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Temaplan for kultur, idrett og frivillighet  
  

Kultur, idrett og frivillighet  
Temaplan for kultur, idrett og frivillighet er basert på Haugesund kommuneplan samfunnsdel. 
Intensjonen er derfor at planens visjon, mål, strategier og tiltak skal harmonere med 
kommuneplanens mål.  

Videre ligger verdiene til Haugesund kommune som basis for planen: åpen, ærlig, raus og troverdig. 

Visjon for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund  
Vår visjon er at alle i Haugesund skal ha muligheten til gode og meningsfulle liv.   
  
Dette er ikke mulig uten kultur, idrett og frivillighet.   
  
Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og 
samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle 
hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.  

Verdiene  
I kommuneplanen er det noen mål som vi særlig vil trekke frem som viktige innen denne 
temaplanen.   

En inkluderende kommune 
Alle må inkluderes i kultur, idrett og frivillighet. Med begrepet “alle” mener vi at alle 
mennesker, uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, kulturell bakgrunn og andre identitetsmarkører, 
skal være inkludert i kultur, idrett og frivillighet.   
  
Denne verdien vil være førende for hva Haugesund kommune vil støtte økonomisk, legge til rette for 
eller på andre måter fremme.   
 
God helse for alle  
Vi ønsker å bidra til faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og 
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.   
 
Bærekraftig vekst 
FNs klimarapporter viser at vi må sette i gang umiddelbare, raske og kraftige tiltak for å greie å 
stabilisere klimaendringene. Dette gjelder alle sektorer i samfunnet - også kultur, idrett og 
frivillighet.   

Avgrensinger i planen  
Temaplanen for kultur, idrett og frivillighet har ikke egen del om frivillighet på dette tidspunktet. 
Denne delen av planen har oppstart ved årsskiftet 2021/2022 og vil bli inkludert i planen senere.  

Planens del om idrett og fysisk aktivitet vil omhandle både den organiserte og den egenorganiserte 
fysiske aktiviteten. Det vil si at planen ser på tilretteleggingen både for den organiserte idretten, samt 
arenaer for den egenorganiserte aktiviteten som faller inn under nærmiljøanlegg.   
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Planen vil i denne omgang ikke omhandle friluftslivet, selv om dette er den vanligste og hyppigst 
benyttede arenaen for egenorganisert fysisk aktivitet for den voksne delen av befolkningen. Det bør 
være et mål at friluftslivet er en del av planen ved neste rullering.  

Føringer for planen   
Det foreligger en rekke planer, meldinger, lover og utredninger på globalt, nasjonalt, regionalt og 
kommunalt nivå som har betydning for arbeidet med temaplanen. Nedenfor er det kort redegjort et 
utvalg av de føringer som er mest sentrale for denne planen.  
 

FN’s bærekraftsmål  
 
FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. I denne planen er det flere bærekraftsmål som er relevante og 
som planen skal bygge oppunder.  

Bærekraftsmål 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si samarbeid og 
ansvar for helheten.  

Kultur, idrett og frivillighet er kommunens viktigste område for å bygge samarbeid mellom det 
offentlige og det sivile samfunn og frivillighet. Det er derfor viktig at denne planen og arbeidet innen 
kultur, idrett og frivillighet bidrar til bedre samarbeid på tvers mellom samfunnssektorer. 

Bærekraftsmål 10 handler om å myndiggjøre og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av 
alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, 
økonomisk eller annen status. Mål 11 handler om å sikre inkluderende og bærekraftige 
lokalsamfunn.   

Kultur, idrett og frivillighet har en unik mulighet til å bygge ned barrierer for deltakelse for alle deler 
av samfunnet og må derfor ta dette inn som en viktig verdi i sine valg.  

Bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

God helse er grunnleggende for å god livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Helsen vår påvirkes 
gjennom mange faktorer rundt oss, men en av de viktigste faktoren for god helse er fysisk aktivitet. 
Godt tilrettelagt anlegg for idrett og fysisk aktivitet er grunnleggende for å legge til rette for en aktiv 
befolkning.  

Videre er sosiale nettverk og møte med andre mennesker en svært viktig forutsetning for en god 
helse. Dette er også en særlig ansvar som ligger til kultur, idrett og frivillighetssektoren.  

Nasjonale føringer og forventninger  
Nasjonal forventning til kommunal planlegging (2019- 2023) Regjeringen legger hvert fjerde år fram 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i 
hele landet. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  
 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.   
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning.   
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn.   
• Å skape et trygt samfunn for alle.   

  
Statlig idrettspolitikk  
Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen  
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Statens overordnede mål for idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette innebærer at 
staten gjennom sine virkemidler skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta 
i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Regjeringen skulle etter planen lagt frem en ny 
idrettsmelding våren 2021, men koronapandemien endret disse planene.  
 
Statlig kulturpolitikk  
Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida. I denne meldingen peker 
regjeringen på kulturpolitiske utfordringer framover i lys av sentrale utviklingstrekk i samfunnet, som 
teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer og utviklingen i samfunnsøkonomien.  
 
NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 er kunnskapsgrunnlaget for «kulturens kraft». 
 
Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 
Hovedbudskapet i meldingen er at alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken, at 
alle barn og unge skal få sjansen til å være med på kunst- og kulturtilbudet de er interesserte i, og at 
kunsten og kulturen som blir laget for barn og unge er av høy kvalitet. Kulturskolen og Den kulturelle 
skolesekken er sentrale virkemiddel for å nå disse målene og viktige tema i meldinga. 
 
Folkehelsemeldingen  
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn. Denne planen har fokus 
på etablering av systematisk folkehelsearbeid. En viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og 
fremme helsevennlige valg. Særlig på noen område ønsker regjeringen å forsterke innsatsen. Dette 
gjelder området tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial forskjeller 
i helse. Den norske folkehelsemodellen legger opp til en systematisk arbeidsform i en fireårssyklus 
med rapportering om status, utvikling av tiltak og evaluering.  
  
Frivillighetsmeldingen  
Meld. St. 10 (2018-2019) «Frivilligheten – sterk, selvstendig, mangfoldig — Den statlige 
frivillighetspolitikken».  
 
Det er et overordnet frivillighetspolitisk mål å øke deltagelsen i frivillige organisasjoner og frivillig 
arbeid fordi:  

• høy frivillig deltagelse er avgjørende for den tilliten vi har i samfunnet vårt,  
• deltaking i frivillig aktivitet hindrer utenforskap og fremmer inkludering,  
• organisasjonene er de beste skolene i demokrati,  
• frivillige organisasjoner avdekker behov og finner nye løsninger,  
• frivillig innsats er en helt avgjørende del av den norske beredskapsmodellen,  
• frivillig innsats bidrag til å sikre den felles kulturarven vår og  
• frivillig innsats er viktig for å sikre folkehelsen. 

  
Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet  
Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem ny nasjonal handlingsplan for fysisk 
aktivitet 2020–2029. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020).  Regjeringen tar med denne 
handlingsplanen viktige grep for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn.  
 
Norges idrettsforbund - Strategidokument for norsk idrett  
Norges idrettsforbund (NIF) vedtok på idrettstinget 2019 en ny langtidsplan for norsk idrett med 
tittelen «Idretten vil!» og «Idretten skal!»  
NIF’s visjon er: «Idrettsglede for alle!»   
  
Videre er det overordnede målet: «Flere med – lenger og flere nye medaljer».  
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For å nå det overordnede målet har NIF fire prioriterte fokusområder gjennom planperioden:  
 Livslang idrett  
 Bedre idrettslag  
 Flere og bedre anlegg  
 Bedre toppidrett  

I den nye planen er det definert fire veivalg som skal prege idrettens arbeid: «leken, ambisiøs, ærlig 
og inkluderende». (NIF, 2019).  
 
Regionale strategiske dokument 

 Rogaland idrettskrets - Strategisk viktige idrettsanlegg  
 Regionalplan for kultur for Rogaland  

  

Området Kultur  
Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på 
ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er forutsetninger for dannelse og en opplyst 
offentlighet, og derfor en investering i demokratiet. Kulturen skal være fri, med personlig 
engasjement og frivillighet som grunnlag. 

For Haugesund kommune er kulturen en viktig forutsetning for fremtiden. Kulturen skal være med å 
bygge hvem vi er og skal være.  

For innbyggerne i Haugesund og vår region vil kulturlivet i Haugesund 

Fakta- og kunnskapsdel 
Temaplanen består av en kunnskapsdel, samt en mål, strategi- og handlingsdel. Strategidelen skal 
bygge på kunnskapsdelen og være det overordnet operative dokumentet som gir retning i arbeidet 
med å nå visjonen og målene i planen gjennom konkrete mål og tiltak i planperioden.  

Utviklingstrekk og trender  
Status visuell kunst  
Haugesund besitter flere av karakteristikkene som ligger til grunn for en høy kunstnertetthet og et 
aktivt miljø innen visuell kunst. 33 % av innbyggerne har utdanning på universitetsnivå og andelen 
ansatte innen besøksnæringen er på 18 %. Andelen barn (5-15 år) og unge voksne (15-35 år) er enten 
lavere eller på omtrent samme nivå som i gjennomsnittskommunen.   
  
Forholdene ligger dermed til rette for en relativt høy kunstnertetthet, men den er noe lavere enn den 
demografiske og samlede forventingen skulle tilsi. Kommunen har en kunstnertetthet på 3,1 
kunstnere per tusen innbygger, noe som lavere enn landsgjennomsnittet (5 kunstnere per tusen 
innbygger).   
  
På motsatt side er Haugesund på nasjonal topp når det gjelder antall medlemmer i 
kunstforeninger. Norske kunstforeninger har 710 medlemmer i Haugesund. Det utgjør om lag 19 
medlemskap per tusen innbyggere. Antallet medlemmer av kunstlag er mer enn seks ganger så høyt i 
Haugesund som på landsbasis.   

Status musikk  
I kulturindeksen er antall konserter blitt beregnet gjennom tall fra de største billettselskapene. I 
Haugesund har vi sterke lokale leverandører av billettsystemer. Det er derfor ikke korrekte tall på 
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nasjonal plassering i disse indeksene.   
  
Haugesund har flere store musikkfestivaler og aktive konsertleverandrører både på kommunale, 
privat ideelle og privat kommersielle scener.   
  
Vi vet for lite om antall aktive musikere og behovene til disse i Haugesund. Det vil være et viktig 
arbeid for kommunen å skaffe en slik oversikt i planperioden.    

Status scenekunst   
Teatrene som rapporterer inn tall til NTO registrerte 124 teater- og operaforestillinger i Haugesund. 
Forestillingene utgjør 3,3 forestilling per tusen innbyggere, mer enn dobbelt som høyt som 
landsgjennomsnittet (1,5). Haugesund er blant kommunene med flest teater- og operaforestillinger.   
  
Innbyggerundersøkelsen som gjennomføres hvert 2. år, viser at innbyggernes opplevde mulighet til å 
delta på kulturaktiviteter innen drama og dans, er synkende. Dette kan forklares i begrensede plasser 
til å delta, personlige økonomiske forhold eller sviktende informasjon om tilbudene som finnes.   
  
For å kunne sikre publikumstilslutning også i tiden fremover, er det vesentlig at tilbudene innen dans, 
teater og scenekunst for barn og unge, oppleves tilgjengelig for alle som har ønske om å delta. De 
kommunale tilbudene innen scenekunst som gis gjennom kulturskolen og kultur- og bydelshusene 
har en særlig rolle i inkluderingen av barn og unge. Tilbudene skal være attraktive og tilgjengelig for 
alle barn og unge i Haugesund.  
  
Status film og visuelle medier  
Totalt ble det vist i underkant av 5500 forestillinger på kino i Haugesund i 2019. Dette utgjør 144 
kinoforestillinger per tusen innbyggere. Det blir vist nesten dobbelt så mange kinoforestillinger i 
Haugesund sammenliknet med landsgjennomsnittet (79).   
  
I løpet av 2019 ble det vist 195 ulike filmer fra 22 land på kino i Haugesund. Sammenlikner vi med de 
utvalgte kommunene, finner vi at kinomangfoldet, både i antall titler og opphavsland er relativt godt 
gitt antallet forestillinger.  
  
Det sosiale elementet – det å oppleve noe sammen med andre, er det mange trekker fram som 
årsaken til at de velger å oppsøke sin lokale kino. De som elsker film og strømmer mest er også de 
samme som går oftest på kino, besøker festivaler og kanskje er med i en filmklubb.   
  
Kino og festivaler som opplevelsesarena, som tilbyr en ramme rundt filmopplevelsen, er også et 
utviklingstrekk som i senere tid forsterkes verden over, som en differensiering fra filmkonsum 
hjemme.  
  
Status kulturskole  
Haugesund kulturskole har i dag i overkant av 500 elevplasser, hvorav de fleste benyttes av elever i 
grunnskolealder. Det meste av kulturskolens undervisning foregår i lokalene på Breidablik.    
  
I 2020 hadde kulturskolen en elevandel på 0,11 elever per barn i grunnskolealder (6-15 år). Dette er 
noe lavere enn landsgjennomsnittet (0,16 elever per barn). Hovedtyngden av elevene i Haugesund 
kulturskole går på instrumentalopplæring, men skolen tilbyr også samspillsaktiviteter, undervisning i 
billedkunst, drama/teater og grunnopplæring for yngre aldersgrupper.    
  
89 % av årstimene blir brukt på musikkundervisning, 2 % av timene ble brukt på teaterundervisning, 4 
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% på visuelle kunstfag og 5 % på andre kunst- og kulturuttrykk. Haugesund bruker prosentvis flere 
timer på musikkundervisning og andre kunst- og kulturuttrykk enn landsgjennomsnittet.  
  
Haugesund får ikke igjen det antallet elever og undervisningstimer de betaler for i kulturskolen. Den 
demografiske forventningen var 0,18 elever per barn i grunnskolealder, men antallet elever synker til 
0,12 elever når vi inkluderer kommunen sin pengebruk. Tall fra GSI viser at den faktiske elevandelen i 
Haugesund er tilnærmet lik det man kan forvente gitt tilbudet og pengebruken.  

Status bibliotek  
Samlet besøk ved folkebibliotekene i Haugesund kommune var på om lag 121 000 i 2019. Det 
tilsvarer 3,2 besøk per innbygger, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet. Dette gjør at 
Haugesund folkebibliotek kommer dårlig ut på nasjonale målinger.   
  
På tross av disse tallene vet vi at biblioteket i Haugesund har fått revitalisert sin drift gjennom åpning 
av nytt bygg og med etablering av nye tilbud. Det er derfor naturlig å tro at biblioteket leverer både 
kvantitativt og kvalitativt et godt tilbud sammenlignet med andre kommuner.   
  
Dette vil bli avklart i oppdaterte målinger som forventes mottatt høsten 2021.   
  
