig vekt 
på ungdom. For å sikre en bærekraftig utvikling trenger 
Telemark flere unge innbyggere med overskudd til å 
delta i arbeidslivet, politikken, frivillige organisasjoner 
og i arbeidet med å utvikle gode bomiljø.

En forutsetning for positiv utvikling hos barn og 
unge, både fysisk og psykisk, er gode muligheter 
for fysisk aktivitet. Å utøve idrett og friluftsliv 
sammen med andre bidrar til økt sosialisering 
og inkludering. Fylkeskommunen vil særlig 
vektlegge tilretteleggingstiltak for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser og tiltak som fremmer 
integrering. Gode vaner i barne- og ungdomsårene 
har betydning for god helse livet ut. Barn og unge er 
også morgendagens foreldre, og foreldrenes levevaner 
påvirker barns helse.

Barn og unge tilbringer store deler av dagen på skoler 
og skolefritidsordninger. På disse arenaene når man 
barne- og ungdomsgruppen som helhet, uavhengig 
av sosial og kulturell bakgrunn. Trygge skoleveier, 

attraktive skolegårder og nærfriluftsområder som 
kan brukes i den daglige opplæringen er viktig for å 
stimulere til fysisk aktivitet. Fylkeskommunens største 
virksomhetsområde er videregående opplæring og 
fylkeskommunen har et særlig ansvar med å legge til 
rette for en fysisk aktiv skolehverdag for ungdommene 
i fylket. 

Det skjer en endring i aktivitetsmønsteret 
ungdomsårene. Fra å drive med flere idrettsaktiviteter 
i barneårene, spesialiserer man seg ofte i én idrett. 
Omfanget av organisert trening og konkurranser 
blir større. Noen ungdommer velger å satse og 
jobber målrettet mot en toppidrettskarriere. Andre 
begynner heller med egenorganisert trening, gjerne 
i kommersielle treningsstudio. Den organiserte 
idretten merker et betydelig frafall i ungdomsårene. 
Fylkeskommunen vil støtte idrettens mål om å bevare 
ungdom i organisert idrett lengst mulig (gi alle et 
tilbud) både som utøvere, trenere og ledere. Det 
gjelder også for fylkets friluftslivsorganisasjoner som 
tilbyr aktiviteter for ungdom. Videre bør det offentlige 
tilrettelegge for egenorganisert aktivitet, og særlig 
vektlegge anlegg som retter seg mot ungdomsgruppen.

Foto: Cathrine Dokken

«Prioritert 
målgruppe er 

barn og unge, med 
særlig vekt på 

ungdom»
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«Idrett, 
friluftsliv og 

fysisk aktivitet har 
stor betydning for 
den enkelte og er 
viktig for vår livs-

kvalitet»
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2. Hva er 
utgangspunktet?
«Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2016 – 2020» synliggjør fylkeskommunens satsing 
på fagområdet. Strategien er særlig rettet mot 
tilrettelegging av anlegg og områder, samt tilrettelegging 
for toppidrettsatsing i Telemark. Holdningsskapende 
arbeid for å fremme fysisk aktivitet generelt inngår 
ikke i strategiens målsetninger. Dette ivaretas gjennom 
fylkeskommunens «Regionale strategi for folkehelse i 
Telemark 2012 – 2016». 

Strategien er utarbeidet i tråd med andre 
fylkeskommunale planer og satsingsområder. Vi har 
definert fem perspektiver i strategien for å få frem disse 
koblingene og for å vise at fagområdet er viktig for å nå 
fylkeskommunens overordnede visjon om Bærekraftige 
Telemark.

2.1 Fem perspektiver på 
idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet
Opplevelse
Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har stor betydning 
for den enkelte og er viktig for vår livskvalitet. Et 
mangfold av aktiviteter gir oss utfordringer og 
opplevelse av glede og mestring. Det er også en kilde 
til rekreasjon, avkobling og naturopplevelser. Mange 
aktiviteter utføres sammen med andre og er viktige for 
å skape tilhørighet i sosiale fellesskap. Det er viktig å 
verdsette at idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har en 
verdi i seg selv (egenverdi), uavhengig av andre formål 
enn sitt eget. 

Folkehelse

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er helsefremmende. 
Det har direkte nytteverdi for den enkeltes fysiske 
og psykiske helse. Sunne og friske innbyggere og 
arbeidstakere har også stor økonomisk nytteverdi for 
samfunnet. Basert på de største folkehelseutfordringene 
i Telemark, er fysisk aktivitet, friluftsliv og psykososialt 
oppvekstmiljø satsingsområder i «Regional strategi 
for folkehelse» og «Regional plan for oppvekst og 
kompetanse». Telemark fylkeskommune arbeider for 
å redusere sosial ulikhet i helse og legge til rette for 
at barn og unge er fysisk aktive minst 90 minutter i 
barnehager, 60 minutter i grunnskole og 30 minutter i 
videregående skoler. 

Deltakelse i organisasjonslivet og i idretts- og 
friluftslivsaktiviteter er også viktig for å integrere og 
inkludere alle i et fellesskap. Universelt utformede 
omgivelser er avgjørende for den enkeltes livskvalitet. 
Det offentlige har et særlig ansvar for å gjøre anlegg og 
områder tilgjengelig for alle. 

Næring
En av fylkeskommunes overordnede målsetninger 
er å legge til rette for og bidra til flere arbeidsplasser 
i fylket. Gjennom «Regional plan for nyskaping og 
næringsutvikling» og «Regional plan for reiseliv 
og opplevelser» arbeider man systematisk for mer 
nyskaping og innovasjon, flere nyetableringer, bedre 
områdeutvikling, god profilering/markedsføring 
og for å gjøre Telemark til et attraktivt sted å bo 
og besøke. Tilrettelegging av anlegg og områder 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og store 
idretts- og friluftsarrangement har en direkte 
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nytteverdi for næringslivet, spesielt for reiselivet og 
opplevelsesnæringer. Samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner, næringslivet og det offentlige stimulerer 
ofte til innovative prosjekter og tiltak. Gode eksempler 
er fylkets unike attraksjoner som Telemarkskanalen 
regionalpark og UNESCO verdensarvområdene på 
Notodden og i Tinn. I «Strategi for kultur og kulturarv» 
skal fylkeskommunen satse spesielt på formidling av 
historien og kulturarven knyttet til disse områdene. 

Nærmiljøet
I «Regional plan for samordna areal og transport i 
Telemark» (ATP) arbeider man for å gjøre Telemarks 
byer og tettsteder mer attraktive og tilgjengelige 
for bolig, bedrift og besøk. Anlegg og områder for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er viktig for å 
utvikle gode bomiljøer og levende lokalsamfunn. Slik 

tilrettelegging må sees i sammenheng med fylkets 
definerte senterstruktur og arbeidet med stedsutvikling. 
For at folk skal ønske å bo og oppholde seg i Telemark, 
må det finnes tilgjengelige og gode møteplasser 
og inkluderende aktiviteter for alle aldersgrupper. 
Nærmiljøet er viktig og det offentlige har et særlig 
ansvar for å sikre områder gjennom arealplanleggingen. 

