
Eier- og driftsmodeller for idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg i Asker   

Modell Fordeler  Ulemper  Andre kommentarer 

Kommunen eier -  
kommunen drifter 

Forutsigbarhet for 
bruk/åpningstider, 
gir likhet for 
betingelser ved 
bruk, og ellers en 
tydelighet med 
hensyn til ansvar for 
anleggets inventar 
og utstyr. 
 
Idrettslag kan 
konsentrere seg om 
aktivitet 
 

Idrettslag kan 
oppleve mangel på 
kapasitet for å kunne 
gjennomføre ønsket 
aktivitet.  

Det er nødvendig 
med et godt 
regelverk og gode 
retningslinjer for 
tildeling av trenings- 
og aktivitetstider i 
anleggene.  
Anleggsutvikling 
styres av 
kommunens 
økonomi 

Kommunen eier – drift 
gjennom tjenestekjøp fra 
eksterne utførere (eks. 
idrettslag) 

Kommunen 
beholder eierskap. 
 
Innkjøp av 
kompetanse 
kommunen ikke har 
i egen organisasjon. 
 
Miljøskaping i 
idrettslag 

Ikke en del av 
kommunens 
driftslinje 
 
Kostnader ved 
utlysning av avtale, 
tidkrevende arbeid 

I tillegg til det som er 
anført over, må 
kravene i 
anskaffelsesregel 
verket følges. 
Kontrakts- og 
avtaleoppfølging i 
avtaleperioden.  

Idrettslaget eier – 
idrettslaget drifter 
(kommunen som leietager) 

For idrettslaget kan 
dette gi bedre 
tilgang til lokaler for 
trening/ aktivitet. 
Videre vil man i 
større grad kunne 
styre planlegging av 
aktivitet selv.   

Idrettslaget sitter på 
alt av kostnader og 
risiko for forsvarlig 
drift.    

Nødvendig med en 
leieavtale for grunn, 
gjerne med 
kommunen, som kan 
gi gode/ 
«gratisbetingelser», 
samt kommunal 
lånegaranti og avtale 
om bruk av anlegget 
på dagtid, når 
idretten selv ikke har 
de største behovene.  

Delt eierskap 
kommuner/fylkeskommune 

To offentlige 
instanser deler 
investerings- og 
driftskostnader for 
aktuelt anlegg/hall. 

 
Skaper 
forutsigbarhet for 
bruk, for 
åpningstider, gir 
likhet for betingelser 
ved bruk, og ellers 

Idrettslag kan 
oppleve mangel på 
kapasitet for å kunne 
gjennomføre ønsket 
aktivitet. 
 
Ulike 
driftsforutsetninger  

Gode avtaler 
beskriver forholdet 
mellom partene.  
 
For tiden som 
idrettslag skal kunne 
benytte anlegget vil 
det være nødvendig 
med et godt 
regelverk og gode 
retningslinjer for 



en tydelighet med 
hensyn til ansvar for 
anleggets inventar 
og utstyr. 

tildeling av trenings- 
og aktivitetstider. 

Langtidsleie av 
idrettsanlegg (kun 
kunstgressbaner for fotball) 

Avtale gir 
idrettslagene en 
forutsigbarhet for 
tilgang til anlegg når 
de selv ønsker å 
kunne bedrive 
aktivitet.  
 

Avtaleformen gir 
også idrettslagene 
en økonomisk 
forpliktelse, siden 
dekning av 
driftskostnader 
baseres på nøkkeltall 
der idrettslagene må 
dekke 50 % av 
driftskostnader.   
 
Vanskelig for nye 
brukere å få innpass. 

Avtaler ble utviklet i 
tett dialog med 
AIR/idrettslagene 
tilnærmet en 
samskapingsprosess 
for å finne en 
avtaleform der bla. 
sesongvarighet 
kunne løses på en for 
alle parter god måte 
(vinterdrift var 
utfordringen).  
Jfr. vedtak i Fsk skal 
ordningen evalueres 
etter 5 år – dvs i 
2023.  

Leieavtaler for kommunal 
grunn til idrettsformål 
(bygg/anlegg) 

Idrettslag kan få 
tilgang til kommunal 
grunn for utvikling 
av større eller 
mindre 
idrettsanlegg på 
gode økonomiske 
betingelser (gjerne 
gratis)  

 Avtaleperioder 
gjerne i tråd med 
bestemmelser for 
spillemidler, 20 år for 
nærmiljøanlegg og 
minst 30 år for 
ordinære anlegg.  

 
 