Status museum  
Museene i Haugesund hadde totalt 32 536 besøkende i 2019. Det totale museumsbesøket tilsvarer 
0,9 besøk per tusen innbygger. Det er under halvparten av landsgjennomsnittet på 2 besøk per 
innbygger. Flere av sammenlikningskommunene har betydelig flere besøk enn Haugesund.  
  
Det er rapportert inn 165 utstillinger og arrangementer slik som foredrag, konserter, spel, osv. i 2019 
på museer i Haugesund. Delt på antall innbyggere gir dette i overkant av 2 arrangement per tusen 
innbyggere. Det er 31 % lavere enn landsgjennomsnittet.   
  
Vi vet også at en del av besøket er knyttet til driften av Haugesund Billedgalleri som viser utstillinger 
til Haugesund Kunstforening.   
  
Status kultur- og bydelshus  
Haugesund Kommune har fire kultur- og bydelshus. Gamle Slaktehuset allaktivitetshus, Skåredalen 
kultursenter, Bleikemyr bydelshus og Hemmingstad kultursenter. I tillegg har vi etablert Haugaland E-
sport Arena som kommunens digitale treffsted for ungdom.   
  
Bruken av husene har tatt seg kraftig opp det siste året og gjennom en vanlig uke er flere hundre 
ungdommer innom husene. I tillegg til dette har det frie kulturlivet faste øvingstider og bruk av 
lokalene.   
  
Det er i tidligere analyser av disse husene blitt pekt på at husenes tilbud til barn- og unge jevnlig bør 
gjennomgås for å sikre at de er dynamiske og har endringsvilje for å følge de trender og behov som 
en ser blant unge. Dette er blitt gjort de siste årene og vi ser klare resultater av dette.   
  
For voksne har kultur- og bydelshusene ikke gode nok tilbud som appellerer og rekrutterer brukere til 
husene.   
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Mål, strategi- og tiltaksplan  
I denne delen av planen presenteres hvert fagområde og hvilke mål Haugesund kommune har for 
området. Deretter presenteres hvilke strategier og tiltak som planlegges for å oppnå målene. 

Visuell kunst  
Med visuell kunst mener vi maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulpturer, gatekunst, 
graffiti, tegneserier, kunstbøker, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Kunsten kan være 
gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.  
  
I det visuelle feltet inngår kunstnere, kunstaktører og institusjoner. Kjernen i miljøet for visuell kunst 
er utøveren og betrakteren, fra barn og ungdom med interesse og talent for visuell kunst til de 
profesjonelle aktørene som arbeider innen sektoren. Det vil derfor være viktig å utvikle og sikre 
dagens og fremtidens kunstnere i kommunen.   
  
Haugesund ønsker å få flere profesjonelle kunstnere til å bo og arbeide i kommunen, flere 
visningssteder, bedre muligheter for barn, unge og voksne å få utvikle sine talent samt mer kunst i 
det offentlige rom.  
  
Haugesund kommune har følgende mål for visuell kunst:   
 

Alle i Haugesund skal ha tilgang av et mangfold av kunstopplevelser av høy kvalitet  
Flere profesjonelle kunstnere skal velge å bo og arbeide i Haugesund.  
Alle som ønsker, skal ha muligheten til å utvikle sine talent innen visuell kunst i Haugesund.  

 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategier og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Haugesund skal legge til rette for at alle får 
muligheten til å utvikle sine talent innen 
visuell kunst.    

• Aktivt bruke kulturskolen for å skape en 
utdanningsvei.  

• Støtte frivillige organisasjoner som driver aktivitet 
innen visuell kunst.   

• Lage en plan for kompetansehevning fra barn til 
og med voksen.  

Det skal etableres flere gode visningssteder 
for visuell kunst. De gode eksisterende 
visningsstedene skal sikres og 
videreutvikles.  

• Styrke og støtte samarbeidet mellom Haugesund 
kunstforening og Billedgalleriet  

• Støtte etablering og drift av kunstnerstyrte 
visningsrom.  

Det skal etableres mer kunst i det offentlige 
rom i Haugesund.  

• Lage egen strategi for gatekunst og øvrig kunst i 
det offentlige rom.  

• Aktivt bruke kunstprosjekter i alle nybygg i 
kommunal regi.  

• Ta initiativ til eller støtte initiativ til 
gatekunstfestivaler/prosjekter i Haugesund.   

Eksisterende kunst i det offentlige rom skal 
formidles bedre.   

• Legge strategi for forvaltning og formidling av 
eksisterende kunst i det offentlige rom.   

Aktivt samarbeide med kunstmiljøer for 
etablering av store og bærekraftige atelier- 
og arbeidsfellesskap.   

• Utrede og samarbeide med Haugaland Kunstverk 
om etablering av et stort kunstnerhus.  

Sikre at lokale kunstnere blir representert i 
prosjekter for kunst i det offentlige rom.  

• Sette krav om lokale bidrag i konkurranse om 
oppdrag til kunstprosjekt i byggeprosjekter.  
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• Aktivt engasjere lokale kunstnere til prosjekter for 
kunst i det offentlige rom.  

Øke muligheten for arbeid og inntekt til 
profesjonelle kunstnere.  

• Bruke lokale og regionale kunstkonsulenter til 
våre kunstprosjekt.   

• Engasjere og ansette kunstnere til undervisning i 
kulturskolen og andre aktuelle prosjekt.   

 

Musikk  
Haugesund har et aktivt og variert musikkmiljø. Miljøet består både av aktive profesjonelle musikere, 
profesjonelle scener og gode skolemiljø. Haugesund har også et stort innslag av amatører og 
uorganiserte musikkmiljø.  Haugesund har utøvere i de fleste sjangre og på alle nivå. Det er flere 
gode musikkfestivaler, et rikt korpsmiljø og mange aktive kor.  
  
Haugesund kommune anser alle sjangre og musikalske uttrykk som viktige.   
  
Musikkselskapet Nordvegen AS har en regional oppgave i å fremme kunstmusikk for alle på 
Haugalandet. Musikkselskapet Nordvegen (Munor) har ansvar for Nord- Rogaland symfoniorkester 
og Harald Hårfagre kammerorkester.   
  
STAR Rogaland arbeider med og for de rytmiske musikkmiljøene i Rogaland gjennom 
kompetanseheving, bransje- og talentutvikling. Det lokale tiltaket «Nye Bølger»; en lavterskel 
støtteordning for unge, rytmiske musikere, samarbeider med STAR Rogaland.  
  
Våren 2021 ble Haugesund musikkråd etablert. Rådet skal fremme det frie musikklivets interesser, 
delta i lokale planprosesser og være høringsinstans.   
 
Haugesund kommune har følgende mål for musikk:  
 
Alle i Haugesund skal ha tilgang av et mangfold av musikkopplevelser av høy kvalitet  
Flere profesjonelle musikere skal velge å bo og arbeide i Haugesund.  
Alle som ønsker, skal ha muligheten til å utvikle sine talent innen musikk i Haugesund.  
Haugesund skal ha nasjonal posisjon innen kammermusikk.  
  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Haugesund skal ha gode og varierte 
konsertarenaer   

• Støtte festivaler som tilbyr en konserter av god 
kvalitet for alle.  

• Gi arrangementsstøtte til private aktører som 
arrangerer konserter.  

• Utvikle egne konsertlokaler i kommunale hus med 
mål om å tilby smalere tilbud og en arena for unge å 
få opptre.   

• Videreutvikle og satse på Festiviteten som en 
konsertarena.  

Korps  • Sikre gode øvingsarealer for byens korps, med 
tilhørende lagringskapasitet  

• Opprette ordninger for instrumentstøtte til 
korpsene, i samarbeid med Haugesund musikkråd  
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• Sikre adgang til gode konsertarenaer med 
tilfredsstillende areal, publikumskapasitet og 
kostnad  

Musikkfestivaler  • Støtte sentrale festivaler økonomisk.  
• Være en samarbeidspartner med bruk av kommunal 

infrastruktur og lokaler  
Satse på miljøene innen kammermusikk  • Munor skal være Haugesunds viktigste fagmiljø for 

kammermusikk.  
• Støtte drift av andre kammermusikkmiljø som 

koret Bocca, Kammeroperaen og nye initiativ.  
• Kulturskolen skal være en samarbeidspartner for 

disse miljøene.  
Tilrettelegge for gode rom til 
kammermusikk med nødvendige 
instrumenter  

• Bystyresalen i rådhuset skal være en konsertarena 
for kammermusikk.   

• Tilrettelegge andre passende lokaler til formidling av 
kammermusikk.   

• Ny kulturskole skal inneholde øvingslokaler for 
kammermusikk.   

Bygge kompetanse   • Gjøre eksisterende øvingslokaler mer tilgjengelig 
for flere  

• Investere i høyere standard på utstyr i øvingslokaler  
• Økt samarbeid mellom opplæringsinstitusjoner, 

musikere, frivillige organisasjoner samt kultur- og 
bydelshusene  

• Arrangere flere konserter i kommunal regi.  
• Arrangere seminarer og mester-klasser.  
• Øke satsningen på Nye Bølger.  
• Lære opp nye arrangører  
• Daglig leder i musikk- og kulturråd  

Øke rekruttering til musikklivet  • Arrangere flere lavterskel konserter.  
• Arrangere “skoler” i ferier for dem som ønsker å 

begynne med musikk.  
• Øke fokus og rekruttering til korps gjennom 

samarbeid.  
  

Teater, dans og annen scenekunst  
Scenekunst er fellesbetegnelse for kunstneriske uttrykk som utføres direkte foran et publikum. 
Samtlige teater- og dansesjangere faller inn under begrepet, men også musikalske fremføringer, som 
eksempelvis operaforestillinger.   
 
Haugesund bemerker seg nasjonalt innen scenekunst. Tilbudet innen teater, dans og opera er stort, 
og tilbudene er godt besøkt. Kombinasjonen av et rikt fritidstilbud innen scenekunst, satsing på 
scenekunst i utdanningsinstitusjonene og tilgang til profesjonelle forestillinger i profesjonelle 
rammer, spiller en viktig rolle i Haugesunds status innen kunstfeltet.   
 
For å kunne opprettholde publikums- og produksjonsnivået, må scenegleden ivaretas gjennom gode 
støtteordninger, lokaler til de frivillige scenekunstmiljøene og investeringer i gode visnings- og 
arbeidsforhold for de profesjonelle tilbudene.   
 
Møter mellom den unge scenekunsten og de profesjonelle miljøene er en viktig faktor i målsettingen 
om et godt, lokalt scenekunstmiljø. En ung danser eller skuespiller glemmer aldri opplevelsen av å 
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utøve sin rolle i et rom som er utformet og driftet med formålet om å formidle scenekunst. De 
kommunale kulturhusene og byens konserthus skal være arenaene for ung, lokal 
scenekunstutøvelse. Festiviteten konserthus har en viktig regional rolle i å formidle profesjonelle 
scenekunstproduksjoner – som det største scenerommet på Haugalandet.   
 
Haugesund Teater er regionens eneste offentlig eide prosjektteater. Et produserende teater 
omfavner en rekke fagkunnskaper og krever egnet arbeidsrom og kompetanse for å realisere en 
sceneproduksjon. Et profesjonelt teater er ikke bare en formidler av dramatikk, men også en rekke 
håndverk, historie, digitale/tekniske løsninger, musikk, billedkunst og mye mer. Ved å sikre gode 
produksjonslokaler for teatret, vil en kunne skape spennende samarbeid med lokale leverandører, 
håndverkere, utdanningsinstitusjoner med mer – samt synliggjøre mulighetene som finnes innen 
scenekunstfaget.     
 
Kompani Haugesund er et lokalt, profesjonelt dansekompani. Kompaniet har ikke egne produksjons- 
eller visningslokaler. Kompaniets behov for lokaler, skal ses i sammenheng med øvrige behov innen 
scenekunst i Haugesund.   
 
Haugesund kommune har følgende mål for scenekunst:  

 
Alle i Haugesund skal ha tilgang av et mangfold av scenekunst av høy kvalitet  
Haugesund skal ha et aktivt produksjonsmiljø innen scenekunst som hevder seg både nasjonalt og 
internasjonalt.  
Alle som ønsker, skal ha muligheten til å utvikle sine talent innen scenekunst.  
  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Haugesund skal sikre muligheten for 
deltagelse i scenekunsttilbudene for barn 
og unge  

• Videreutvikle støtteordninger for at alle, uavhengig 
av økonomiske forutsetninger, kan delta.  

• Benytte DKS tilbudet for å vekke interesse og 
kunnskap om scenekunst lokalt  

• Sikre adgangen til gode produksjons- og 
visningsrom for lokale scenekunstmiljø  

Ivareta de profesjonelle 
scenekunstmiljøene lokalt  

• Sikre adgangen til gode produksjons- og 
visningsrom for profesjonelle scenekunstmiljø  

• Sammen med Kompani Haugesund etablere en 
driftsmodell som kan sikre driften av kompaniet.  

• Støtte etablering av nye dansemiljø.   
• Øke satsningen på og samarbeidet med Haugesund 

Teater.   
Ivareta de scenekunstmiljøene for 
amatører  

• Øke satsning på scenekunstmiljøene knyttet til 
kultur- og bydelshusene.  

• Støtte Haugesund barne- og ungdomsteater.  
• Støtte etablering av nye tilbud for barn- og unge 

innen scenekunst.   
Sikre gode visningssteder for scenekunst  • Ta vare på og utvikle Festiviteten som en scene på 

høyeste nasjonale nivå.   
• Innføre støtte til å leie Festiviteten til egne 

produksjoner for organisasjoner etablert og 
registrert i Haugesund kommune.  
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Film og audiovisuell kunst  
Film og audiovisuell produksjon er inne i en gullalder. Film, serier, spill og andre audiovisuelle uttrykk 
er en stor del av livene våre, i nye formater og på ulike plattformer. Vi opplever, føler, forstår, 
underholdes og får felles referanser gjennom filmfortellinger. Strømmetjenestene har i stor grad tatt 
over for lineært tv.   
  
«Filmbyen Haugesund» har fått tilnavnet for rollen som årlig vertskaps-by for Den norske 
filmfestivalen (DNF) og Amanda-prisen siden 1987. Byen har en stolt historie som kinoby som stekker 
seg tilbake til 1898, de siste 100 årene med kino i kommunalt eie.  
 
Haugesund har også en aktiv filmklubb. Kino er det kulturtilbudet størst andel av befolkningen 
benytter seg av utenfor hjemmet, med 4,7 besøk per innbygger lokalt, over dobbelt så mange som på 
landsbasis. Ungdom har alltid vært den gruppen som bruker kinoen mest.  
 