Klima og miljø
Innenfor fagområdet idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet er det flere forhold som berører de klima- og 
miljømessige utfordringene samfunnet står ovenfor. Når 
det gjelder miljøvennlig transport er en fellesnevner 
i plandokumentene «ATP Telemark /Grenland», 
«Strategi for myke trafikanter i Grenland» og «Bypakke 
Grenland» at det skal være attraktivt å gå og sykle 
i nærmiljøet. Det er et mål at alle innbyggerne i 

Foto: Kåre Pedersen 

«Anlegg 
og områder 

for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet er 

viktig for å utvikle gode 
bomiljøer og levende 

lokalsamfunn»
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Grenland skal ha tilgang til grøntarealer uten å måtte 
benytte bil. Universelt utformede og tilgjengelige gang- 
og sykkelveier, turveier og - stier er viktig for effektive 
og trygge gangforbindelser til barnehage/skole, jobb, 
lokalsenter, idrettsanlegg m.m. Det bidrar til mindre 
bilbruk og mer fysisk aktivitet i hverdagen. 

I utbyggingen av nye og ved rehabilitering av 
eksisterende idretts- og friluftslivsanlegg er det viktig 
å ha fokus på miljøvennlige løsninger. Det kan for 
eksempel være utskifting av lysanlegg med pcb-holdig 
armatur, avfallshåndtering av brukt kunstgress, og valg 
av materialer og oppvarmingskilder som bidrar til en 
energieffektiv drift av anleggene. Økt bevissthet om 
naturen og en god forvaltning av dens ressurser har 
dessuten en positiv betydning for miljøet. 

2.2 Statlige føringer
Idrett

Telemark fylkeskommune har forvaltningsansvar for 
spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet. Spillemidler er hjemlet i Lov om pengespill 
(Pengespilloven). Kulturdepartementet har fastsatt 
særskilte krav til prosedyre og behandling av søknader. 
Spillemiddelbestemmelsene regulerer fylkeskommunens 
saksbehandling av tilskuddsordningen. Statlig 
idrettspolitikk er nedfelt i Meld.St.26 (2011 - 2012) 
«Den norske idrettsmodellen». Staten ønsker gjennom 
sin virkemiddelbruk å legge til rette for at alle som 
ønsker det, skal ha mulighet til å delta i organiserte 
idrettsaktiviteter eller drive egenorganisert aktivitet. 
Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Friluftsliv er 
et område som skal styrkes, i tillegg til fokuset på 
anleggstyper som har stort brukspotensial og anlegg 
som retter seg mot barn og unge (nærmiljøanlegg). 

Friluftsliv
Telemark fylkeskommune har forvaltningsansvar 
for statlige tilskuddsordninger til friluftsliv og 
forvaltning av høstbare arter av vilt og innenlands 
fisk. Fylkeskommunen skal arbeide for å sikre 
allemannsretten og friluftslivets arealbehov 
gjennom god arealplanlegging og statlig sikring av 
friluftsområder. Til grunn ligger Friluftsloven som sier 
at alle skal ha lov til å ferdes og oppholde seg i utmark 
i Norge. Statlig friluftslivspolitikk er nedfelt i Meld. 

St. 18 (2015-2016) «Friluftsliv- Natur som kilde til 
helse og livskvalitet». Statens mål med friluftslivet er å 
sikre allemannsretten, å gi barn og unge mulighet til 
naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv, 
ta vare på friluftslivets natur- og kulturgrunnlag 
og muligheten til å oppleve stillhet, naturglede og 
mestring som viktige kvaliteter for friluftslivet. Videre 
er det utarbeidet nasjonale strategier og planer som 
understreker betydningen av hverdagsfriluftsliv og 
tilgang til attraktive områder og ferdselsårer for 
friluftsliv. 

Fysisk aktivitet
Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for 
fylkeskommunen. Folkehelseloven er rammeverket for 
alt helsefremmende og forebyggende arbeid. Lovens 
formål er å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. 
Fylkeskommunen har fire definerte oppgaver: 1) 
være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i 
fylket, 2) ha oversikt over og analyse av helsesituasjon 
og påvirkningsfaktorer, 3) formidle og stimulere 
til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak og 4) fremme 
folkehelse innenfor fylkeskommunens egne 
ansvarsområder. I tillegg til folkehelseloven er 
folkehelsearbeidet underlagt en rekke nasjonale føringer 
i form av lovverk, utviklingsrapporter, rundskriv og 
stortingsmeldinger. 

Som ansvarlig for videregående opplæring, må 
Telemark fylkeskommune følge Opplæringsloven. Det 
innebærer at alle elever i videregående skole har rett 
til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Skolene skal planlegges, bygges, 
tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til 
tryggheten, helsa, trivselen og læringen til elevene. Det 
fysiske miljøet på skolen skal være i samsvar med de 
faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid 
anbefaler. 
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Foto: Fotograf Jacobsen
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3. Hvor er 
vi? Hvor 
beveger vi 
oss videre? 
I «Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011 – 2014» var det seks 
hovedmål. Under hvert hovedmål var det formulert strategier og 
tiltak.

1. Et aktivt interkommunalt samarbeid
2. Attraktive tilbud for friluftsliv og aktivitet i  nærmiljøet
3. Fremtidsretta regionale idrettsanlegg
4. Felles bruk og samlokalisering
5. Forutsigbare rammevilkår for frivillige  organisasjoner
6. Bedre talentutvikling 

Kapittel 3 sier noe om måloppnåelse, status og nye utviklingstrekk. 
Etter evaluering av forrige strategiplan har vi valgt å trekke ut tre 
forutsetninger som vi mener må foreligge for å nå nye målsetninger. 
Disse forutsetningene er interkommunalt samarbeid, frivillig innsats 
og økt kompetanse. I forrige strategiplan lå disse forutsetningene 
inne i hovedmål og strategier. Ved å trekke dem ut får vi 
spisset nye målsetninger og det blir en klarere avgrensning mot 
fylkeskommunens generelle driftsoppgaver. 

«Interkommunalt 
samarbeid, 

frivillig innsats og 
økt kompetanse er 

forutsetninger for å nå 
nye målsetninger»
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3.1 Forutsetninger 
Interkommunalt samarbeid
Telemark fylkeskommune har i tråd med «Strategi 
for idrett og friluftsliv 2011 – 2014» vært en pådriver 
for mer interkommunalt samarbeid om prosjekter, 
planarbeid, anleggsutvikling og organisering. 
Fylkeskommunen har støttet arbeidet økonomisk og 
administrativt. Erfaring viser at vi kan legge til rette for 
og oppfordre til samarbeid, men resultatene av arbeidet 
er først og fremst avhengig av en vilje til samarbeid 
lokalt. 

Noen eksempler på interkommunalt samarbeid fra 
forrige planperiode er: Grenlandskommunene Skien, 
Porsgrunn og Bamble og Midt-Telemark kommunene 
Bø og Sauherad som samarbeidet ved utarbeidelse 
av nye kommunedelplaner for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Prosjektet Vandre Telemark var 
en interkommunal satsing på turveier, turstier og 
turløyper og videreutvikling av vandreprodukt i Vest-
Telemarkkommunene, Hjartdal og Tinn kommuner. 
Flere idrettslag og kommuner samarbeidet om 
fremtidige anleggsplaner, særlig gjaldt dette regional 
friidrettshall og sentralt rulleskianlegg i Grenland, men 
ingen nye interkommunale idrettsanlegg ble realisert 
i forrige planperiode. Når det gjelder friluftsliv valgte 
fire kommuner å delta i eller etablere interkommunale 
friluftsråd, et samarbeid om forvaltning av 
friluftsoppgaver lokalt. 