Det audiovisuelle feltet opplever en stadig oppblomstring av talent, med aktive lokale aktører 
innenfor både regi, skuespill, musikk, manus, foto, filmteknikk og andre fagfunksjoner både på 
profesjonelt, studie- og amatørnivå. Samlet bidrar filmfeltet til både kunst, næringsutvikling, 
omsetning og arbeidsplasser i Haugesund.  
 
Edda kino  
Edda kino viser daglig en bredde av ulike filmsjangre for alle aldersgrupper. Kinoen har de senere 
årene drevet med overskudd og inntekter fra kommersielle titler finansierer en satsing på mangfold i 
programmet. Med i snitt opp mot seks premierer per uke, 15 visninger per dag og nærmere 300 titler 
per år, representerer kinoprogrammet et variert tilbud av kulturuttrykk.  
 
Kinoen har en kapasitet på 881 seter, fordelt på fem saler og holder åpent 362 dager i året. I 2022 
planlegges en utbygging av kinoen med to nye kinosaler, større foaje og universell utforming med 
heis mellom alle etasjer. Edda kino er deleier og medlem og kinokjeden KinoNor.  

 
Haugesund kommune har følgende mål for film i Haugesund:  

 
Kinoen skal skape rom for kulturelle og sosiale møter mellom mennesker.  
Kinoen skal være tilgjengelig for alle.  
En inkluderende og aktuell filmfestival  
Et aktivt miljø for filminteresserte  
  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Styrke arbeidet med filmformidling  • Satsing på skolekino og organiserte gode 
filmopplevelser for barn og unge.  

• Satsing på formidlingskonsept knyttet til 
programserier og enkeltvisninger  

• Samarbeid med ulike lokale aktører om en ramme 
rundt nisjefilmer aktuelle for konkrete 
interessegrupper.  

• Styrke film- og formidlingskompetansen internt og 
samarbeide med lokale ressursgrupper, som 
Haugesund filmklubb.  
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• Styrke samarbeidet med Den norske filmfestivalen 
og andre lokale kulturaktører 

Utvikle kinoen som sosial og kulturell 
møteplass før, under og etter 
filmopplevelsen  

• Større og mer fleksibel foaje, som kan inndeles i 
soner for ulike formål.  

• Investere i trivelig, fleksibel og komfortabel 
innredning.   

• Satsing på flere faste programserier for konkrete 
publikumsgrupper, for eksempel Kino Zone for 
ungdom hver fredag  

• Flere premiere-events og arrangementer knyttet 
opp mot enkeltfilmer.  

• Utvidede åpningstider i helgene, samt flere 
visninger på dagtid.  

• Utvikle kinokvartalet som en sosial arena også 
utendørs: satsing på miljøgate i Skåregata og 
kinopark med amfi i bakken der Sir Toby var 
tidligere.  

Nyttiggjøre kinoens styrker som høy-
kvalitets digital arena  

• Satse på høy kvalitet på lyd, bilde og komfort.  
• Bygge kompetanse på digital overføring og live-

arrangementer.  
• Utforske mulighetene for å vise alternativt digitalt 

innhold.  
• Gjøre kinosalene tilgjengelige for andre 

arrangement enn kinovisning (Med to nye saler vil 
det være mulig, uten at det går for mye utover 
bredden i kinoprogrammet.)  

En aktiv og aktuell filmfestival  • Videreutvikle Edda kino som en velfungerende 
arena for filmfestivalen.  

• Ha god festivalkompetanse og filmkompetanse i 
tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet.  

Et aktivt miljø for filminteresserte  • Bidra til utvikling og drift av filmklubb(er)  
  
Audiovisuell produksjon  
Lokale produksjonsselskaper, fagutøvere og kunstnere er Filmkraft Rogaland Haugesund kommunes 
virkemiddel. 
 
For barn- og ungdom vil vi, i samarbeid med Filmkraft Rogaland, fortsette og videreutvikle aktiviteter 
og tilbud. Blant annet med seminarer og kurs for de som ønsker å lage film på kultur- og 
bydelshusene.  
  
Bibliotek og litteratur 
 
Haugesund folkebibliotek   
Folkebibliotekets overordnede rolle er å sikre tilgang til informasjon, bidra til demokrati og 
ytringsfrihet og være en arena for åpen og opplyst samtale. Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste 
som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og utdanning og er forankret i det demokratiske 
prinsippet om lik og gratis tilgang til informasjon og kunnskap. Haugesund folkebibliotek har som mål 
å være en ledende institusjon når det gjelder inkludering, kunnskapsbygging, tilhørighet, lokal 
identitet og opplevelser.   
  
Bibliotekene har et felles oppdrag med skolen når det gjelder kunnskapsformidling, 
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informasjonskompetanse, lesing og leseglede. Det følger av forskrift til opplæringsloven at elevene 
skal ha tilgang til skolebibliotek, og dette ansvaret ligger til skolene. I 2019 ble det gjort et politisk 
vedtak på å opprette en stilling som skolebibliotekkoordinator. Denne stillingen ligger under 
folkebiblioteket og KIF. Det politiske vedtaket ligger til grunn for en satsing på å utjevne forskjeller og 
øke tilgang til skolebibliotek for alle barn i hele kommunen.    
  
Haugesund kommune har følgende mål for Haugesund folkebibliotek:  
 
Være en ledende institusjon når det gjelder kunnskapsbygging, informasjonskompetanse og tilgang 
til informasjon.  
Haugesund folkebibliotek skal være en identitetsskapende institusjon. I det ligger utførelsen av vårt 
motto: «midt i hjertet av byen». Det refererer til husets fysiske plassering, men også vårt mål om å 
være en lavterskelmøteplass for hele byens befolkning.  
Haugesund folkebibliotek skal gi kulturopplevelser av høy kvalitet til alle aldersgrupper.  
Haugesund folkebibliotek skal bidra til å gjøre Haugesund til en åpen og raus by ved å arbeide for 
inkludering og mangfold i våre tjenester.  

  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Løfte og utjevne kvaliteten på alle 
kommunens skolebibliotek  

• Ansettelse av skolebibliotekkoordinator  
• Drive aktiv samlingsutvikling i alle skolebibliotek  
• Jobbe samskapende om den fysiske utformingen av 

skolebibliotekene  
• Kompetansehevende tiltak for skolebibliotekarer  

Øke informasjonskompetanse spesielt blant 
barn og unge i Haugesund, men også 
voksne og eldre.  

• Klassebesøk på biblioteket 1.-9. klasse  
• Fagdager i samarbeid med ungdoms- og 

videregående skoler  
• Digi-tirsdag; ukentlige kurs i digitale tjenester i 

samarbeid med eksterne leverandører. Gratis og 
åpent for alle.   

Tilgjengeliggjøre og formidle lokalhistorie  • Videreføre og øke satsing på privatarkiv og Byarkiv  
• Økt samarbeid med Sentralarkivet i Haugesund 

kommune  
• Øke samarbeidet med andre institusjoner innen 

ABM-sektoren  
Biblioteket skal satse på formidling som 
setter fokus på samfunnsaktuelle og 
historisk viktige tema.  

• Samarbeid med Øyo-biblioteket, historielaget, 
invandringsrådet m.fl.  

• Etterstebe å gjøre arrangement og tjenester 
tilgjengelig for alle via digitale flater.  

  
Kulturskolen  
Kulturskolen er en arena der barn og unge får muligheten til å bli kjent med og å lære seg å mestre 
ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturskolen gir barn og unge anledning til å utvikle seg og de kreative 
evnene sine. Kulturskolen bidrar til å gi anerkjenning, inkludering og mestring.  
  
Kulturskolen i Haugesund er derfor en av de aller viktigste områdene det må satses på for å gi barn- 
og unge en utvikling innen kultur.   
  
Kulturskolene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og fungerer ofte som et kulturelt ressurssenter i 
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lokalmiljøet. Godt samarbeid mellom nøkkelpersoner i kulturskolen og i forskjellige funksjoner på 
ulike nivå lokalt har svært mye å si for at kulturskolen skal fungere godt.    
 
I tråd med rammeplanen for kulturskolen – «Mangfold og fordypning» (2014) deles opplæringen inn i 
tre programmer:  

 Breddeprogrammet omfatter gruppeaktiviteter som introduksjonskurs/kortkurs og 
opplæring rettet mot grunnskoler, barnehager etc.   

 Kjerneprogrammet omfatter mye av kulturskolens tradisjonelle opplæring, som 
instrumentalundervisning på ukesbasis og andre fag som krever regelmessig deltakelse over 
tid. Haugesund kulturskoles opplæring ligger hovedsakelig innenfor dette programmet.  

 Fordypningsprogrammet har som mål å gi tilbud til de som ønsker å satse litt ekstra på faget. 
Eksempler er kurs for viderekommende elever med instruktører av regionalt/nasjonalt 
format. Haugesund kulturskole har i dag ikke et aktivt fordypningsprogram.  
 

Haugesund kommune har følgende mål for Haugesund Kulturskole:  

 
Kulturskolen skal tilby opplæring innen kunstfag av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Skolen skal ha 
sin naturlige plass i utdanningsforløpet innen kunstfag, og kunne gi grunnlag for opptak til 
videregående skoler og høgskoler/universiteter for de som ønsker det.  
 
Skolen skal være en lokal drivkraft innen opplæring og formidling av tradisjonene innen kunstfag, og 
å være pådriver i å fremme skaperglede og betydningen av kulturaktiviteter.  
 
Haugesund kulturskoles elever skal gjenspeile innbyggerne i haugesund for øvrig.   
 
Haugesund kulturskole skal bidra til å gjøre Haugesund til en åpen og raus by ved å arbeide for 
inkludering og mangfold i sitt arbeid.  
 
Haugesund kulturskole skal ha et bredt og aktuelt fagtilbud.  

  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  

Attraktiv og relevant.   
  
Kulturskolen må gjenspeile det som rører 
seg i dagens samfunn, og bruke dette som 
utgangspunkt for videre utvikling.  
  

• Tilby et fullverdig opplæringstilbud i alle kunst- og 
kulturfag. Herunder:  
o Drama og teater  
o Dans  
o Billedkunst  

• Utvikle tilbudet sammen med andre ideelle aktører 
og innbyggere for øvrig.   

• Følge trender innen kunst- og kulturfagene for å 
rekruttere fra nye miljø.  

Inkluderende og mangfoldig.  
  
Kulturskolen skal nå ulike alders- og 
befolkningsgrupper. For å få til dette blir 
det viktig å legge til rette for samspill 
mellom ulike tjenesteområder, fag og 
næringer.    
  

• Kurs: For å nå ut til nye bruker- og aldersgrupper er 
det aktuelt å tilby ulike kurs av begrenset varighet. 
Tilbud kan omfatte introduksjonskurs innen visuelle 
kunstfag, bildebehandling/foto, digital 
musikkproduksjon m.m. Sesongbaserte tilbud i 
sommerferien for barn og unge er også aktuelt.   
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•  Opplæring for alle: Opplæring (bl.a. 
instrumentalundervisning) bør kunne tilbys utover 
hovedmålgruppen mellom 6 og 19 år.  

• Kostnadsnivå: sikre at tilbudene kan benyttes av 
alle som ønsker å utvikle ferdighetene innen 
kulturfagene.   

• Instrumentalopplæring: Økt synliggjøring og flere 
tilgjengelige formidlingsarenaer bør gi grunnlag for 
at flere barn og unge benytter seg av opplæringen.  

Utviklende og skapende.   
  
I samarbeid med andre lokale krefter skal 
kulturskolen være utviklingsaktør og 
pådriver i det lokale kulturarbeidet. Dette 
vil også bidra til å synliggjøre kulturskolen.   

  
  

• Samarbeid med grunnskolen og barnehager: For å 
nå ut til flere barn og unge, bør kulturskolens styrke 
samarbeid med grunnskolen.   

• Aktiviteter for barn i førskolealder: Kulturskolen bør 
øke omfanget av aktiviteter her. Som lokalt 
ressurssenter innen kunstfag, vil kulturskolen kunne 
bidra med opplæring innen rytmikk, dans og 
forming i barnehagene.    

Betydningsfull og mestringsorientert.   
  
Kulturskolen skal være en 
mestringsarena som inspirerer og bygger 
identitet.      

• Fordypningsprogram: Et interkommunalt 
fordypningsprogram for elever som ønsker å satse 
litt ekstra vil stimulere talentutviklingen.    

• Utvikle nye og alternative undervisningsmetoder for 
å finne musikkglede.  

Regionalt samarbeid • Samarbeide tett med regionens kulturskoler for å gi 
gode fordypningsprogram. 

• Utrede mulighetsrommet for en regional 
kulturskole.  

  
Kultur- og bydelshusene 
Kultur- og bydelshusene kan være en tilrettelegger og katalysator til den frie barne- og 
ungdomskulturen. På husene entrer unge talentet ut på scenen for første gang og er husene 
er viktige for utviklingen av fremtidens kunstnere og kulturformidlere.   
 
Kultur og bydelshusene sin daglige oppgave er å tilby gode rammer for det frie organisasjonsliv og 
den frie kulturen. Kultur og bydelshusene er en viktig støttespiller for det frie kulturliv i alle 
aldersgrupper.   
 
Haugesund kommune har følgende mål for kultur- og bydelshusene:  

 
Kultur- og bydelshusene skal bygge åpne og trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og 
utvikle seg. 
Kultur- og bydelshusene skal gi de frie og den egenorganiserte kulturen gode rammevilkår. 
Kultur- og bydelshusene skal gi ungdom et møte med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk som 
inspirerer. 
 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  
   
Strategi  Tiltak  
Være introduksjonsarena for kunst og kultur   • Sikre gode øving- og visningsrom for musikk, 

dans og drama  
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• Tilby kompetanse innen kunst- og kulturfag 
for rådgiving - også gjennom ekstern 
kompetanse.   

• Etablere profesjonelle kunst- og 
kulturarenaer hvor både barn, unge og 
voksne kan oppleve kunst- og kultur av høy 
kvalitet.  

• Gi barn- og unge mulighet til å opptre på de 
profesjonelle arenaene.  

Gi kunst- og kulturtilbud basert på interesse og 
behov   

• Ha flerbruksarealer tilgjengelig  
• Videreutvikle dialog med øvrige 

ungdomstilbud om erfaringsutveksling og 
kompetanseoverføring.   

• Sikre medbestemmelse gjennom 
ungdomsutvalg  

Være en arena for alle byens innbyggere   • Videreutvikle de åpne arenaene for ungdom 
til daglige tilbud.   

• Tilby åpen rombestilling på nett for 
innbyggerne 

• Utvikle “nøkkelkortløsninger” for faste 
brukere – etter meråpent prinsipp  

  Utvikle kunst- og kulturinteresse •   Arrangere artistskoler som «rockeskole», 
«hip hop skoler».  

• Støtte talenter gjennom programmer som 
«Nye bølger» og lignende 

• Etablere kompetansemiljø for forskjellige 
kunst- og kulturuttrykk på de forskjellige 
husene.  

Lokaler for kunst og kultur • Etablere Feierbadet som en profesjonell 
arena for kunst- og kultur. 

• Ha gode øvingsrom med oppdatert utstyr.  
• Etablere flere dansesaler for å gi mulighet til 

frie dansegrupper til å øve.  
• Utvikle skaperlab 
• Satse på esport og gaming med dedikerte 

rom  
 

Museum, kulturarv og kulturminner  
Byens kulturarv forvaltes ikke av en institusjon alene, men en rekke lag, foreninger, stiftelser, 
enkeltpersoner – i tillegg til det offentlige. I Haugesund er Haugalandmuseet AS ansvarlig for den 
museale driften i kommunen. Haugalandmuseet er regionsmuseum for Nord-Rogaland, og er en 
sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund 
billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. 
Haugesund kommune eier 60% av aksjene i selskapet.   
  
Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver innen bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdifulle bygninger, anlegg, miljøer og arkeologiske kulturminner.   
  
Da Telemarksforskning i 2018 gjennomgikk Haugesund kommunes organisering av kunst- og 
kulturvirksomhetene, ble det anbefalt at en etablerte en samarbeidsplattform for Haugalandmuseet, 
teknisk etat/enhet for byutvikling og den kommunale kulturenheten. Det ble videre anbefalt at 
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ansvar innen kulturminner og bygningsvern ble styrket. Ingen av anbefalingene er gjennomført.   
  
For å sikre kunnskap, nysgjerrighet og stolthet over egen kulturarv, er det viktig at en 
samarbeidsplattform etableres i planperioden. Museene i Haugesund har lav oppslutning blant lokale 
innbyggere – gjennom et tettere samarbeid kan fagmiljøene og institusjonene bistå museene i å nå 
sitt mål om økt besøk i planperioden.  
 
Strategi  Tiltak  
Sikre adgang og kjennskap til byens kulturminner 
og – arv  

• Etablere samarbeidsplattform mellom 
kulturenheten, enhet for byutvikling og 
museet.  

• Styrke arbeidet med bygnings- og 
kulturminnevern med personalressurs i 
kommunen.  

• Utforme kulturminneplan  
Øke interesse og nysgjerrighet for kystkultur og 
byhistorie  

  
  

• Sikre at museumsarealene ivaretas og gjøres 
tilgjengelige for alle innbyggere og 
tilreisende.   

• Sammen med nærings- og reiseliv utrede 
mulighet for opplevelsessenter knyttet til 
maritim historie og innovasjon («Viten 
senter»). 

Utnytte byhistorikk i sentrumsutviklingen   Etablere prosjekter hvor byhistorie brukes 
aktivt inn i sentrumsutvikling.  

  
Tilskuddsordninger  
Tilskuddsordningene er et nødvendig verktøy i opprettholdelsen av et aktivt frivillig kunst- og 
kulturliv. Organisasjonene driftes av frivillige krefter og har verken tid eller anledning til å 
gjennomføre krevende søknads- og rapporteringsprosesser. For å lette prosessen for frivilligheten, er 
det vesentlig at tilskuddordningene er så lite byråkratiske som mulig.   
 
Flere av tilskuddsordningene kan slås sammen, slik at både søknadsprosess og saksbehandling i 
andre enden kan være mer effektiv.   
  
Tilskuddsordninger kultur, idrett og frivillighet forvalter:   

 Driftstilskudd til idrett og kulturorganisasjoner  
 Støtte til drift av egne bygg  
 Støtte til egne anlegg  
 Folkehelsetiltak  
 Faste tilskudd til virksomheter/organisasjoner innen kunst, kultur, kulturarv og folkehelse 

(private og ideelle)  
 Kunst og kulturarrangement - løpende  
 Kommunale garantier.  

  
Modellen for driftstilskudd er basert på antall betalende medlemmer i aldersgruppen 0-19 år. Det vil 
si at mer åpne møteplasser som ikke krever medlemskap, faller utenfor ordningen for driftstilskudd. 
Flere unge ønsker tilbud som i mindre grad er låst til bestemte tidspunkt eller som i større grad 
forplikter. Både innen kultur- og idrettstilbud ønskes det åpne møteplasser hvor en selv bestemmer 
når en vil delta. Haugesund kommune må ta hensyn til dette i tilskuddsordningene.   
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Faste tilskudd er den største av kommunens tilskuddsposter. Den rommer tilskudd som tidligere ble 
forvaltet av Kultur- og festivalutvikling KF (Haugalandmuseet, Haugesund Teater, Den norske 
Filmfestivalen med mer) Den rommer også tilskudd som er blitt prioritert av Bystyre på tidligere 
tidspunkt. Mange av tilskuddene har ingen løpetid.   

For å kunne ivareta gode initiativ også i fremtiden, må det forventes at organisasjonene og 
virksomhetene søker hvert år, og at det tildeles midler for ett år om gangen. Det må også forventes 
at tilskuddsmottakere løser oppgaver på vegne av kommunen – eller i samarbeid med kommunen og 
i tråd med utfordringer i kommunen.   

Haugesund kommune har følgende mål for bruk av tilskuddsordninger:  
 

Haugesund skal ha et bredt og aktuelt fritids- og kulturtilbud  
 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

 
Strategi  Tiltak  
Målrettede tilskuddsordninger som sikrer 
aktuelle tilbud mot relevante målgrupper  
  

 Prioritere tiltak som treffer utfordringer 
i folkehelseprofil   

 Forenkle søknadsprosessene   
 Kortere saksbehandlingstid  
 Utvikle nye tilskuddsordninger som omfatter 

åpne tilbud/åpne møteplasser  
 Bruke tilskuddene aktivt for å oppnå målene i 

temaplan for kultur, idrett og frivillighet  
   

Handlingsprogram for anlegg for kultur  
For å følge opp mål, strategier og tiltak som er beskrevet ovenfor har Haugesund kommune følgende 
handlingsprogram for anlegg innen kultur.  
 

Anlegg Beskrivelse Prioritering 
Festiviteten Festiviteten konserthus har siden åpningen i 1986 utviklet seg til å bli et av 

de beste kulturhusene i Norge. Med et gjennomsnittlig årlig besøk på 70 
000 publikummere, befester huset seg som den kulturelle storstuen for 
hele Haugalandet. Sammen med de andre kulturscenene i regionen, bidrar 
Festiviteten sin programmering av forestillinger til at Haugesund scorer 
høyt på Norsk kulturindeks 
 
Festiviteten har behov for oppgradering i utstyrsparken på scenen, seter i 
hovedsal, mindre ombygginger og en generell oppgradering av bygget.  

Høy 

Feierbadet på 
Gamle Slaktehuset 

Haugesund trenger et konsertlokale, utstillingslokale og generelt et 
prosjektlokale hvor publikum kan møte smalere kunst- og kultur. På Gamle 
Slaktehuset er det startet et prosjekt om å etablere Feierbadet til en ny 
kulturscene. Her kan det holdes konserter, billedkunstutstillinger, 
filmvisninger og andre arrangement.  
 

Høy 

Kulturskolen Kulturskolen har vært på Breidablik som nå er besluttet til å få andre 
funksjoner. Dette betyr at kulturskolen i Haugesund står uten lokaler til å 
drive sin virksomhet.  
 
Det er vedtatt å planlegge ny kulturskole på Flotmyr – i forbindelse med 
nytt folkebad.  

Høy 



21 
 

Nytt teaterbygg Haugesund Teater har meldt inn ønske om å få et eget bygg. Det er utredet 
flere alternativer og i 2022 er det satt av utredningsmidler til å tegne 
bygget.  
 
Haugesund kommune har ikke mulighet til å finansiere bygget selv og 
prosjektet er derfor avhengig av at stat og fylke ønsker å bidra til 
finansieringen. Bygget vil derfor ha lav prioritet inntil finansiering er avklart. 

Lav 

Øvingslokaler til 
musikkensembler 

Inkluderer tilpassende øvingslokaler i Kulturskolen. Dette vil være for å 
skaffe egnede øvingslokaler til større musikkensembler som Haugesund 
ungdomskorps, Haugesund Janitsjar, Haugaland Storband og lignende.  

Middels 

Produksjonslokaler 
for profesjonell 
dans 

I forbindelse med Kulturskolen og/eller andre bygg vil vi etablere flere 
dansesaler som kan brukes av Kompani Haugesund og andre dansemiljø 
som er lokalisert og registrert i Haugesund kommune.  

Høy 

 

Området idrett og aktivitet 

En fremtidsrettet og ambisiøs idretts- og aktivitetspolitikk skal bidra til at hele befolkningen finner 
glede i, og får muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet etter egne ønsker og behov. Idrett og 
fysisk aktivitet er en viktig del av livene til innbyggerne våre og et viktig verktøy for bedret folkehelse 
i befolkningen.  
 
Økt inaktivitet de siste årene, mer ensomhet og et dårligere kosthold utfordrer folkehelsen. 
Haugesund kommune skal møte denne utfordringen med en ambisiøs politikk og legge til rette for at 
befolkningen igjen ønsker å øke sitt fysiske aktivitetsnivå og tar tilbake hverdagen etter pandemien.  
Deltakelse i idrettsorganisasjoner har både en egenverdi for den enkelte og en nytteverdi for 
samfunnet. Deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring for den 
enkelte og bidrar til å skape sosiale fellesskap, gode oppvekstsvilkår og god helse.   
 
Temaplan for kultur, idrett og frivillighet skal være et styringsdokument for kommunens politikk også 
innenfor tema idrett og fysisk aktivitet. Planen skal peke på viktige satsningsområder, mål, strategier, 
og tiltak for å på best mulig måte bidra visjonen: bevegelsesglede for alle hele livet.   

Fakta- og kunnskapsdel 
Temaplanen består av en kunnskapsdel, samt en strategi- og handlingsdel. Strategidelen skal bygge 
på kunnskapsdelen og være det overordnet operative dokumentet som gir retning i arbeidet med å 
nå visjonen og målene i planen gjennom konkrete mål og tiltak i planperioden.  
  
Begrepsavklaringer  
Det finnes ulike definisjoner av begreper innenfor idrett og fysisk aktivitet. Nedenstående 
begrepsavklaringer er hentet fra Kulturdepartementets Meld. St. 26 (2011– 2012)  
 

 Idrett: Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte 
idretten. 

 Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 
herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.   

 Egenorganisert fysisk aktivitet: Egenorganisert fysisk aktivitet drives frem av utøverne selv, 
hovedsakelig gjennom utøvelse av aktiviteten. Aktiviteten foregår hjemme, i naturen og i 
urbane miljøer, men også i spesialanlegg. Det er ingen krav til fast trening, medlemskap, 
konkurranser eller andre forpliktelser.  
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 Nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller 
områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for 
barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i 
tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å 
dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 
Typiske nærmiljøanlegg er ballbinge/balløkke, turveier/turstier og ulike småanlegg.  

 Ordinære anlegg: Ordinære anlegg er anlegg for fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk 
aktivitet. Her inngår idrettenes tradisjonelle trenings- og konkurranseanlegg, friluftsanlegg 
som dagsturhytter, turveier og turløyper samt større anlegg for aktiviteter som for eksempel 
skateboard. De ordinære tilskudds-berettigede anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til 
konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og 
utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.  

  
Idrett og fysisk aktivitet – samfunnsbetydning  
Idrett og fysisk aktivitet er av stor betydning for å skape et inkluderende og aktivt samfunn. Gjennom 
sin primæraktivitet, som er å drive fysisk aktivitet, oppstår det verdifulle sosiale fellesskap, både 
blant de aktive deltakerne, men også blant de frivillige som deltar for å tilrettelegge for aktiviteten. 
Idrettslagene som selvstendige organisasjoner driver aktiviteten, mens kommunen og det offentlige i 
stor grad er tilrettelegger gjennom tilskuddsordninger, anleggsutbygging og drift av idrettsanlegg.   
 
Inkludering og integrering  
Deltakelsen i organisasjonslivet er arena for læring, sosialisering og aktiv samfunnsdeltakelse. 
Idrettens inkluderingsarbeid er vidtrekkende og gjelder inkludering av alle typer mennesker, 
uavhengig av kjønn, legning, utdanning, inntekt, nasjonalitet mv.   
 
Helsefremmende arbeid  
En sunn og frisk befolkning krever en fysisk aktiv befolkning. Gjennom deltakelse i idrettsaktiviteter 
får barn og unge tidlig et forhold til idrett og fysisk aktivitet. Fysisk aktive barn og unge har større 
sannsynlighet for å senere bli aktive voksne. Derfor spiller rekrutteringen av barn og unge en stor 
rolle for befolkningens livsstil senere i livet.  
 
Utjevning av sosial ulikhet  
Norges idrettsforbunds visjon er «Idrettsglede for alle». Gjennom dette påtar idretten seg et stort 
ansvar med å legge til rette for at alle skal kunne oppleve idrettsglede. Vi må sammen arbeide for at 
alle som ønsker å delta får muligheten til dette uavhengig av familiens sosiokulturelle forhold.  
  
Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - Hvor står(sitter) vi?  
Fokuset på fysisk aktivitet, og inaktivitet, har de siste tiårene fått økende oppmerksomhet da 
sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god helse er godt dokumentert. Fysisk aktivitet gir store 
helsefordeler gjennom hele livsløpet og anses som en viktig del av folkehelsearbeidet.  
  
Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det er behov for et paradigmeskiftet rundt tenkningen om 
fysisk aktivitet for å legge til rette for et bærekraftig samfunn. En fysisk aktiv befolkning er mer 
robust, mindre syk og kan stå i yrkeslivet lenger – noe som er sentralt i forhold til økt bærekraft.   
  
Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting  



23 
 

WHO lanserte i november 2020 oppdaterte globale anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting. 
Med bakgrunn i dette jobber Helsedirektoratet med å revidere de nasjonale rådene fra 2014. De 
oppdaterte rådene vil ikke være klare før våren 2022.  
 
De gjeldende anbefalingene for fysisk aktivitet finner en på Helsedirektoratets 
nettsider: helsedirektoratet.no   
 
Nedenfor vises det en forenklet fremstilling av anbefalingene for de ulike gruppene.  

Barn og unge  Voksne og eldre  
Redusere stillesitting.  Redusere stillesitting.  

I gjennomsnitt minst 60 minutter moderat til hard 
fysisk aktivitet per dag i løpet av uka. Det meste av 
denne fysiske aktiviteten bør være kondisjonsrettet.   

Minimum 150 minutter med moderat 
intensitet eller minimum 75 minutter 
med høy intensitet per uke, eller en 
kombinasjon av moderat og høy 
intensitet som gir tilsvarende volum.   