På flere områder er interkommunalt samarbeid en 
forutsetning for å skape resultater. Telemarkskanalen 
regionalpark og UNESCO verdensarvområdene 
er to gode eksempler. Regionalparken ble etablert i 
2012 som et interkommunalt samarbeid mellom de 
seks kanalkommunene, Telemark fylkeskommune 
og Telemarkskanalen FKF. I 2015 førte samarbeidet 
mellom kommunene Notodden, Tinn og Vinje til at 
den unike industriarven på Rjukan og Notodden ble 
tildelt UNESCO verdensarvstatus. Fylkeskommunen 
vil fremover arbeide for å øke disse områdenes 
attraktivitet som reisemål og bosted. Her spiller 
tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet en 
viktig rolle. 

Frivillig innsats
Frivillige organisasjoner yter et stort bidrag til 
samfunnet gjennom omfattende frivillig innsats. 
Medlemsorganisasjonene til idretten og friluftslivet 

er de største frivillige organisasjonene i Telemark. 
Fylkeskommunen ønsker et tett og godt samarbeid med 
disse organisasjonene for å skape resultater. Frivillig 
innsats er en forutsetning for at det skal arrangeres store 
idretts- og friluftsarrangement, bygges idrettsanlegg, 
drives toppidrettsatsing, sikres friluftsområder 
og tilrettelegges for fysisk aktivitet. De frivillige 
organisasjonene spiller også en viktig rolle i arbeidet 
med integrering. Flere lag og foreninger har tatt et stort 
samfunnsansvar og tilbyr aktiviteter for flyktninger og 
innvandrere i Telemark. 

Telemark fylkeskommune utarbeidet og inngikk 
partnerskapsavtaler med Telemark idrettskrets og 
Telemark Turistforening for perioden 2013 – 2015. 
Hensikten med avtalene var å skape forutsigbare 
rammevilkår for disse organisasjonene og forplikte 
begge parter til å nå felles mål. Det er ønskelig å 
reforhandle og videreføre partnerskapsavtalene fra 2016 
og knytte avtalene opp til nye målsetninger i denne 
strategien. Vi vil vurdere om det er hensiktsmessig å 
ha en avtale med Forum for Natur og Friluftsliv og 
innlemme Telemark Turistforening, som er en den 
største organisasjonen i forumet, i denne avtalen. 

Etter initiativ fra flere frivillige organisasjoner ble 
Forum for Frivillighet og Folkehelse opprettet i 
forrige planperiode. Dette var en oppfølging av 
fylkeskommunens regionale strategi for folkehelse. 
Telemark fylkeskommune vil fremover utarbeide en 
egen frivillighetspolitikk for å synliggjøre og styrke det 
frivillige arbeidet i Telemark.

Økt kompetanse
Kompetanse er en forutsetning for å nå nye 
målsetninger i strategien. Det ligger i fylkeskommunens 
rolle som regional utviklingsaktør å informere, 
veilede og bistå i planprosesser, søknadsprosesser og 
sikringssaker. 

Telemark fylkeskommune gjennomførte en rekke 
kompetansehevende tiltak i forrige planperiode. 
Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å øke 
kompetansen i kommunesektoren, men bistår også med 
råd og veiledning til de frivillige organisasjonene. Årlig 
fylkeskommunal driftsstøtte til Telemark Idrettskrets, 
Forum for Natur og Friluftsliv, Telemark Turistforening 
og skyttersamlagene skal gå til kompetansehevende 
tiltak ovenfor deres respektive lag og foreninger.

Det ble i 2013 opprettet en treårig prosjektstilling på 

14



idrett i Telemark fylkeskommune, for å tilby tettere 
oppfølging til kommuner og frivillige organisasjoner 
på idrettssaker generelt og spillemiddelordningen 
spesielt. Med bakgrunn i synlige resultater og gode 
tilbakemeldinger fra eksterne aktører, blir stillingen 
omgjort til fast stilling fra 2016. 

I planprosessen har det kommet innspill på at det 
offentlige bør ha mer tverrfaglig kompetanse og at 

fylkeskommunen bør ha flere administrative ressurser til 
tettere oppfølging av friluftsaker og kompetansehevende 
tiltak ovenfor friluftslivsorganisasjoner. Høsten 2015 
ble det etablert et nytt team for Folkehelse, idrett og 
friluftsliv i fylkeskommunen. Teamet vil samlet sett 
ha større kapasitet til å følge friluftslivsaker fremover. 
Det arbeides også med å etablere strukturer for økt 
tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling mellom 
fylkeskommunens ulike avdelinger.

«Frivillig 
innsats er en 

forutsetning for at 
det skal arrangeres store 

idretts- og friluftsarrangement, 
bygges idrettsanlegg, drives 

toppidrettsatsing, sikres 
friluftsområder og 

tilrettelegges for fysisk 
aktivitet»

Åge Gonsholt i Siljan Røde Kors på vei ned Blefjell sammen med en deltager i prosjektet Til 
Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening. 
Foto: Bjørn Sodeland 
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Foto: Max Emanuelson

«Gode 
funksjonsriktige 
idrettsanlegg 

er viktig for den 
organiserte 
idretten»

3.2 Idrettsanlegg
Gode funksjonsriktige idrettsanlegg er viktig for den 
organiserte idretten, særlig for barn og unge som er den 
viktigste målgruppen i anleggsutbyggingen. Rapporten 
«Norsk idrettsindeks 2015» fra Telemarksforskning 
viser at anleggsdekningen (anlegg per innbygger) i 
Telemark er god - 28 prosent over landsgjennomsnittet. 
Det påvirker den årlige overføringen av spillemidler 

til fylket. I den statlige fordelingsnøkkelen blir 
anleggsdekning vektet med 25 prosent, innbyggertall 
med 25 prosent og søknadssum med 50 prosent. Den 
geografiske strukturen til kommunene er ikke med i 
beregningen av anleggsdekning, og det slår negativt ut 
for Telemark. Flere desentraliserte kommuner vil være 
avhengig av flere anlegg dersom innbyggerne skal ha 
tilfredsstillende anlegg lokalt der de bor.
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I kommende planperiode vil Telemark 
fylkeskommune arbeide for flere energieffektive 
og fremtidsrettede idrettsanlegg ved å: 

• ha en ledende rolle i forprosjekt knyttet 
til etableringen av store idrettsanlegg med 
regionale interesser, og som dekker behov på 
tvers av kommunegrensene.

• prioritere fremtidsrettede regionale 
idrettsanlegg og vurdere muligheten for å 
etablere en økonomisk søknadsordning til 
slike anlegg. 

• arbeide for å øke kunnskapen om 
energieffektiv drift av idrettsanlegg og tilby 
kompetansehevende tiltak for anleggseiere.

• ta en aktiv rolle og sette fokus på 
miljøutfordringene ved idrettsanlegg, 
for eksempel miljøgifter knyttet til 
kunstgressbaner.

Oppsummering

I forrige planperiode har det vært en positiv utvikling 
i tildelingen av spillemidler til Telemark. Det skyldes 
i hovedsak to ting, innføring av ny fordelingsnøkkel 
der idrettsformål skal få 64 prosent av det totale 
overskuddet fra Norsk Tipping og flere godkjente 
spillemiddelsøknader fra fylket. I tillegg har det vært en 
rekordstor søknadsmasse på nærmiljøanlegg. 