Tre ganger i uka med høy intensitet, inkludert 
aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker 
skjelettet   

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

Eldre med nedsatt mobilitet og personer 
som er ustø, anbefales å gjøre 
balanseøvelser og styrketrening tre eller 
flere dager i uken  

  
Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd 
i hverdagen. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livsløpet, og det er aldri for sent å 
begynne.  
  
Fysisk aktivitet - en statusbeskrivelse  
Undersøkelser av befolkningens aktivitetsnivå viser at vi generelt er for lite fysisk aktive og i for stor 
grad inaktive i form av stillesitting. Vi kjører bil på selv korte distanser, og voksne bruker i 
gjennomsnitt 62% av våken tid til å sitte i ro. (Helsedirektoratet, 2016). Samtidig viser undersøkelser 
at vi trener mer enn tidligere. Dessverre er ikke den økte treningsmengden nok til å kompensere for 
den økte stillesittingen og mindre hverdagsaktivitet, og det er gruppen med inaktive som øker. 
(Helsedirektoratet, 2016).  
  
Måling av aktivitetsnivået hos personer bosatt i Haugesund er ikke gjennomført da 
dette forskningsmessig er utfordrende. Alle tall og data er derfor basert på nasjonale undersøkelser, 
men det er liten grunn til å tro at Haugesund skiller seg vesentlig ut fra resten av landet.  
 
Med unntak av de yngste barna er det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende lavt. 
Allerede fra seks- til ni årsalderen synker aktivitetsnivået.   
 
Fysisk aktivitet i befolkningen  
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Nordmenns forhold til fysisk aktivitet har siden 1985 blitt kartlagt gjennom Norsk Monitor. 
Undersøkelsen gjennomføres 2. hvert år. Hovedtrenden innenfor trening og fysisk aktivitet er at 
aktiviteten har vært jevnt stigende siden 1990-tallet.  
  
Ipsos, Norsk Monitor (2020) viser sammenhenger for trening og fysisk aktivitet i befolkningen over 15 
år.  Hele 42% av befolkningen oppgir å være fysisk aktive gjennom trening eller mosjon 3 ganger eller 
mer per uke. Tallene viser at det er flere enn noen gang som trener hyppigere, samtidig som andelen 
som oppgir å aldri trene er relativt stabilt de siste 10 årene.   
   
Noe av forklaringen til nordmenns økte treningsvaner kan knyttes til økt kunnskap og informasjon 
om viktigheten av fysisk aktivitet. En ser videre at de med høyest utdanning trener mer og hyppigere 
enn personer med lavere utdanning.  
  
Hvor og hvordan skjer den fysiske aktiviteten?  
Norsk Monitor undersøker på hvilke arenaer og i hvilke sammenhenger den norske befolkningen 
utøver fysisk aktivitet.  Trening på egenhånd og på treningssenter er den klart 
vanligste arenaen for fysisk aktivitet og trening.  
 

1. Trening på egenhånd 
2. Trening sammen med venner etc. 
3. Trening sammen med familie 
4. Trening i privat treningsstudio 
5. Trening i idrettslag 
6. Trening på privat kurs / partier/ klasser 
7. Trening i bedriftsidrettslag 

  
Av de som trener på egenhånd er naturen den mest benyttede arenaen for fysisk aktivitet, etterfulgt 
av treningssenter.  
 
Utviklingstrekk og trender innenfor egenorganisert fysisk aktivitet  
Statens overordnede visjon for idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet for alle. For å kunne møte 
denne visjonen må tilrettelegging gjennom anleggsutbygging både for den organiserte idretten og 
egenorganisert fysisk aktivitet tilpasses aktivitetsprofil og trender i tiden. En mangfoldig 
befolkningssammensetning krever også et mangfoldig aktivitetstilbud slik at alle får muligheten til å 
finne sin arena for å være i fysisk aktivitet.  
 
Egenorganisert fysisk aktivitet blir stadig viktigere i et folkehelseperspektiv, og er nå den vanligste 
treningsformen. Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet kan defineres som all aktivitet som en selv 
tar initiativ til og styrer på egenhånd.  
 
Kommunen må fange opp og tilrettelegge for nye aktivitetstrender som er attraktive, spesielt for 
ungdom. I tråd med regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet er skolene et viktig satsingsområde 
for slike typer anlegg. Gode anlegg som er lokalisert i og rundt skolene vil gi elevene gode 
muligheter for fysisk aktivitet i skolehverdagen, samt at skolene kan fungere som gode aktivitets- og 
møteplasser på fritiden.  
  
Utviklingstrekk og trender innenfor organisert idrett 

 
Aktivitet og medlemskap  
Det foreligger mange rapporter som ser på utviklingen innenfor deltakelsen i norsk idrett. De fleste 
rapportene peker i retning av at idrettsdeltakelsen i Norge ligger på et stabilt høyt nivå i barne- og 
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ungdomsidretten, men at frafallet øker utover ungdomstiden, spesielt ved overgangen til 
videregående skole.  
  
Frafallet i organisert idrett følger et stabilt mønster over tid, og frafallet anses som stort. Av de som 
har vært aktive innen ungdomsidrett ser en at 60 % har sluttet før de er blitt 18 år. Dette mønsteret 
gjenspeiler den generelle aktivitetsprofilen hvor en ser en tydelig nedgang i fysisk aktivitet i 
ungdomsårene.  
 
Av idrettsindeksen for Haugesund ser vi at deltakelsen i organisert idrett er høy sammenliknet med 
andre kommuner. Deltakelsen er spesielt høy for barn og unge, men er også over 
landsgjennomsnittet for ungdom og voksne. Samtidig har deltakelsen vært stabilt høy over tid og 
idrettens sentrale posisjon som tilbyder av fysisk aktivitet ser ut til å holde seg på et høyt nivå.  
  
Haugesund har også et stort mangfold av idrettstilbud og medlemsregistreringen fra 2019 viser at 
det totalt var registrert 15.314 medlemmer i idretten i Haugesund. Medlemstallene fordeler seg på 
hele 53 ulike idrettslag.  
 
  
Utfordringsbilde i den organiserte idretten  
Økt profesjonalisering  
Den organiserte idretten opplevd å i økende grad blitt mer profesjonalisert. Dette har skjedd 
ved at flere av idrettslagene eksempelvis ansetter fagpersoner i ulike roller for å styrke kvaliteten i 
sitt tilbud. I hvilken grad dette styrker idrettslagenes posisjon overfor barn/unge og rekruttering av 
frivillige er det knyttet usikkerhet til. Det forskning uansett viser er at økt profesjonalisering i mange 
idrettslag bringer med seg økte kostnader gjennom eksempelvis økte kontingenter, dyrere utstyr og 
kostander knyttet til treningsleirer etc.  
 
 Det er viktig i tiden fremover å ha økt fokus på at kostnadene for deltakelse holdes på et lavt nivå 
slik at vi sørger for at alle som ønsker å være en del av idretten ikke hindres grunnet økonomi eller at 
idrettslagene får for stort fokus på ferdighetsutvikling og prestasjoner.  
 
Økonomi  
Økonomi som barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter er godt belyst de siste årene. Med bakgrunn i 
dette har kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, 
uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.   
  
Konkurranse med kommersielle tilbydere av fysisk aktivitet  
Undersøkelser viser at mange som har vært medlem i et idrettslag fortsetter å trene på egenhånd. 
Spesielt ser en at ungdom i økende grad benytter seg av de private treningssentrene. Dette er 
positivt og det er viktig å anerkjenne at treningssentrene spiller en viktig rolle som tilbyder av fysisk 
aktivitet for ungdom og voksne, og er en viktig bidragsyter i folkehelsearbeidet.   
 
Samtidig er det et mål fra det offentlige at flest mulig deltar i idrettslagene lengst mulig. Dette fordi 
undersøkelser viser at de som er medlem i idrettslag er langt mer aktive enn de ungdommene som 
ikke er medlemmer i idrettslagene. Videre spiller idrettslagenes rolle som sosiale fellesskap en viktig 
samfunnsrolle og derfor er det et viktig mål fra det offentlig å støtte opp under idrettslagenes 
aktivitet og sørge for at idrettslagene har rammevilkår som gjør at de klarer å tilby ungdom attraktive 
tilbud for fysisk aktivitet og sosiale fellesskap. (Bakken, 2019).  
 
Rekruttering av frivillige  



26 
 

Idretten opplyser om at rekruttering av frivillige til de ulike vervene i klubbene er en økende 
utfordring. Dette medfører at en del klubber ser seg tvunget til å ansette trenere og administrativt 
personell.  
 
Tilgang til idrettsanlegg  
Mulighet til å skape aktivitet henger tett sammen med anleggssituasjonen. Anlegg er i de fleste 
tilfelelr en forutsetning for å skape aktivitet. Flere av idrettslagene i Haugesund påpeker at 
manglende tilgang til idrettsanlegg er en barriere for å øke rekruttering og å holde ungdommen i 
idretten lengre.  
  
Særidrettslag og tidlig spesialisering  
Haugesund har registrert hele 53 idrettslag, hvor mesteparten er særidrettslag. Dette vil si at 
idrettslaget tilbyr idrettsaktivitet innenfor en idrett, i motsetning til fleridrettslag som tilbyr flere 
idretter i samme klubb. Tendensen med særidrettslag kan se ut til å henge sammen med 
bykommuner og større grad av spesialisering i tidlig alder. Landstrakte kommuner som er 
sammensatt av bygder har i større grad fleridrettslag enn bykommuner.  
 
En av utfordringene med særidrettslag kan være at barn og unge som ønsker å prøve ut ulike idretter 
må være medlem i flere særidrettslag. Dette medfører økte kostander og terskelen for å delta og 
prøve ut flere idretter vil dermed øke. Tidlig oppstart og spesialisering innenfor en særidrett vil 
kunne heve terskelen for barn som ønsker å bytte idrett, da særidrettslagets medlemmer ofte har 
kommet langt i sin utvikling i idretten. En konsekvens kan være at barna ikke opplever mestring og 
dermed vil falle fra.  
  
Frafall i den organiserte idretten  
Idretten er en sentral aktør for fysisk aktivitet for de aller fleste barn og unge. Hele 9/10 barn oppgir 
at de har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten. Videre ser en at hele 75 % av de mellom 13 
– 18 år oppgir å ha vært medlem i et idrettslag i løpet av ungdomstiden. Idretten står altså sterkt 
både blant barn og ungdom i Norge og har stabile medlemstall over tid, i motsetning til andre 
fritidsaktiviteter.   
  
Hvorfor slutter ungdom med organisert idrett?  
Det foreligger mange undersøkelser som forsøker å finne svaret på frafallsspørsmålet. Frafallet virker 
å ha komplekse årsakssammenhenger, og påvirkes av faktorer både internt i idretten og eksterne 
forhold utenfor idretten.   
 
I en studie av Reitlo (2012) pekes det på følgende årsakssammenhenger, og hvor hun skiller mellom 
årsaker knyttet til interne og eksterne forhold.   
Av de interne faktorene i idretten som trekkes frem er;  

 Utøverne opplever ikke lenger at det er gøy og har mistet interessen.  
 Opplevelse av egne ferdigheter – manglende utvikling og opplevd fremgang  
 Økt fokus på utvikling - konkurranse og profesjonalisering  
 Utøvere som opplever å ha dårlige relasjoner internt er mer tilbøyelige til å slutte og følger 

ofte sine venner ut av idretten  
 

Av eksterne forhold nevnes;  
 Ungdommens naturlige behov for løsrivelse og oppdagelse av andre fritidsaktiviteter ser ut 

til å være medvirkende til frafall.   
 Foreldrenes forhold til idrett og fysisk aktivitet ser ut til å påvirke ungdommens valg om å 

fortsette i idretten.  
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 Foreldrenes sosioøkonomiske status. Ungdom fra familier med høy sosial status har større 
sannsynlighet for å fortsette enn ungdom fra familier med lavere sosial status.   

 Økte krav til skolearbeid ser ut til å påvirke frafallet. Ungdommene opplever å måtte 
ta tøffere prioriteringer.  

 
Hvem faller fra?  
Bakken (2019) finner at det er 5 ganger større sannsynlighet for at unge fra lavere sosiale lag aldri har 
vært med i idretten sammenlignet med de fra høyere sosiale lag. Videre er det langt større sjanse for 
å slutte dersom foreldrene har lav sosioøkonomisk status. Altså viser studien at sosioøkonomiske 
forhold har stor betydning både for rekrutteringen til idrett og også for frafallet. Flere forskere mener 
at hovedårsaken til at det blir store sosiale forskjeller handler om økt profesjonalisering i idretten. 
Økt profesjonalisering bringer med seg høyere kostnader for deltakelse.   
  
Aktivitet- og medlemsstatus   
Den organiserte idretten i Haugesund har vært, og er fortsatt, en særdeles viktig tilbyder av idrett og 
fysisk aktivitet. Tallene fra idrettsregistreringen 2019 viser at det totalt er 14538 medlemskap fordelt 
på 54 ulike idrettslag.  Haugesund ligger 10 prosentpoeng høyere enn snittet i Rogaland og i Norge.  
  
Tallene viser videre at av de aktive er 4829 barn (6-12 år) og 2576 ungdom (13-19 år). Resterende 
7133 er voksne over 20 år. Aktivitetsandelen i alle grupper er betraktelig over landsgjennomsnittet.  
Om en ser på kjønnsfordelingen ser en at andelen kvinner/menn er på 57/43, mot 
landsgjennomsnittet som er på 59/41. Altså virker idretten i Haugesund å være noe mer likestilt enn i 
landet for øvrig. De siste ti årene har andelen og antallet kvinner økt betraktelig i Haugesund.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at tallene ovenfor gjenspeiler antall medlemskap. Dette betyr at 
tallene ikke gjenspeiler antall aktive individer. Spesielt i barneidretten er det ikke uvanlig at et barn er 
medlem i flere idrettslag.   
  
Idrettsprofil  
Idrettsprofilen for Haugesund viser at det er stort mangfold i aktiviteter og at vi i mange idretter har 
høyere aktivitet/medlemstall enn landet for øvrig. Figuren nedenfor viser 
hvordan medlemskapene er fordelt på ulike idretter. De som ligger høyere enn 1 ligger over 
landsgjennomsnittet. Dersom tallet er 2 er aktiviteten dobbelt så høy som landsgjennomsnittet.  
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Figur x: Aktivitet/medlemskap i ulike idretter.  
  
Anleggsstatus   
For å kunne si noe om anleggssituasjonen i Haugesund har vi tatt utgangspunkt i idrettsindeksen fra 
Telemarksforskning. Indeksen må vurderes lokalt, da denne ikke tar høyde for kommunenes 
ulikheter i forhold til geografi og størrelse. Telemarksforskning påpeker at kommuner med relativt 
lavt innbyggertall og stort areal scorer klart best i indeksen. Dette henger sammen med at det i disse 
kommunene trengs det flere anlegg for at innbyggerne skal ha aktivitetstilbud i nærheten av der de 
bor. Vi ser derfor at større kommuner, særlig bykommuner, kommer dårligere ut enn mindre 
kommuner med større areal.  
  
Om vi ser på anleggspoeng per aktiv/medlem i Haugesund kommer vi dårlig ut. Dette henger 
sammen med at vi scorer lavt på anleggspoeng per innbygger og at vi ligger over landsgjennomsnittet 
på antall aktive medlemmer sammenliknet med landet for øvrig.  
  
Om en ser på anleggssituasjonen opp mot innbyggertall og aktivitet ser en at Haugesund scorer 
lavere enn landsgjennomsnittet på fotballanlegg, flerbrukshaller, og svømmeanlegg.  
 
Oppsummert aktivitet og anlegg i Haugesund  

 Høy andel aktive i idretten – 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet og Rogaland.  
 Jenter/kvinner er mer aktive i idretten enn landsgjennomsnittet, og har hatt en positiv 

utvikling de senere årene.  
 Stort mangfold i aktiviteter – 54 idrettslag  
 Særlig høy aktivitetsandel innen friidrett, turn og gym.  
 Haugesund kommer betraktelig dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder dekning 

av idrettsanlegg, både målt opp mot innbyggertall og medlemsmasse i idretten.  
 Svømmeanlegg er den anleggskategorien vi scorer lavest på.  
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 Anlegg for hallidretter scorer noe lavere enn landsgjennomsnittet.  
 
Tallene hentet fra Idrettsindeksen er et utgangspunkt for sammenlikning av anleggsdekning sett i 
forhold til andre kommuner. Selv om indeksen viser at Haugesund scorer lavere på mange 
anleggstyper må vurderinger gjøres lokalt basert på lokal kunnskap. Det er viktig at fremtidig 
anleggsbygging tar sikte på bygging av behovsriktige anlegg ut fra lokale vurderinger.  
  
Status anleggssituasjon – ordinære idrettsanlegg  
Dette kapittelet vil se på anleggssituasjonen i Haugesund når det gjelder anleggsflater til de største 
idrettsaktivitetene.  
 
Utendørsanlegg  
Fotballanlegg  
Med fotballanlegg menes anlegg som er bygget hovedsakelig for fotball, men benyttes også av andre 
idretter som f.eks. amerikansk fotball, rugby og cricket. Banene er av ulik størrelse og har ulikt 
underlag. Eierskapet er stort sett kommunalt, men enkelte anlegg er bygget av klubbene selv.  
Haugesund har per 2021 følgende ordinære fotballanlegg som stilles til disposisjon til den organiserte 
idretten.  
Anleggsnavn  Sted  Eier  Anleggstype  

Vardhallen  Haugesund Idrettspark  
SPORTSKLUBBEN VARD 
HAUGESUND  Fotballhall  

Haugesund friidrettsstadion  Haraldsvang idrettsbane  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  
Haugarhallen  Sakkestad idrettsanlegg  SPORTSKLUBBEN HAUGAR  Fotballhall  
Bane 7  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Nordbygdene kunstgressbane 
9'er  Nordbygdene grendahus  

NORDBYGDENES 
UNGDOMSLAG  Fotballbane kunstgress  

Bane 5  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Bane 7  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Bane 6  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Bane 2  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Djervbanen  Haugesund Idrettspark  SPORTSKLUBBEN DJERV 1919  Fotballbane kunstgress  
Haugebanen  Haugebanen  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  
Haugesund stadion  Haugesund stadion  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  
Skåredalen kunstgressbane 
9'er  

Skåredalen skole, kultur 
og idrettssente  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Sakkestad kunstgressbane  Sakkestad idrettsanlegg  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Sakkestad grasbane  Sakkestad idrettsanlegg  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  
  
I følge idrettsindeksen fra Telemarksforskning ligger Haugesund svakt under landsgjennomsnittet på 
fotballanlegg, både målt opp mot antall innbyggere og antall aktive innen fotball.  
 
Fremtidige prosjekter  
Av nye anlegg som er under planlegging, eller på idestadiet, finner vi etablering av en kunstgressbane 
ved uteområde på Håvåsen skole, samt en videre utredning av en “stadion 2”. Det er også vurdert å 
legge kunstgress på Haugesund Stadion. En slik omlegging vil påvirke fotballkapasiteten i stor grad da 
dette vil frigjøre kapasitet på andre baner.  I tillegg vil scoren til Haugesund når det gjelder 
fotballanlegg endres da en kunstgressbane gir en høyere verdi i statistikken enn en naturgressbane.  
 
Stadion 2  
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Sportsklubben Vard Haugesund har oversendt en mulighetsstudie med forslag om etablering av en 
“stadion 2” i Haugesund Idrettspark. Bakgrunnen for saken og behovet for et stadion 2 har 
sammenheng med et politisk ønske om at toppfotballag for kvinner skal gis muligheten til å spille på 
Haugesund Stadion. NFF vil ikke tillate at flere enn 2 lag har stadion som sin hjemmebane. Med andre 
ord vil etableringen av FKH Damer medføre at SK Vard ikke kan ha denne arenaen som sin 
hjemmearena i fremtiden. Siden fotballen selv ikke vil tillate flere lag på arenaen (ref. NFF sine krav) 
vil dette også gjelde selv om underlaget er kunstgress.  
 
En konsekvens av dette er at det oppstår et behov for et fotballanlegg som er tilrettelagt oppad til 2. 
divisjon menn/1. Divisjon kvinner. Haugesund kommune ser at kapasiteten for toppfotballanlegg i 
byen ikke er tilstrekkelig ut fra klubbenes behov. Kommunen bør være behjelpelig ovenfor 
fotballklubbene i deres arbeid med å oppfylle NFF sine krav til dem.   
 
En endelig avklaring om Haugesund kommunes involvering og hvilke tiltak som skal gjøres ovenfor en 
stadion 2 vil bli avklart i planperioden.  
 
Oppsummert fotballanlegg  
Slik situasjonen vurderes per 2021 har Haugesund tilfredsstillende dekning på fotballanlegg for 
breddeaktiviteten. En eventuell omlegging fra naturgress til kunstgress på enkelte 
baner vil kunne øke kapasiteten og tilgjengelighet.  Videre vises det til ovenstående kapittel med 
tanke på behov for etablering av en “stadion 2 “som skal løse behovet for fasiliteter for toppfotballen 
og kunne øke attraktiviteten og tilbudet til breddeidretten.  
  
Friidrettsanlegg  
Haugesund har i dag et moderne friidrettsanlegg lokalisert i Haugesund idrettspark. Anlegget er 
veldig godt brukt, både av friidretten, men også for fotball og egenorganisert aktivitet. Idretten er 
godt fornøyd med anlegget, men det er begrenset med tribunekapasitet og der finnes ikke toalett- og 
garderobefasiliteter i tilknytning til anlegget.  
   
Motorsport  
I Haugesund er det etablert et motorsportanlegg lokalisert på Årabrot, tilrettelagt for og-kart og 
trialaktivitet. Trialanlegget ble tatt i bruk i 1987 og go-kart-banen ble tatt i bruk i 1989. Anlegget 
har vært driftet av NMK Haugaland og Stiftelsen Haugesjøen i fellesskap gjennom en bruksavtale for 
området med kommunen. Stiftelsen har nå trukket seg ut av driftsavtalen og kommunen har en 
pågående prosess med å finne en fremtidsrettet løsning for området. 
 
Innendørsanlegg  
Flerbrukshaller  
Med flerbrukshaller menes en idrettshall som vekselvis kan brukes til ulike typer 
idrettsaktiviteter. Hallene benyttes stort sett av skolene på dagtid og av den organiserte idretten på 
kveldstid, samt helgene til gjennomføring av kamper og turneringer. Vanlige brukere av denne type 
haller er idretter som håndball, volleyball, basketball, badminton, futsal, innebandy, bordtennis, 
kampsport, dans mm.    
 
En flerbrukshall av normal størrelse er 45x25m aktivitetsflate med min 7 m takhøyde og kalles 
en normalhall.  
 
I Haugesund er det etablert følgende flerbrukshaller:  
Anleggsnavn  Sted  Eier  
Haugalandshallen (Vardafjell Arena)  Vardafjell/Haugaland v.g.s.  ROGALAND FYLKESKOMMUNE  
Vardafjellhallen (Vardafjell Arena)  Vardafjell/Haugaland v.g.s.  ROGALAND FYLKESKOMMUNE  
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Karmsundhallen  Karmsund videregående skole  ROGALAND FYLKESKOMMUNE  
Djervhallen  Haugesund Idrettspark  SPORTSKLUBBEN DJERV 1919  
Skåredalen flerbrukshall  Skåredalen skole, kultur og idrettssenter  HAUGESUND KOMMUNE  
Haraldshallen - flerbrukshall  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  
Turnhallen  Haugesund idrettspark  HAUGESUND TURNFORENING  
Deep Ocean Arena sal 1  Haugesund idrettspark  HAUGESUND IDRETTSLAG  
Deep Ocean Arena sal 2  Haugesund idrettspark  HAUGESUND IDRETTSLAG  
  
Haugesund har etter vår vurdering en underdekning på flerbrukshaller. Dette baserer seg på 
idrettens egne beregninger. 
 
Tilbakemeldingene fra klubbene, samt vår erfaring, tilsier at Haugesund i dag har en underkapasitet 
for å kunne gi tilfredsstillende tilbud til alle de idrettene som ønsker å trene i flerbrukshallene. En del 
klubber melder om at de ikke kan ta imot flere medlemmer og øke tilbudet sitt grunnet manglende 
tilgang på flerbrukshaller.  
 
Status nye prosjekter  
I de kommende årene skal det investeres store summer i idrettsanlegg i Haugesund. I forbindelse 
med nye Haraldsvang skole- og idrettshaller vil det bli etablert en dobbel flerbrukshall.  For idrettene 
som benytter fleridrettshaller vil ikke denne utbyggingen gi mer kapasitet enn dagens da både 
eksisterende Haraldshallen. 
 
Mindre flerbrukshaller/gymsaler  
På alle skolene, bortsett fra de som har egne idrettshaller, er det etablert mindre 
flerbrukshaller/gymsaler som typisk har en størrelse på 24 x 16 m med takhøyde på 7 m. En del av de 
eldre skolene har eldre gymsaler med mindre mål og lavere takhøyde.  
 
I Haugesund er det etablert følgende mindre flerbrukshaller/gymsaler:  
Anleggsnavn  Sted  Eier  
Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS  
Lillesund Skole - flerbrukshall  Lillesund skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Havåsen skole flerbrukshall  Havåsen skole  HAUGESUND KOMMUNE  

Skåredalen flerbrukshall  
Skåredalen skole, kultur- og 
idrettssenter  HAUGESUND KOMMUNE  

Austrheim gymsal  Austrheim skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Gard gymsal  Gard skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Brakahaug gymsal  Brakahaug skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Rossabø  Rossabø skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Solvang  Solvang skole  HAUGESUND KOMMUNE  
Saltveit  Saltveit skole  HAUGESUND KOMMUNE  
  
De mindre flerbrukshallene/gymsalene på skolene er verdifulle arenaer for mange idretter og for 
aktiviteten for de yngste i sitt nærmiljø. De ligger tett på boområder og er gode arenaer for de yngste 
barna som deltar i ulike aktiviteter.   
 
Aktivitetssaler  
Aktivitetssaler er mindre flerbruksflater med takhøyde på 4m eller mer til for eksempel idretter som 
bordtennis, kampsport, dans, fekting etc. Ved å legge til rette for arealer for disse aktivitetene 
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gjennom godt tilpassede aktivitetssaler (250 – 500 m2) kan en frigjøre tid i flerbrukshallene til de 
idrettene som ikke kan gjennomføres i mindre idrettshaller eller aktivitetssaler.  
 
Oppsummert flerbrukshaller  
For de idrettene som har behov for en hel flerbrukshall av normalstørrelse oppleves tilgangen som 
lav. Dette henger sammen med at kapasiteten i flerbrukshallene også benyttes av 
idretter/kulturaktiviteter som ikke nødvendigvis har behov for en stor flerbrukshall for å gjennomføre 
sin aktivitet. Her kan nevnes fotball, volleyball, badminton og bordtennis. En bedre tilgang for 
idretter som har behov for flerbrukshaller vil kunne styrkes gjennom en behovsriktig tilnærming og 
utnytting av flerbrukshallene på en annen måte enn i dag.  
  
Isanlegg  
Haugesund ishall er regionens eneste ishall for hockeyaktivitet og er et interkommunalt anlegg eid av 
kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær. I tillegg er Kuleisen etablert som et moderne 
curlinganlegg.  
 
Ishallen er ikke bygget for de øverste divisjonene og det er utfordrende å legge til rette for de krav 
som Norges ishockeyforbund setter for spill i de øverste divisjonene.  
 
Det er ikke planer om å etablere flere ishaller i Haugesund. Samtidig kan det oppstå nye idretter som 
benytter isanlegg, som eksempelvis isdans, bandy eller andre. Eventuell slik etablering vil legge press 
på eksisterende aktivitet i dagens ishall. En eventuell utnyttelse av en eksisterende kunstgressbane til 
isbane på vinterstid kan vurderes. 
 
Turnanlegg  
Haugesund turnhall ble bygget i 1983 og fungerer som en ordinær flerbrukshall. Anlegget benyttes av 
skoler på dagtid og av idretten på kveldstid. I 2002 bygget Haugesund turnforening et påbygg til 
hallen med egen trampetthall. Kapasiteten i bygget er pr i dag brukt fullt ut.  
  
Svømmeanlegg  
Haugesund kommune har lav dekning på svømmeanlegg, både for skoleformål, idretten og som 
publikumstilbud. I dag er det etablert følgende svømmeanlegg i Haugesund:  
Anleggsnavn  Sted  Eier  Anleggstype  
Revmatismesykehuset - 
terapibasseng  Revmatismesykehuset  

HAUGESUND 
SANITETSFORENING  Terapisbasseng  

Haraldshallen svømmehall  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Treningsbasseng  
Havnaberg opplæring-
/terapibasseng  Havnaberg frisklivssentral  HAUGESUND KOMMUNE  

Opplæring-
/terapibasseng  

Håvåsen opplæringsbasseng  Håvåsen skole  HAUGESUND KOMMUNE  Opplæringsbasseng  
  
Fremtidige prosjekter  
Anleggssituasjonen når det gjelder svømmeanlegg vil bli betraktelig bedret når Haugesund Folkebad 
er ferdig etablert på Flotmyr. Folkebadet er vedtatt bygget med et idrettsbasseng på 25x21m, samt 
en egen stupdel knyttet til idrettsbassenget. Videre skal anlegget inneholde 2 
opplæringsbassenger, samt andre mindre bassenger. Til sammen vil anlegget kunne tilby god 
kapasitet for svømmeopplæring, idrett og publikumsbad.  
 