Rapporten «Norsk idrettsindeks 2015» viser at idretten 
eier 41 prosent av idrettsanleggene i Telemark, det 
offentlige eier 45 prosent og andre selskaper og 
organisasjoner eier 14 prosent. Det er et betydelig 
større idrettslig eierskap til idrettsanlegg i Telemark 
sammenlignet med nabofylker og landet for øvrig. I 
andre fylker står det offentlige for anleggsutbyggingen 
i mye større grad. Den organiserte idretten har i 
planarbeidet gitt innspill på hvilke utfordringer 
det medfører. Idrettslag må bruke egne midler på 
investering og drift av anlegg i stedet for aktivitet. 
Med årlige utskiftninger av frivillige i verv, kreves det 
et kontinuerlig tilbud av kompetansehevende tiltak på 
søknadsordninger, anleggsutforming og planarbeid fra 
fylkeskommunen. 

Telemark fylkeskommune har ikke økonomiske 
støtteordninger til drift av idrettsanlegg. Vi må heller ta 
i bruk andre virkemidler og nettverk. Fylkeskommunen 
vil fremover sette drift av idrettsanlegg på dagsorden. 
Det er behov for økt kompetanse når det gjelder 
energieffektiv drift og tilskuddsordninger på 
energibesparende tiltak i idrettsanlegg. 

I «Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011 – 2014» var 
fremtidsrettede regionale idrettsanlegg et hovedmål. 
Fylkeskommunen skal prioritere anlegg med regionale 
interesser og som dekker et behov i flere kommuner. 
Det ble i forrige planperiode tildelt regionale 
utviklingsmidler til et forprosjekt knyttet til utbygging 
av idrettsanlegg på Kjølnes i Porsgrunn kommune. Det 
ble også påbegynt et arbeid for å vurdere mulighetene 
for en regional friidrettshall i Grenland. Erfaringene 
viser at dette er for store prosesser til at idretten kan 
kjøre dem alene basert på frivillig innsats. Det er 
et ønske at fylkeskommunen tar en ledende rolle i 
forprosjekt knyttet til regionale idrettsanlegg fremover. 

Fylkeskommunen fikk i forrige planperiode utarbeidet 
kriterier for regionale idrettsanlegg. Tilbakemeldingene 
fra eksterne aktører er at de ikke fungerer godt i praksis. 
Det skyldes blant annet et krav i kriteriene om at slike 
anlegg skal være godkjent som interkommunale ut ifra 
de statlige spillemiddelbestemmelsene. Det er grunn 

til å revidere kriteriene fremover og samtidig vurdere 
hvilke anlegg som skal ha regional status.  Dette 
arbeidet bør skje i tett samarbeid 

med Telemark idrettskrets som holder på å revidere 
«Idrettens anleggsplan». Anleggsplanen bygger på 
en behovsvurdering fra alle særidretter og idrettslag i 
Telemark. Fylkeskommunen vil oppfordre idretten til å 
kategorisere og selv prioritere utbyggingsrekkefølge på 
prioriterte anlegg for den organiserte idretten fremover. 

En annen tilbakemelding på at kriteriene for regionale 
idrettsanlegg ikke fungerer, er manglende muligheter 
for økonomisk støtte. Regionale idrettsanlegg er 
store, kostnadskrevende anlegg som krever betydelige 
ressurser til investering og drift. Manglende initiativ til 
etablering av slike anlegg skyldes blant annet usikkerhet 
knyttet til mulige støtteordninger. Det er i planarbeidet 
spilt inn behov for en forutsigbar søknadsordning 
for investeringsmidler, slik det finnes i andre fylker. 
Fylkeskommunen bør fremover utrede om det er mulig 
å få til noe tilvarende i Telemark. 
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3.3. Toppidrett 
Et av hovedmålene i «Strategiplan for idrett og 
friluftsliv 2011 – 2014» var bedre talentutvikling.  
Fylkeskommunen arbeidet ut fra fire strategier hvor 
den ene var å etablere en stipendordning for unge 
utøvere.  Ordningen ble opprettet i 2011 og det har blitt 
delt ut fem stipend på til sammen 200 000,-  kroner 
under det årlige arrangementet «Fotavtrykk». Rundt 
30 kvalifiserte søknader hvert år har vist et mangfold 
av lovende talenter fra forskjellige idretter og det har 
uttrykt et behov for en økonomisk stipendordning. Det 
er ønskelig å opprettholde ordningen fremover, men 

ut ifra erfaringer som er gjort etter fire års tildelinger, 
er det behov for å evaluere kriteriene og hvem som 
innstiller kandidater. 

En annen strategi var å bidra i et samarbeidsprosjekt 
for talentutvikling. Telemark fylkeskommune har i 
forrige planperiode støttet prosjektet TELETOPPEN. 
Telemark idrettskrets sitt talentutviklingsprosjekt går 
ut sommeren 2016 og det vil bli evaluert i forbindelse 
med sluttrapport på regionale utviklingsmidler. 
Prosjektet har gode resultater, og det er ønskelig 
å få toppidrettssatsingen over i permanent drift. 
Olympiatoppen sendte i 2015 ut en invitasjon til 
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I kommende planperiode vil Telemark 
fylkeskommune arbeide med å skape gode 
forutsetninger for morgendagens toppidrettsutøvere 
i Telemark ved å: 

• sikre tilrettelegging i de videregående 
skolene slik at unge som vil satse på en 
toppidrettskarriere kan kombinere det med 
skolegang.

• støtte etableringen av et regionalt 
kompetansesenter for toppidrett i BTV – 
regionen.

• opprettholde den fylkeskommunale 
stipendordningen til unge toppidrettsutøvere.

Oppsummeringidrettskretsene i Buskerud, Vestfold og Telemark om 
å etablere et regionalt kompetansesenter for toppidrett 
i regionen, slik det finnes flere andre steder i landet. 
Telemark fylkeskommune har vært positiv til en slik 
etablering og jobbet for at hovedsete legges til Telemark 
i Skien fritidspark. Avgjørelsen om opprettelse 
og lokalisering av et slikt senter vil bli fattet av 
Olympiatoppen i 2016. 

Den tredje strategien var å sikre tilrettelegging i de 
videregående skolene slik at unge som vil satse på en 
toppidrettskarriere kan kombinere det med skolegang. 
Skolene har hele tiden tilrettelagt, men praksisen har 
vært ulik og tilbudene til elevene forskjellig. Det ble 
i forrige planperiode satt i gang tiltak for å sikre en 
bedre tilrettelegging, men fylkeskommunen har ikke 
klart å få noen konkrete resultater ut av dette arbeidet. 
Det skyldes blant annet begrenset intern oppfølging 
fra fylkesadministrasjonen, lite initiativ fra enkelte 
skoler og manglende påtrykk fra utøvere/idretten. 
Fylkeskommunen ønsker likevel å videreføre dette 
arbeidet i ny strategi, ettersom det er et behov og et 
viktig ledd i det helhetlige talentutviklingsarbeidet til 
idretten. 

Den siste strategien var å støtte store 
idrettsarrangement for å stimulere til økt satsing og 
talentutvikling. Idretts- og friluftsarrangement blir nå 
fremhevet som egen målsetning. 

Foto: Kai Hansen

Fylkes-
kommunens 

toppidrettsstipend 
deles ut på det årlige 

arrangementet 
«Fotavtrykk»
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3.4. Friluftsliv 
Å kartlegge og verdifastsette viktige friluftsområder i 
Telemark var en av strategiene i «Strategiplan for idrett 
og friluftsliv 2011 – 2014». Dette arbeidet skjer lokalt 
og er et viktig kommunalt verktøy for å få oversikt 
over og kunnskap om viktige friluftslivsområder 
i kommunen. Slik dokumentasjon er nyttig i alle 

typer arealplansaker, og det kan også bli et krav at 
kommunene har gjennomført et slikt arbeid for å kunne 
søke om statlig sikring av friluftslivsområder fremover. 
Telemark fylkeskommune klarte ikke å følge opp dette 
arbeidet i forrige planperiode. Det skyldes i hovedsak 
prioritering av administrative ressurser til andre 
friluftslivsaker. Fylkeskommunen vil løfte dette arbeidet 
som et satsingsområde i planperioden 2016-2020. Vi 

«Fylkes-
kommunen 

vil støtte opp om 
rekruttering til blant 

annet fritidsfiske 
og jakt»
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Foto: Lene Sjølie

I kommende planperiode vil Telemark 
fylkeskommune arbeide med å sikre 
friluftsområder for allmennheten ved å: 

• lede koordineringsarbeidet med kartlegging 
og verdsetting av viktige friluftsområder i 
kommunene. 

• være faglig ressurs for kommuner/ 
interkommunale friluftsråd som ønsker 
statlig sikring (kjøp) av arealer til 
friluftsformål. 

• støtte opp om etablerte interkommunale 
friluftsråd og bistå kommuner i en 
oppstartsfase for å få til en slik etablering. 

• prioritere støtte til aktiviteter som fremmer 
høstingsbasert friluftsliv og som øker 
rekrutteringen til fritidsfiske og jakt.

Oppsummering

ønsker i den sammenheng å søke om statlig støtte til å 
koordinere et prosjekt med kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder i kommunene. For å kunne 
motta prosjektstøtte, kreves samfinansiering mellom 
statlige midler, fylkeskommunale midler og kommunale 
ressurser.

I perioden 2012-2014 har fem friluftslivsområder fått 
status som statlig sikret i Telemark. Det har utløst 6,5 
millioner kroner i statlige midler. Det finnes i dag 138 
friluftsområder som er statlig sikret i fylket. I tillegg 
finnes det kommunale friluftsområder som er «sikret» 
gjennom kommuneplanen, kommunale friområder 
og privatrettslige servituttavtaler. Fylkeskommunen 
mener det er viktig å sikre flere friluftsområder 
for allmennheten, selv om man regner med at de 
«viktigste» friluftsområdene nå er sikret i en eller annen 
form. Det vil likevel være arealer, ikke minst knyttet til 
innlandsvassdrag, som bør prioriteres fremover. Det er 
også viktig at kommunene utarbeider forvaltningsplaner 
for de sikrede områdene. Fylkeskommunen vil bidra i 
slike prosesser.

I forrige planperiode ble Grenland friluftsråd etablert 
med medlemskommunene Skien, Porsgrunn og 
Drangedal. I tillegg administreres Nissedal kommune 
av Friluftsrådet Sør. Fylkeskommunen har bidratt 
med prosjekt- og driftsstøtte til begge friluftsrådene. 
Telemark fylkeskommune anser dette arbeidet som 
viktig, og ønsker fortsatt å støtte opp om at flere 
kommuner organiserer seg i friluftsråd.

Telemark har rike naturressurser i form av vilt, fisk, 
sopp og bær. Høsting av naturens overskudd er godt 
forankret i befolkningen. Høstingsbasert friluftsliv er 
viktig i et folkehelse- og miljøperspektiv, for å bevare 
høstingstradisjoner og for å hente ut råvarer av høy 
kvalitet fra naturen. Fylkeskommunen vil fremover 
støtte opp om rekrutteringen til blant annet fritidsfiske 
og jakt.
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3.5 Fysisk aktivitet 
I forrige planperiode var det to hovedmål rettet mot 
fysisk aktivitet: Attraktive tilbud for friluftsliv og 
aktivitet i nærmiljøet og felles bruk og samlokalisering 
av anlegg. Erfaringer med sistnevnte mål viser at 
dette fungerer mer som oppfordring og påminnelse 
om at en stadig må arbeide for bedre utnyttelse av 
anlegg og «vinn vinn» effekter for flere aktører. En 
strategi under dette målet var å tilrettelegge med gode 
aktivitetsstimulerende uteanlegg ved de videregående 
skolene. Prosjektet «nærmiljøanlegg i videregående 
skole» var planlagt, men ble ikke realisert i forrige 
planperiode på grunn av manglende prioritering av 
administrative ressurser. Bemanningen er nå styrket 
og fylkeskommunen vil derfor videreføre dette i 
ny planperiode. Fylkeskommunen vil i tillegg til 
gode aktivitetsstimulerende uteanlegg vektlegge 

nærfriluftsområder, som er viktige for uteundervisning 
og feltarbeid.

Fylkeskommunen har i «Strategiplan for idrett og 
friluftsliv 2011 – 2014» satset på nærmiljøanlegg og 
prioritert spillemidler til denne anleggskategorien. I 
2015 ble tildelingen av spillemidler til fylkene slått 
sammen, slik at det ikke lenger er en øremerket 
ramme til ordinære anlegg og en til nærmiljøanlegg. 
Fylkene må selv vurdere hvor mye midler som 
skal tilfalle disse to anleggskategoriene. Siden 
nærmiljøanlegg i stor grad retter seg mot barn og 
unge og inviterer til egenorganisert aktivitet, ønsker 
fylkeskommunen å prioritere denne anleggskategorien 
også i neste planperiode. Samtidig vil fylkeskommunen 
prioritere spillemidler til nye anleggstyper og 
tilretteleggingstiltak, for å få flere til å drive med idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Foto: Morten Gjerde

«Aktivitets-
opplevelser som 
sykling, vandring 
og padling er i 

vekst»
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I kommende planperiode vil Telemark 
fylkeskommune arbeide for bedre muligheter til 
fysisk aktivitet i nærmiljøet ved å: 

• tilrettelegge med gode aktivitetsstimulerende 
uteanlegg og nærfriluftsområder ved de 
videregående skolene i fylket. 

• prioritere nærmiljøanlegg for barn og unge og 
særlig vektlegge anlegg som stimulerer til nye 
og kreative aktiviteter. 

• støtte opp om sykling som aktivitet, 
transport og turismeprodukt, og prioritere 
turveier, turstier, turløyper for sommer- og 
vinter aktivitet.

Oppsummering

Idretts- og friluftslivsanlegg er viktig for 
reiselivsnæringen. Aktivitetsopplevelser som 
sykling, vandring og padling er i vekst. Telemark 
fylkeskommune har i 2015 brukt LUK-midler (lokal 
utvikling i kommunene) til en spisset, tverrfaglig 
satsing på sykkel som aktivitet, transportmiddel og 
turistprodukt. Det har blitt gjennomført 11 delprosjekt 
i samtlige regioner i Telemark. Målet har vært å få en 
enda bedre samordning og markedsføring av tilbudene 
som finnes, at kompetansen som finnes på sykkel 
i Telemark deles og at det utvikles nye konsept og 
tilretteleggingstiltak for sykling. Fylkeskommunen 
ønsker å videreføre denne satsingen i neste planperiode, 
og koble dette med turveier, turstier og turløyper på 
sommer- og vinterstid. 