Videre er det kjent at det også jobbes med etablering av et utendørsbad som skal fungere som 
erstatning for Haraldshallen svømmeanlegg i byggeperioden til Folkebadet. Sjøbadet skal etter 
etableringen av Folkebadet være et tilbud til byens innbyggere som et helårs utendørsbad.  
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I tillegg til ovennevnte prosjekter jobbes det også med etablering av et klubbeid svømmeanlegg i 
Idrettsparken i regi av Haugesund triatlonklubb (HTK).    
 
Oppsummert svømmeanlegg  
Tilgangen til svømmeanlegg i Haugesund kommune kommer til å bli betraktelig styrket etter 
etableringen av Folkebadet og utendørs sjøbad.  
 
Klatreanlegg  
Haugalandsveggen AS bygget i 2015 eget klatreanlegg i Haugesund idrettspark. Anlegget har vært en 
stor suksess og gitt et kraftig oppsving i antall medlemmer etter at anlegget sto ferdig. 
Haugalandsveggen AS har planer om utvidelse av anlegget og er i prosess med å kunne søke om 
ekstraordinære midler som et konkurranseanlegg.  
  
Interkommunale idrettsanlegg  
Haugesund kommune har siden 1981 hatt et godt interkommunalt samarbeid med nabokommunene 
ved bygging av større idrettsanlegg. Dette samarbeidet omfatter i dag kommunene; Karmøy, Sveio, 
Tysvær, Vindafjord og Bokn. I dette samarbeidet er det opprettet et utvalg for interkommunalt 
samarbeid på anleggsutbygging. Utvalget består av en politisk og en administrativ representant fra 
hver enkelt kommune.  
 
Interkommunalt samarbeid på anleggsutviklingen har vært viktig for å få realisert større 
kostnadskrevende anlegg i regionen.  
 
Haugesund kommune ønsker å være en god samarbeidspartner for å få realisert strategisk viktige 
idrettsanlegg også i fremtiden og ser det som hensiktsmessig å ha tett og godt samarbeid med 
nabokommunene våre.  
  
Andre anlegg  
Tennisanlegg  
I Haugesund kommune er det etablert 4 tennisbaner, hvorav 2 av dem innendørs. Haugesund 
kommune eier og drifter en av banene som er lokalisert i Floraveien. De andre banene er eid og 
driftet av Haugesund tennisklubb og er lokalisert like sør for Lillesund skole. Kommunen har fått flere 
henvendelser med ønske om at det etableres flere tennisanlegg i kommunen som er åpne for 
allmennheten.  
Per i dag er det ikke konkrete planer om etablering av tennisbaner i Haugesund.  
  
Hestesportanlegg  
I Haugesund er det etablert et hestesportanlegg som er lokalisert på Bleikemyr. Anlegget har vært i 
drift siden 1980 og drives i dag av Haugesund rideklubb. Klubben drives godt og gir et variert og 
godt aktivitetstilbud til mange brukergrupper på anlegget. Klubben har ønsker og ambisjoner om en 
utvidelse av anlegget med etablering av en ny ridehall på området.  
 

Strategi- og handlingsdel  
Denne delen av planen er bygd opp med fire nivåer; visjon, mål, strategier og tiltak.  
Siste del i temaplanen vil være prioritert handlingsprogram som omhandler anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet, samt handlingsprogram for prioriterte tiltak.   
  
Visjon  
 «Aktivitetsglede for alle – hele livet»  
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Visjonen beskriver et fremtidsbilde av innbyggerne i Haugesund. Visjonen gir oss retning i arbeidet og 
noe hele kommunen i fellesskap må jobbe sammen om for å kunne nå.   
 
Visjonen skal dras oss i retning av en aktiv og sunn befolkning som opplever aktivitetsglede ved å 
være fysisk aktive mennesker. Dette vil gi stor egenverdi på individnivå og en stor 
samfunnsøkonomisk gevinst for Haugesund kommune.  
  
Hva mener vi med «aktivitetsglede»?  
Aktivitetsglede innebærer en opplevelse av at individet opplever glede, mestring og overskudd ved å 
være i fysisk aktivitet. For å kunne oppleve aktivitetsglede må tilbudet i kommunen være bredt slik at 
det er mulig for alle som ønsker det å finne sin arena for å drive aktivitet.   
Hva mener vi med «alle»?  
Uavhengig av kjønn, alder, kultur, religion, legning og fysiske- og psykiske utfordringer skal det være 
mulig å finne arenaer som kan gi alle våre innbyggere aktivitetsglede.  
Hva mener vi med «hele livet»?  
Det er viktig å legge til rette for at en gjennom hele livet finner aktivitetsglede. Alder skal ikke være et 
hinder for å drive fysisk aktivitet og finne sin arena for aktivitetsglede. Det må derfor legges til rette 
for at alle aldersgrupper ivaretas ved planlegging av områder og anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
  
Politikk for idrett og fysisk aktivitet for fremtiden   
En aktiv befolkning vil være god samfunnsøkonomi for en kommune. Her kan idretten og fysisk 
aktivitet være svært viktig for kommunenes økonomiske bærekraft i fremtiden. 
 
Vel så viktig er det å anerkjenne at idrett og fysisk aktivitet har en stor egenverdi som bidrar til god 
livskvalitet for våre innbyggere.  
 
I dette kapittelet vil planen peke på områder som kommunen har et sett med virkemidler for å 
påvirke eller bidra til en å nå vår visjon.  
  
Anleggspolitikk  
I Norge er det stort sett kommunene som bygger de fleste anlegg. Hele 54 % av idrettsanleggene i 
Norge er eid av kommunene. I Haugesund er 63,5 % av anleggene eid av kommunen, mens idretten 
eier 19,6 % av anleggene.   

  
Tabell X: Eierskap til idrettsanlegg.  
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Fra Norges idrettsforbunds side er det ønskelig at idretten bruker sine ressurser på å skape aktivitet, 
ikke på bygging og drift av anlegg. Samtidig skal ikke kommunen stå i veien for gode 
prosjekter initiert av idretten selv, så lenge idrettslaget ønsker å bidra til en videre utvikling på 
anleggssiden.  
 
For særidrettsanlegg, som i hovedsak bygges for en type idrett, må en også i fremtiden søke å finne 
gode løsninger i samarbeid med idretten.  
  
Eierskap og drift idrettsanlegg  
I Haugesund kommune er det i dag en god miks mellom offentlige og private 
idrettsanlegg. De offentlige idrettsanleggene er stort sett flerbruksanlegg som er bygget for en bred 
brukergruppe i befolkningen og har flere målgrupper.  Disse anleggene benyttes gjerne av skolene på 
dagtid og av ulike idrettslag på ettermiddag- og kveldstid.  
 
Av de private idrettsanleggene er det stort sett spesialanlegg for særidretter som er bygget. 
Særidrettslagene i byen har med økt medlemsmasse sett behov for å kunne bygge egne anlegg for å 
kunne utvikle tilbudet sitt. Denne utbyggingen av spesialanlegg beriker byen og styrker bredden 
i aktivitetstilbudet til våre innbyggere.   
 
Haugesund kommune ønsker også fremover å støtte oppunder gode og behovsriktige prosjekter 
initiert av idretten selv, og ønsker å være en viktig bidragsyter for at anleggene kan 
realiseres. Kommunens viktigste verktøy for at idretten selv bygger anlegg er å legge til rette for gode 
og forutsigbare rammevilkår gjennom tilskuddsordninger, både for investering og drift.  
  
Lokalisering - Samlokalisering og sambruk  
Nærheten til områder for idrett og fysisk aktivitet er en avgjørende faktor for bruken av 
anleggene. Spesielt de yngste barna trenger gode nærmiljøanlegg tett på sitt boligområde.   
 
Haugesund kommune ønsker å ha fokus på samlokalisering og sambruk av ulike typer anlegg. Dette 
fordi det vil gi økt bruk, bedre arealbenyttelse og mer attraktive aktivitetsområder. 
 
I prosjektet med nye Haraldsvang skole- og idrettshaller vil kommunen forsøke å bøte på noen 
av utfordringene knyttet til en oppsplittet bygningsmasse med å samlokalisere skole og idrettshaller 
med mange ulike aktiviteter.   
 
Mål for anleggspolitikken  
Haugesund kommune har følgende mål for anlegg:  
 

Haugesund kommune skal tilrettelegge for attraktive og tidsriktige anlegg og områder for idrett og 
fysisk aktivitet for hele befolkningen slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.  

 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  
  
Strategi  Tiltak  
Ha en ambisiøs anleggspolitikk for å tilstrebe god 
anleggsdekning for den organiserte idretten.   
  
Flerbruk og sambruk skal være hovedprinsippet 
for bygging av nye anlegg.  
  

• Gjennomføre behovsvurderinger på 
anleggssituasjonen, i samarbeid med 
idretten, gjennom Haugesund idrettsråd.  

• Se på muligheten for å frigjøre kapasitet på 
anleggene ved å bygge aktivitetssaler til 
idretter som ikke har behov for en fullverdig 
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idrettshall. Aktivitetssalene bør bygges i 
tilknytting til eksisterende idrettshaller.  

• Fortsette det interkommunale samarbeidet 
slik at større kostnadskrevende og strategisk 
viktige anlegg og blir realisert i regionen.  

God forvaltning og vedlikehold av eksisterende 
idrettsanlegg for å forlenge levetiden på 
anleggene.  

• Det settes av tilstrekkelig ressurser 
til vedlikehold av eksisterende anlegg.  

• Ved investeringsbeslutning skal det 
fremlegges drift- og vedlikeholdskostnader for 
anlegget.  

Være innovative og nytenkende for utvikling av 
attraktive områder og anlegg for 
den egenorganiserte aktiviteten.   
  
Fortrinnsvis prioritere områder knyttet til skoler 
slik at en får full utnyttelse av anleggene både 
dag- og kveldstid.  
  

• Prioritere anlegg som vi tror bidrar til mest 
mulig aktivitet og et bredt tilbud til barn og 
unge.  

• Følge opp nye trender innenfor 
bevegelseskulturen  

• Vurdere muligheten for opprettelse av 
“aktivitetsråd” som fremmer den 
egenorganiserte aktiviteten sine behov og 
ønsker.  

• Ved oppgradering av skoleområder/gymsaler 
skal det alltid vurderes om oppgraderingen 
kan imøtekomme eksisterende behov for den 
organiserte idretten og/eller behov innenfor 
den egenorganiserte aktiviteten.  

Satse på utvikling av uteområdene på skolene til å 
være naturlige og attraktive møteplasser i 
nærmiljøet. Uteområdene skal utvikles både med 
tanke på tilrettelegging for fysisk aktivitet og som 
sosiale møteplasser i nærmiljøet.  

• Gjennomføre et helhetlig prosjekt for 
uteområdene på Håvåsen skole.  

• Prosjektene kan deles opp i byggetrinn, men 
må utvikles på grunnlag av en helhetlig 
områdeplan.  

• Alle prosjekter skal bygge på sterk 
brukermedvirkning fra lag/organisasjoner, 
skolen, elevrådet, FAU og andre aktuelle 
brukere.  

• Tett samarbeid med TVERGA i utvikling av 
nærmiljøanlegg og alle anlegg for 
egenorganisert fysisk aktivitet.  

Etterstrebe at kapasiteten i anleggene blir best 
mulig utnyttet   

• Registreringer som viser i hvilken grad tildelt 
treningstid/flater blir benyttet.  

• Gjennomføre forsøksprosjekter som eks. 
“Åpen hall” i tider der det er ledig 
kapasitet samarbeid med idretten  

• Samhandle med andre 
kommunale virksomheter for bruk av 
anleggene på dagtid til grupper utenfor den 
organiserte idretten.  

• Teste ut “meråpne” idrettsanlegg på utvalgte 
anlegg.  

Utvikle Haugesund idrettspark/fritidspark som et 
ressurssenter for idrett og fysisk aktivitet og gode 
fritidsopplevelser.  
  

• Gjennomføre prosjektet; “Haraldsvang skole- 
og idrettshaller” som planlagt.  
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• Fullføre områdeplanen slik at parken fremstår 
som en helhet og innbyr til gode 
fritidsopplevelser.  

Det skal være stor variasjon i typer anlegg for hele 
befolkningen  

• Anleggsutviklingen skal være behovsstyrt, 
men samtidig legge til rette for nye typer 
anlegg og aktiviteter.  

Kommunen skal legge til rette for idrettslag som 
ønsker å bygge egne anlegg.  

• Være rådgivende organ for anleggsutbygger  
• Bidra til at klubber samarbeider og finner 

sammen om gode prosjekter  
• Bistå som rådgiver i forbindelse med søknad 

om spillemidler  
• Vurdere behovsstyring av 

tilskudd/Investeringstilskudd ved bygging av 
egne anlegg  

• Driftstilskudd til drift av egne/leide anlegg.  
  
Aktivitetspolitikk  
Det offentlige spiller en viktig rolle som tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet ved bygging og drift 
av anlegg, samt gjennom stimuleringsordninger og tilskudd til idrettslagene. Anleggene stilles til 
disposisjon til idrettslagene som fyller anleggene med aktivitet. Haugesund kommune ønsker 
gjennom forutsigbare, målrettede og gode tilskuddsordninger å stimulere organisasjonslivet til å 
fortsette det gode arbeidet med å skape aktivitet for alle.  
 
Samtidig ser en at den organiserte idretten ikke er like relevant for alle til enhver tid og frafallet i 
ungdomsårene er noe kommunen ønsker å bidra til at reduseres. Dette kan gjøres gjennom 
målrettede tilskuddsordninger mot prosjekter som setter disse ungdommenes ønsker og behov i 
fokus. .   
 
Noen kommuner har også valgt å ta en aktiv rolle som skaper og/eller tilrettelegger 
for fysisk aktivitet. Eksempler på dette kan være aktivitetshus eller «åpen hall» som et tilbud til de 
som ikke finner et aktivitetstilbud i den organiserte idretten. Som eksempel har Bergen kommune 
har etablert 3 aktivitetshus som de kaller «Fysak-hallene». Disse aktivitetshusene skal tilby ulike 
aktiviteter innen egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, bidra til å utvikle unge idrettsmiljøer og 
skape attraktive møteplasser for barn og unge.   
  