Telemark fylkeskommune vektla i forrige planperiode 
tilrettelegging i nærmiljøet og prioriterte særlig 
turveier, turstier og turløyper som er universelt 
utformede. Det er ønskelig å videreføre satsingen 
og i større grad koble dette til formidling av kultur- 
og naturarven som finnes i hele Telemark. Gode 
turveier, turstier og turløyper med informasjonsskilt 
om natur, historie og kultur er viktig for å få 
folk ut til kulturminnene og for å ta vare på 
kulturarven og naturverdiene på en god måte. Gode 
tilretteleggingstiltak vil særlig bli prioritert i 
UNESCO verdensarvområdene og i Telemarkskanalen 
regionalpark.
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3.6 Idretts- og 
friluftsarrangement  
Det har blitt gjennomført flere store nasjonale og 
internasjonale idretts- og friluftsarrangement i 
Telemark de siste fem årene. Noen eksempler er junior 
VM i orientering og Sørlandsgaloppen i Vinje/Tokke, 
VM i wakeboard i Sauherad, VM i telemarkskjøring i 
Tinn, NM i landeveissykling i Skien, sykkelrittet Tour 
of Norway, FIS Continental cup i Høydalsmo, COC / 
FC hopprenn på Notodden og det årlige arrangementet 
Telemarkshelten. Idretts- og friluftsarrangementene har 
profilert fylket på en svært god måte, og fantastiske TV 
- bilder har vist hva Telemark har å by på. 

Teknisk arrangør er som oftest lokale idrettslag. Det 
krever en kraftig mobilisering av frivillig innsats for 
å kunne planlegge og gjennomføre store nasjonale og 
internasjonale arrangementer. Idretten ønsker å påta 
seg disse arrangementene fordi det kan ha en positiv 
betydning for talentutviklingen, og for rekruttering 
av unge utøvere og frivillige til verv i organisasjonen. 
Arrangementet kan også være en måte å få inntekter til 
den øvrige driften av idrettslaget, slik at de kan tilby 
aktiviteter for innbyggerne. 

Telemark har unike natur- og friluftskvaliteter 
med stort markedsføringspotensiale. I andre fylker 
gjennomføres kultur- og friluftsarrangementer som 
Vinjerock og Fjellfilmfestivalen i Jotunheimen og 

Foto: Max Emanuelson
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«Telemark 
har unike natur- 

og friluftskvaliteter 
med stort 

markedsførings-
potensiale»

Ekstremsportveko på Voss. Det finnes spennende 
muligheter om man kobler friluftslivorganisasjoner med 
næringslivet og kulturaktører. Slike arrangement vil 
kunne sette Telemarksnaturen og friluftsmulighetene i 
fylket på kartet.

Store idretts- og friluftsarrangement kan også skape 
vekst i de aktuelle kommunene ved at det kommer 
mange tilreisende som deltakere, ledsagere og 
publikum. Disse er avhengig av reiselivsnæringens 
tjenester. Det kan gi positive ringvirkninger for 
overnattingssteder, butikker og andre servicebedrifter. 
Opplevelsesindustrien og arrangementsturisme er en 
næring i sterk vekst og har dermed et stort potensial 
for å generere økt sysselsetting og økonomisk vekst. 

Gevinstene ved store idretts- og friluftsarrangement 
er altså ikke bare arrangementet i seg selv, men mye av 
ringvirkningene som følger av det. 

I tråd med «Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011 
– 2014» har Telemark fylkeskommune støttet de 
nevnte arrangementene økonomisk og på andre måter. 
Evalueringer viser jo tidligere arrangør er i kontakt med 
fylkeskommunen, jo bedre klarer fylkeskommunen 
å støtte opp under arrangementet. Fremover ønsker 
fylkeskommunen å ta en mer offensiv og koordinerende 
rolle. Det er også et ønske som har kommet fram i 
medvirkningsprosesser ved revidering av strategien. 
Fylkeskommunen har fått en rekke tilbakemeldinger 
på at det er ønskelig å gjøre fylket til et attraktivt 
arrangørsted og få til en større satsning på store idretts- 
og friluftsarrangement i Telemark. 

Store idretts- og friluftsarrangement krever et 
samarbeid med flere aktører fra privat, frivillig 
og offentlig sektor. Mange har opparbeidet seg 
betydelig arrangørkompetanse som i større grad bør 
deles og benyttes av andre. Det er behov for å samle 
aktører og etablere en arena for erfaringsutveksling 
og kunnskapsdeling. Telemark har også mye å lære 
av hvordan andre regioner og byer nasjonalt og 
internasjonalt har posisjonert seg som arrangørsteder. 
En kartlegging og analyse av dagens situasjon og 
fremtidige muligheter bør legges til grunn for en 
fremtidig strategi og helhetlig satsing. 

I kommende planperiode vil Telemark 
fylkeskommune arbeide for at Telemark 
skal bli et attraktivt fylke for store idretts- og 
friluftsarrangement ved å:  

• samle relevante aktører med betydelig 
arrangørkompetanse og etablere et forum 
hvor denne kompetansen kan deles med 
andre og videreutvikles. 

• utarbeide et strategidokument for store 
idretts- og friluftsarrangement for å sikre 
en helhetlig satsing og optimalisering av 
ringvirkninger.

Oppsummering
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Foto: Kai Hansen 

«For å nå 
målsetningene 

er det avgjørende 
at fylkeskommunen 

samarbeider med kommuner, 
frivillige organisasjoner, 
næringslivet og andre 

aktører»
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4. Hvordan følger 
vi opp strategien? 
Telemark fylkeskommune har ansvaret for å følge opp 
strategien. Strategiens målsetninger og strategiske 
tilnærminger skal avstemmes i forhold til overordnede 
mål og rammer i fylkeskommunens økonomiplan 
(LTP) og gjenspeiles i denne. Det skal utarbeides en 
egen tiltaksplan og tiltakene skal avstemmes mot årlige 
rammer i årsbudsjettet. 

Tiltak som forutsetter involvering av kommunene, skal 
søkes forankret i kommuneavtaler for å tydeliggjøre 
gjensidige forpliktelser. Tilsvarende skal tiltak som 
forutsetter involvering av andre aktører søkes forankret 
i partnerskapsavtaler eller lignende. Tiltak av prinsipiell 
karakter eller tiltak som krever ressurser skal fremmes 
som politiske saker, og det skal årlig rapporteres på 
status og gjennomføring til Hovedutvalg for kultur. 

Telemark fylkeskommune har et kunnskapsbehov når 
det gjelder forskning og kartlegging av egenorganisert 
fysisk aktivitet. Det finnes svært begrenset tallmateriale 
på aktivitetsvanene til telemarkinger og tilreisende i 
dag. Fylkeskommunen vil arbeide for mer kunnskap på 
dette i kommende planperiode. 

For å nå målsetningene i strategien er det avgjørende at 
fylkeskommunen samarbeider med kommuner, frivillige 
organisasjoner, næringslivet og andre aktører. Det er 
gjennom samarbeid og partnerskap, planprosesser, 
arenabygging, økonomiske virkemidler, nasjonale og 
internasjonale nettverk mulighetene for å sette hele 
Telemark i bevegelse ligger.

4.1 Økonomiske 
virkemidler
Telemark fylkeskommune disponerer årlig ca. 
45 millioner kroner som er øremerket til idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette inkluderer 
spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet, og statlige tilskuddsmidler til stimulering 
for økt friluftslivsaktivitet, tiltak i statlig sikrede 
friluftsområder og diverse viltformål. Det er mulig 
å øke de statlige tilskuddene ved at det fremmes 
flere spillemiddelsøknader fra Telemark, søkes på 
interkommunale idrettsanlegg om kan gi 30% mer i 
spillemidler og fremmes søknader på statlig sikring av 
friluftsområder. Hvis det etableres interkommunale 
friluftsråd vil det generere statlig driftstilskudd. I 
tillegg er det midler fra fylkeskommunens driftsbudsjett 
til ulike oppgaver innen idrett, friluftsliv og folkehelse, 
deriblant støtte til Telemark idrettskrets, Forum for 
Natur og Friluftsliv og Telemark Turistforening. 

Det er i fylkeskommunens investeringsprogram 
2015 – 2018 satt av ca. 80 millioner kroner til 
tilretteleggingstiltak for gående og syklende. Gjennom 
Bypakke Grenland finnes det finnes det i tillegg 
investeringsmidler og statlige belønningsmidler som 
vil ha stor betydning når det gjelder tilrettelegging 
for økt gåing og sykling i byområdene. Gjennom 
fylkets trafikksikkerhetsutvalg er det i 2016 satt av 10 
millioner kroner som skal gå til «Aksjon skoleveg», 
trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende. 

Fylkeskommunen forvalter også regionale 
utviklingsmidler. Telemark utviklingsfond (TUF) 
forvalter det årlige overskuddet fra fylkeskommunal 
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konsesjonskraft. Fondet sin hensikt er å støtte 
prosjekter og tiltak som fører til positiv utvikling i 
Telemark og som samsvarer med satsingsområder i 
fylkeskommunens regionale planer og strategier. TUF 
avsetter i tillegg et årlig et beløp på 500.000,- kroner 
til tiltak og prosjekter innen idrett, friluftsliv, jakt 
og fiske. Alle aktører i fylket kan søke på regionale 
utviklingsmidler og på midler fra TUF.      

Kommuner som er tilsluttet Telemark interkommunale 
næringsfond (TIN) kan søke på tilskuddsordningen 
for å delfinansiere fellestiltak og prosjekter knyttet 

til næringsutvikling som har regional betydning. 30 
prosent av de årlige tilskuddsmidlene går til søkbare 
interkommunale utviklingsprosjekt. 

Det finnes også økonomiske virkemidler gjennom 
ulike prosjekter, nasjonale og regionale stiftelser, 
ulike EU-programmer, internasjonale prosjekter 
og forskningsmidler gjennom Oslofjordfondet. 
Fylkeskommunen prøver i stor grad å veilede og koble 
aktører opp mot tilgjengelige søknadsordninger som vi 
er involvert i eller har kjennskap til.

«Høstingsbasert 
friluftsliv er viktig 
i et folkehelse- og 

miljøperspektiv, for å 
bevare høstingstradisjoner 
og for å hente ut råvarer 

av høy kvalitet fra 
naturen»
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4.2 Samarbeidsaktører
Det er ute i Telemarks 18 kommuner den fysiske 
tilretteleggingen av anlegg og områder skjer. 
Kommunene har en samfunnsutviklerrolle og et bredt 
ansvar for lovpålagte oppgaver og velferdstjenester. 
Noen kommuner har valgt å delegere felles 
friluftsoppgaver til interkommunale friluftsråd. 
Gjennom plansystemet legger kommunen premisser 
for arealbruk og ressursanvendelse. Alle kommunene 
skal ha en politisk vedtatt plan for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet. Fylkeskommunen samarbeider tett 
med kommunene i flere plansaker, særlig knyttet til 
anleggsutvikling, sikringssaker og kartlegging – og 
verdsetting av friluftsområder. Omtrent halvparten av 
idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanleggene i Telemark 
eies og driftes av kommunene. Utbygging av nye anlegg, 
rehabilitering av eksisterende bygg og etablering av 
gang- og sykkelstier langs kommunale veier, forutsetter 
investeringsvilje lokalt. 

Det forutsetter også at utbygger har et godt samarbeid 
og nødvendige tillatelser fra grunneier. Stat og kommune 
eier en del utmark og friluftsområder i Telemark, men 
for det meste er utmarka i privat eie. Allemannsretten 
gir folk rett til å ferdes hensynsfullt i utmarka, men den 
gir ikke rett til merking eller andre tilretteleggingstiltak 
uten samtykke fra grunneier. Alle anlegg man skal søke 
om spillemidler til må ligge på arealer som er avklart 
reguleringsmessig og/eller der det er inngått langsiktige 
feste- eller leieavtaler med grunneier. 

Næringslivet i Telemark spiller også en viktig rolle i 
arbeidet med tilrettelegging av anlegg og områder 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommersielle 
aktører kan ikke stå som utbygger dersom anlegget 
skal delfinansieres med statlige spillemidler, men de 
kan drifte anlegg og bidrar ofte med økonomiske 
tilskudd eller gaver (materialer og/eller arbeidskraft) 
på investeringssiden. Ved store idretts- og 
friluftsarrangement er næringslivet ofte inne med 
viktige sponsormidler, som gjør det økonomisk mulig å 
gjennomføre arrangementene. 

Telemark fylkeskommune har en egen 
partnerskapsavtale med Grenland fotball AS (ODD) 
knyttet til samarbeidsprosjekt på folkehelse og 
videregående opplæring og i forhold til profilering, 
markedsføring og bruk av Skagerak Arena og ODD 
sine hjemmekamper som møtearena for aktører i 
Telemark.

De frivillige organisasjonene er viktige samarbeids-
aktører. Fylkeskommunen samarbeider tett med 
Telemark Idrettskrets som er det regionale leddet 
for idretten i fylket og representerer alle idrettslag, 
idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges Idrettsforbund. 
Når det gjelder friluftsliv er Forum for Natur og 
Friluftsliv Telemark (FNF) en viktig samarbeidspartner. 
FNF Telemark er et samarbeidsnettverk for lag og 
foreninger som benytter naturen som grunnlag for 
sine aktiviteter. Forumet samordner 10 natur- og 
friluftsorganisasjoner, hovedsakelig på fylkesnivå. Disse 
er Norges Jeger- og Fiskerforbund i Telemark, Telemark 
Turistforening, 4H Telemark, Naturvernforbundet 
i Telemark, Grenland Krets av Speiderforbundet, 
Telemark Orienteringskrets, Telemark Botaniske 
Forening, Rovfuglgruppa i Telemark, Porsgrunn og 
Omegn Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening 
avd. Telemark.

I Telemark finnes det også fagmiljøer med betydelig 
kompetanse innenfor idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge 
har profesjonelle forskingsmiljøer. Høgskolen har også 
flere studieretninger innen idrett og friluftsliv, samt 
faglærerutdanning med kroppsøving og idrettsfag. 
Fylkeskommunen har flere samarbeidsprosjekter med 
disse fagmiljøene, og det vil fremover være relevant å 
diskutere behovet for mer forskning og kartlegging av 
egenorganisert fysisk aktivitet. 