Lavterskeltilbud - «Lazy-Sport»  
  
Åpen hall  
Haugesund kommune ønsker å teste ut et pilotprosjekt med «åpen hall» med mål om å benytte 
idrettshallene til åpen aktivitet i tider der hvor det er ledig tid. Dette kan eksempelvis være 
fredagskvelder hvor barn og unge inviteres inn til åpen aktivitet i noen utvalgte idrettshaller. Flere 
kommuner har erfaring med tilsvarende prosjekter og det skal innhentes erfaring fra andre 
kommuner før en igangsetter et tilsvarende prosjekt i Haugesund.  
  
Folkets bruk av idrettsanleggene  
Bruken av idrettsanleggene er i stor grad knyttet opp til idrettslagenes aktivitet på ettermiddag- og 
kveldstid, samt helger. På dagtid er idrettshallene og gymsalene i bruk av skolene. Allikevel er mange 
av idrettsanleggene ledige på dagtid og har et potensial til å skape enda mer aktivitet for en enda 
større bredde i befolkningen. Her kan nevnes grupper med spesielle behov; pensjonister, 
rusavhengige mv. som på dagtid kunne benyttet anleggene i langt større grad enn i dag. Her 
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kan samhandling innad i kommunen, og samarbeid med andre, kunne utløse mer bruk av anleggene 
til grupper som har mulighet til å benytte anleggene på dagtid.   
  

Mål for aktivitet  
Haugesund kommune har følgende mål for aktivitet:  
 

Andelen aktive medlemmer i idretten i Haugesund skal være på over 40% og aktivitetsnivået blant 
innbyggerne skal heves.   

  
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  
 
Strategi:    Tiltak:  
Kommunen, sammen med idretten, skal arbeide 
for at aktivitetstilbudet i kommunen blir enda 
mer synlig for innbyggerne.  

• Utarbeide plan sammen med idretten for 
hvordan vi kan gjøre tilbudene enda mer 
synlige for våre innbyggere. 
(profilering, nettsider, arrangementer, idrettens 
dag?)  

• Mer aktiv bruk av digital medier for å 
synliggjøre aktivitetstilbudet.  

Stimulere frivilligheten til å gjennomføre 
prøveprosjekter ut fra utfordringsbilde 
(folkehelseprofilen) i kommunen og inkludere 
dem som ikke er en del av idretten.  

• Motivere idrettslagene til å gjøre tilbudet 
tilgjengelig for alle, tilpasset barn og unges 
ønsker og behov. (Lazy-Sport?)  

• Målretta tilskudd rettet mot prosjekter mot 
ulike grupper i samfunnet  

• Samarbeide med Rogaland idrettskrets og 
Rogaland fylkeskommune for å 
opprettholde Folkepulsen som et prosjekt 
rettet mot målgruppene i prosjektet.  

•   
Øke tilgjengeligheten og bruken av 
idrettsanleggene  

• Utrede Åpen hall – konsept for ungdommer 
som ønsker å være fysisk aktive under frie 
rammer. Tiltak kan gjennomføres sammen med 
kultur- og bydelshusene og idretten.  

• Samhandling mellom kommunale enheter for 
bruk av idrettsanleggene for spesielle 
målgrupper.  

• Utrede muligheten for meråpne 
idrettsanlegg og gjennomføre et prøveprosjekt. 

Sørge for at det bygges anlegg for fysisk aktivitet 
som er attraktive for de som faller utenfor den 
organiserte idretten  

• Gjennomføre et løft for byens uteområder på 
skolene for anlegg for egenorganisert aktivitet.  

• Planmessig og trinnvis utbygging av 
uteområdene for å sikre helhet og kvalitet.  

Medvirke til at kostnader for å drive idrett 
holdes på et lavest mulig nivå slik at 
alle, uavhengig av økonomi, kan delta etter eget 
ønske.  

• Gratisprinsippet for bruk av kommunale 
idrettsanlegg til trening og 
konkurranser skal opprettholdes.  

• Opprette og videreføre ordningen med 
Fritidskortet for barn og unge  

• Utrede muligheten for å opprette 
utleiesentral/byttesentral i Idrettsparken i 
samarbeid med idrettslagene.  
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• Utfordre idrettslagene til å få ned kostnader for 
deltakelse.  

Samarbeide med frivilligheten med mål om at 
barn og unge finner sin lidenskap gjennom 
aktivitet og beholder denne gjennom livet.  

• Starte et samarbeid med idretten for å skape 
en aktivitet/idrettsskole for barn mellom 6 – 12 
år.  

• Aktivitetsskolen skal gi barn og unge tilgang og 
muligheten til å teste ut flere idretter gjennom 
barneårene.  

Tett samarbeid med frivilligheten  • Opprettholde et tett og godt samarbeid med 
Haugesund idrettsråd  

• Vurdere behov for opprettelse av et 
aktivitetsråd som koordinerer 
og rådgir organisasjoner som ikke er en del av 
den organiserte idretten.  

• Årlig frivillighetskonferanse i regi av Haugesund 
kommune  

• Bistå frivilligheten med faglig oppfølging.  
Jobbe sammen med frivilligheten for å senke 
terskelen for deltakelse.  

• Opprettholde og videreutvikle ordningen med 
Fritidskortet.  

• Stimulere til lavterskeltilbud  
• Jobbe sammen med idrettslagene for å få tilbud 

som retter seg mot ungdommer som faller fra 
og/eller ønsker annen lavterskelaktivitet  

  

Tilskuddsordninger  
I tillegg til tilrettelegging for aktivitet gjennom gode aktivitetsanlegg er økonomiske tilskudd et viktig 
verktøy for kommunen for å stimulere til ønsket aktivitet og utvikling. Rammen for 
tilskuddsordningene til frivilligheten er de senere årene styrket betraktelig, spesielt ordningen for 
driftstilskudd. Kommunen foreslår en gjennomgang av dagens tilskuddsordninger etter planen er 
vedtatt for å sikre at ordningene harmonerer med politikken på området.  
  

Mål for tilskuddsordningene  
Haugesund kommune har følgende mål for aktivitet:  
 

Haugesund kommune skal ha målrettete tilskuddsordninger slik at en oppnår ønsket utvikling 
innenfor aktivitet.  

  

For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:  

Strategi:    Tiltak:  
Målrettede tilskuddsordninger for å oppnå ønsket 
politikk på området.  

• Gjennomgang av gjeldende 
tilskuddsordninger etter vedtatt plan for å 
sikre målrettede tilskudd.  

Kommunen skal legge til rette for idrettslag som 
ønsker å bygge egne anlegg.  

• Investeringstilskudd ved bygging av egne 
anlegg  

• Driftstilskudd til drift av egne/leide anlegg.  
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Toppidrett  
Haugesund kommune har tradisjon for å skape gode toppidrettsutøvere som hevder seg på topp 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har grunn til å være stolte over de mange utøverne som har vært 
gode ambassadører for byen og gode forbilder for barn og unge gjennom sine idrettslige 
prestasjoner. Toppidrett er viktig som kulturell identitetsskaper og binder mennesker sammen med 
engasjement, lidenskap og stolthet. Toppidretten er også en viktig kilde til inspirasjon og motivasjon 
for unge utøvere for deres idrettslige deltakelse.  
 
Haugesund kommune ønsker å fortsette å legge til rette for toppidretten. Samtidig ser en 
utfordringer knyttet til de krav de ulike særforbundene stiller, spesielt til toppidrettsanleggene. 
Det er utfordrende å imøtekomme disse kravene innenfor gitte økonomiske rammer. Kommunen vil 
derfor prøve å finne gode løsninger sammen med klubbene og deres særforbund for å imøtekomme 
idrettens egne krav til fasiliteter og anlegg.   
  
Sentrale satsningsområder  
Skolenes uteområder  
Skolenes uteområder er derfor et naturlig viktig satsningsområde for tilrettelegging av gode anlegg 
for både organisert og egenorganisert aktivitet. Gode og attraktive aktivitetsanlegg på skolene vil 
bidra til økt fysisk aktivitet hos elevene gjennom skoledagene, men også fungere som gode sosiale 
møteplasser for fysisk aktivitet etter skoletid. 
  

Mål, strategi og tiltak  
Haugesund kommune har følgende hovedmål innenfor området idrett og fysisk aktivitet;   
Haugesund kommune skal tilrettelegge for at alle innbyggere finner aktivitetsglede 
gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet - hele livet.  
  

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet   
Haugesund kommune har følgende mål for anlegg for idrett og fysisk aktivitet:  
 

Delmål 1: Haugesund kommune skal tilrettelegge for attraktive og tidsriktige anlegg og områder 
for idrett og fysisk aktivitet for hele befolkningen.  

 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:   
 
Strategi  Tiltak:  
Utvikle Haugesund idrettspark/fritidspark som 
et ressurssenter for idrett og fysisk 
aktivitet, og gode fritidsopplevelser.  
  

• Gjennomføre prosjektet; “Haraldsvang skole- 
og idrettshaller” som planlagt.  

• Fullføre områdeplanen slik at parken 
fremstår som en helhet og innbyr til gode 
fritidsopplevelser.  

Satse på utvikling av uteområdene på skolene til å 
være naturlige og attraktive møteplasser i 
nærmiljøet.  
 
Uteområdene skal utvikles både med tanke på 
tilrettelegging for fysisk aktivitet og som sosiale 
møteplasser i nærmiljøet.  

• Gjennomføre et helhetlig prosjekt for 
uteområdene på Håvåsen skole.  

• Prosjektene kan deles opp i byggetrinn, men 
må utvikles på grunnlag av en helhetlig 
områdeplan.  

• Alle prosjekter skal bygge på sterk 
brukermedvirkning fra lag/organisasjoner, 
skolen, elevrådet, FAU og andre aktuelle 
brukere.  
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• Tett samarbeid med TVERGA i utvikling av 
nærmiljøanlegg og alle anlegg for 
egenorganisert fysisk aktivitet.  

Ved etablering av nye anlegg for den organiserte 
idretten skal en etterstrebe å 
tilrettelegge anlegget for egenorganisert idrett og 
fysisk aktivitet, og se på løsninger for egne arealer 
for den egenorganiserte aktiviteten.  

 

Det skal være stor variasjon i typer anlegg for hele 
befolkningen  

• Anleggsutviklingen skal være behovsstyrt og 
samtidig legge til rette for nye typer anlegg  

• Ved rehabilitering/nye skolebygg skal det 
søkes å etableres en fullverdig idrettshall på 
25*45m.  

• Følge opp nye trender innenfor 
bevegelseskulturen, spesielt for den 
egenorganiserte aktiviteten.  

 

Tilskuddsordninger  
Haugesund kommune har følgende mål for tilskuddsordningene:  
 

Delmål 2: Haugesund kommune skal stimulere organisasjonslivet gjennom gode og 
forutsigbare tilskuddsordninger og tilrettelegge for at alle som ønsker å være fysisk aktive får 
muligheten til å delta.  

 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:   
 
Strategi:    Tiltak:  
Målrettede tilskuddsordninger  • Gjennomgang av gjeldende 

tilskuddsordninger etter vedtatt plan for å 
sikre at tilskuddene er målrettede for å oppnå 
ønsket politikk.  

Jobbe sammen med frivilligheten for å senke 
terskelen for deltakelse.  

• Opprettholde og videreutvikle ordningen med 
Fritidskortet.  

• Stimulere til lavterskeltilbud  
• Jobbe sammen med idrettslagene for å få 

tilbud som retter seg mot ungdommer som 
faller fra og/eller ønsker annen 
lavterskelaktivitet  

Samarbeide med frivilligheten med mål om at 
barn og unge finner sin lidenskap gjennom 
aktivitet og beholder denne gjennom livet.  

• Starte et samarbeid med idretten for å skape 
en aktivitet/idrettsskole for barn mellom 6 – 
12 år.  

• Aktivitetsskolen skal gi barn og unge tilgang 
og muligheten til å teste ut flere idretter 
gjennom barneårene.  

Kommunen skal sørge for at infrastrukturen er 
tilrettelagt for aktivitet.  

• Haugesund kommune skal fortsette å være en 
viktig anleggsutbygger, 
mens idrettslagene fyller anleggene 
med aktivitet.  

• Kommunen skal tenke helhetlig ved utbygging 
av anlegg som sørger for sambruk og 
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samlokalisering og tilrettelegger også for den 
egenorganiserte aktiviteten.  

• Kommunen skal sørge for god 
brukermedvirkning ved all anleggsutbygging.  

Godt informasjonsarbeid  • Kommunen skal gjøre det enkelt å finne 
oversikt over de ulike aktivitetstilbudene som 
lag/organisasjoner tilbyr gjennom gode 
nettsider mm.  

Vederlagsfri bruk av kommunale idrettsanlegg til 
trening og kampavvikling  

• Opprettholde ordningen med vederlagsfri 
bruk av idrettsanleggene.  

• Nye idretter skal gis tilgang til 
kommunale idrettsanlegg   

Tett samarbeid med frivilligheten  • Opprettholde et tett og godt samarbeid med 
Haugesund idrettsråd  

• Vurdere behov for opprettelse av et 
aktivitetsråd som koordinerer 
og rådgir organisasjoner som ikke er en del av 
den organiserte idretten.  

• Årlig frivillighetskonferanse i regi av 
Haugesund kommune  

  
Aktivitet  
Haugesund kommune har følgende mål for aktivitet:  
 

Delmål 3: Andelen aktive medlemmer i idretten i Haugesund skal være på over 40% og 
aktivitetsnivået blant innbyggerne skal heves.  

 
For å oppnå disse målene har vi følgende strategi og tiltak:   
 
Strategi:  Aktivitetsstrategi  Tiltak:  
Stimulere frivilligheten til å gjennomføre 
prøveprosjekter ut fra utfordringsbilde 
(folkehelseprofilen) i kommunen  

• Motivere idrettslagene til å gjøre tilbudet 
tilgjengelig for alle, tilpasset barn og unges 
ønsker og behov. (Lazy-Sport)  

Målrettete prosjekter for aktivitet for deler av 
befolkningen som ikke er medlem i organisert 
idrett.  

• Samarbeide med Rogaland idrettskrets og 
Rogaland fylkeskommune for å 
opprettholde Folkepulsen som et prosjekt 
rettet mot målgruppene i prosjektet.  

Øke tilgjengeligheten og bruken av 
idrettsanleggene  

• Åpen hall – konsept for ungdommer som 
ønsker å være fysisk aktive under frie 
rammer. Tiltak kan gjennomføres sammen 
med kultur- og bydelshusene og idretten.  

• Samhandling mellom kommunale enheter for 
bruk av idrettsanleggene for spesielle 
målgrupper.  

Sørge for at det bygges anlegg for fysisk aktivitet 
som er attraktive for de som faller utenfor den 
organiserte idretten  

• Gjennomføre et løft for byens uteområder på 
skolene for anlegg for egenorganisert 
aktivitet.  

• Planmessig og trinnvis utbygging av 
uteområdene for å sikre helhet og kvalitet.  

 