Innenfor fagområdet idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
har fylkeskommunen tett samarbeid med Fylkesmannen i 
Telemark innen plansaker, og folkehelse- og naturfaglige 
oppgaver. Et eksempel er prosjektet «Sentrumsnære 
turveger med universell utforming», som i tillegg til 
fylkesmannen, er et samarbeid med Statens vegvesen 
og alle kommunene i Telemark. Videre er det god 
kontakt med andre fylkeskommuner, departementer og 
direktorater, spesielt i forhold til gjennomføringen av 
fylkeskommunens forvaltningsoppgaver.
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er å få flere 

telemarkinger og 
tilreisende til å drive 
med idrett, friluftsliv 

og fysisk 
aktivitet»
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6. Vedlegg 
6.1 «Fysisk aktivitetsprofil 
2016»
Basert på tilgjengelige statistiske undersøkelser som 
skal eller kan gjentas, har fylkeskommunen tegnet et 
bilde av hva som er det fysiske aktivitetsnivået blant 
innbyggerne og tilreisende i Telemark. Profilen tar 
utgangspunkt i den lovpålagte rapporten «Folkehelsa i 
Telemark 2016», som utarbeides hvert fjerde år og er en 
samlet oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer 
og folkehelseutfordringene i fylket. 

Hensikten med «Fysisk aktivitetsprofil 2016» er å 
tegne et bilde av hva som er status ved inngangen av 
planperioden (i 2016), for så å kunne vurdere dette opp 
mot hva som er status ved utgangen av planperioden 
(i 2020). Ved å utarbeide en ny profil i 2020, vil vi ha 
mulighet til å sammenligne og vurdere om vi har klart å 
nå hovedmålet. 

Organisert fysisk aktivitet
Rapporten «Norsk idrettsindeks 2015» fra 
Telemarksforskning viser hvor mange av innbyggerne 
i Telemark som driver med organisert fysisk aktivitet, 
det vil si hvor mange som er medlemmer i Telemark 
idrettskrets, Telemark Turistforening (DNT), Norges 
Jeger og Fiskerforbund (NJFF), Jegerregisteret og 
Speiderforbundet.

I følge idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund 
var det 44 539 aktive idrettsutøvere i 2014 i 
Telemark idrettskrets. Dersom man deler dette på 
antall innbyggere, finner man aktivitetsandelen. 
Aktivitetsandelen i Telemark er 26 prosent. Dette er 15 
prosent lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn 
alle nabofylkene våre. Aktivitetsandelen i Telemark 
har gått ned med 6 prosent fra 2006 til 2014, mens 
den i landet som helhet har økt. Aktivitetsnivået blant 
barn (6 – 12 år) i Telemark ligger 15 prosent under 
landsgjennomsnittet. Blant ungdom (13-19 år) er det 14 
% lavere enn landsgjennomsnittet. 

Telemark har flest medlemmer i DNT sammenlignet 
med nabofylker når man tar innbyggertallet i 
betraktning. Det er 54,1 medlemmer per 1000 
innbyggere. Det er 11 prosent høyere enn landet 
som helhet. Telemark har også flest medlemmer i 
NJFF sammenlignet med nabofylkene. Det er 34,1 
medlemmer per 1000 innbyggere, og det er 57 prosent 
over landsgjennomsnittet. Blant registrerte jegere som 
har betalt jegeravgift er det 8765 jegere i Telemark. 
Det utgjør 51 jegere per 1000 innbygger, og er 32 
prosent høyere enn landsgjennomsnittet. En samlet 
oversikt over medlemmer i speiderforbundene, Norges 
speiderforbund og KFUK-KFUM viser at Telemark 
havner midt på treet sammenlignet med nabofylker 
når vi tar innbyggertallet i betraktning. Det er 36,1 
medlemmer per 1000 innbyggere, og det er 10 prosent 
høyere enn landsgjennomsnittet

Egenorganisert aktivitet
Når det gjelder egenorganisert aktivitet er det begrenset 
med tallmateriale. Levekårsundersøkelsen «Ung i 
Telemark 2015» gir et godt bilde av aktivitetsvanene 
til ungdommene i fylket, men når det gjelder andre 
aldersgrupper og tilreisende finnes det ikke tilgjengelige 
statistiske undersøkelser for Telemark i 2016. 
Fylkeskommunen ser behovet for mer forskning og 
kartlegging av egenorganisert fysisk aktivitet. 

 «Ung i Telemark 2015» viser at den vanligste formen 
for trening blant ungdom i Telemark er i regi av 
idrettslag. Trening i regi av idrettslag blir imidlertid 
mindre vanlig gjennom ungdomstiden. Mens 57 
prosent av 8. klassingene i Telemark trener eller 
konkurrerer i regi av idrettslag minst 1-2 ganger i 
uka, er denne andelen mer enn halvert blant elever 
på videregående skole. Også andelen som driver med 
annen organisert trening og egentrening reduseres jo 
eldre ungdommene blir. Trening på treningsstudio 
overtar. De nasjonale ungdatatallene viser det samme 
alders- og treningsmønsteret, men andelen som trener 
minst en gang i uka er hele veien noe høyere enn i 
Telemark.

>50%
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I «Ung i Telemark 2015» svarer 40 prosent av 
ungdomsskoleelever og elever på videregående skole i 
Telemark at de er i aktivitet der de får økt puls og puster 
litt mer enn normalt en time hver dag. Det er med 
andre ord mange som ikke oppfyller Helsedirektoratets 
anbefalinger for barn og unge om en times fysisk 
aktivitet hver dag. Andelen ungdommer i Telemark 
som oppfyller nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet 
synker mye gjennom ungdomstiden. I tillegg er det 
langt flere gutter enn jenter som er fysisk aktive minst 
en time hver dag. 

«Ung i Telemark 2015» viser at over halvparten av 
ungdomsskoleelevene går eller sykler til skolen. 14 
prosent svarer at de som regel sykler til skolen, mens 39 
prosent svarer at de som regel går til skolen. Andelen 

som går eller sykler til skolen går noe ned i løpet av 
ungdomsskolen. På videregående skole er det en del som 
bor langt unna skolen, og derfor er avhengig av buss 
eller bil. Likevel svarer en av fem elever på videregående 
skole at de som regel går eller sykler til skolen. 

Reisevaneundersøkelsen for Grenland fra 2013-2014 
viser at 21 prosent av daglige reiser i Grenland blir gjort 
til fots (17 prosent) eller på sykkel (4 prosent). I 2009 
og 2005 var andelen noe høyere – henholdsvis 22 og 
23 prosent. Andelen er høyest i Skien og Porsgrunn 
(særlig i sentrumsområdene), og lavest i Siljan og 
Bamble. Det er særlig personer under 18 år, personer 
med lavere utdanningsnivå, og personer uten tilgang til 
bil/førerkort som velger å gå eller sykle (Haugsbø m. fl. 
2015).

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Jakt og fiske

Idrett

44 539

3,4 prosent av innbyggerne i 
 Telemark er medlem av Norges 

Jeger- og Fiskerforbund

3,4%
8 765 telemarkinger har 

betalt jegeravgift

8 765 

40 prosent av ungdommer i  Telemark er 
fysisk aktive minst en time hver dag

40%

>50%

5,4 prosent av innbyggerne i  Telemark 
er medlem av  Turistforeningen

5,4% Det er 44 539 aktive 
idretts utøvere i  Telemark 
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elevene i Telemark 
går eller  sykler til 
skolen  hver dag
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Foto: Trond  Stegarud

«Idrett, 
friluftsliv og 

fysisk aktivitet bidrar 
til å skape regional 
utvikling og vekst i 

fylket»
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Telemark fylkeskommune 
post@t-fk.no 
www.telemark.no
facebook.com/telemarkfylke

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10
3715 Skien

Sentralbord:
35 91 70 00

Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør  
for merkevaren Telemark.
Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør  
for merkevaren Telemark.
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