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Forord 
 
Idrett og Fysisk aktivitet er et område 
som engasjerer mange mennesker på 
fritiden. Offentlige myndigheter og de 
frivillige organisasjonene samarbeider 
på alle nivåer for at befolkningen skal få 
best mulig betingelser for å drive idrett, 
fysisk aktivitet-,herunder friluftsliv både i 
organisert og egenorganiserte former. 
 
Etter pålegg fra Kultur og 
Kirkedepartementet skal alle kommuner 
utarbeide en kommunedelplan for idrett 
og fysisk aktivitet. Den første kommune -
delplanen (1995-1998) ble utarbeidet i 
1994. Den siste vedtatte planen 2010-
2014, med føringer for de siste 4 årene, 
skal nå erstattes av ny plan gjeldende for 
årene 2015-2019. Det gis mulighet for 
rullering av handlings- 
programmet i 2017. 
 
 Det har i inneværende periode vært stor 
aktivitet med bygging av både store og 
små anlegg. Av større idrettsanlegg kan 
nevnes Reknesbanen og Årølia 
kunstgressbaner, utbyggingen  på 
Skaret, ny lysløype og turveg på Skjevika 
osv. Innen friluftsliv er turveg fra 
Jensgurilia til Tusten realisert, 
skogsbilveg på Kleive er bygd og av 
nærmiljøanlegg kan nevnes 
kunstgressløkka på Bolsøya, Tarzan-
jungel på Kvam, Bålhus på Istad osv. Alle 
disse byggeprosjekter, er realisert i et 
tett samarbeid mellom organisasjoner, 
kommune, Norsk tipping, og i de fleste 
tilfeller næringsliv.  
Vi er også stolte over å ha kunnet åpne 
nytt bryggeanlegg for båtfolket på 
Hjertøya, ny turiststi fra Storkaia til 
Varden, «Den Grønne korridor», samt 8 
nye infotavler i Moldemarka. 
 
Et prosjekt vi hadde ønsket å komme 
lengre på er Nye Molde Idrettspark. Av 

flere grunner har dette store prosjektet  
tatt tid, men det kommer. 
 
Vi vil takke alle frivillige som har 
arbeidet tusentalls av timer for å bygge 
nye anlegg som kommer kommunens 
innbyggere til gode. Vil også takke for all 
den frivillige innsatsen som legges ned i  
drift og vedlikehold av anlegg, turstier, 
skiløyper osv. i alle deler av kommunen 
gjennom hele året. 
 

 
 
Molde kommune vil alene aldri kunne 
oppfylle alle behov for tilrettelegging for 
anlegg og fysisk aktivitet. Vi ser derfor 
verdien av de tilbud som skapes på alle 
disse arenaene. Vi ser verdien av 
frivilligheten og ikke minst alle sosiale 
nettverk og møteplasser som oppstår. Vi 
ser også verdien av fysisk aktivitet som 
en motvekt til et stadig mer stillesittende 
samfunn og en stadig viktigere faktor for 
innbyggernes helse og trivsel. Folkehelse 
går igjen som en rød tråd i denne 
planen.  
Vi vet hvor viktig gode aktivitetstilbud til 
barn og unge er for å fremstå som en 
attraktiv kommune å bo i, og vil gjøre 
det vi kan for å hjelpe frem alle gode 
initiativ og ønsker som er samlet i denne 
planen. 
 
Jan Olav Szontheimer 
Kultursjef 
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1. Innledning 

  

1.1 Planforutsetninger/krav 

 
Denne planen er en revisjon av eksisterende 
Kommunedelplan for anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv 2010-2014 for Molde 
Kommune. Med revisjon mener 
Kulturdepartementet(heretter KUD), en 
fullstendig saksbehandling etter plan og 
bygningslovens rammer for hvordan 
planarbeidet skal organiseres, og hvilke 
behandlingsprosedyrer som skal følges. 
Denne planen er ikke juridisk bindende i seg 
selv. Planen må knyttes opp mot 
kommuneplanens arealdel og regulerings -

planer samt økonomiplaner. Planen vil 
således være et viktig verktøy f.eks. ved  
avsetting og sikring av arealer til idrett og 
friluftsliv i ny arealplan som er under 
utarbeiding, og gi signaler om hvilke 
investeringsrammer som forventes på 
idrettsanleggsområdet de kommende år.  I 
flg. oppdatert vegleder for denne type 
planer fra Kulturdepartementet, skal 
planens tittel nå være Delplan Idrett og 
Fysisk aktivitet. 

 

1.2 Formål / avgrensning av planen 

 
Kommunedelplanen for Idrett og Fysisk 
aktivitet er primært et verktøy for å styre 
utbyggingen av større og mindre anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet herunder 
friluftsanlegg. Riktig prioritering og 
utbygging av anlegg er kanskje den viktigste 
rammeforutsetningen for at det kan drives 
fysisk aktivitet som del av kommunens 
folkehelsearbeid.  
Det har derfor i denne planprosessen vært 
svært viktig at alle som har levert inn planer 
og anleggsønsker, har måttet dokumentere 
behovene på en utførlig måte. Dette blir 
stadig viktigere ettersom kravene til det å 
drive fysisk aktivitet øker.  
 
Kommunedelplanen er en tematisk plan 
som må knyttets opp til kommuneplanens 
arealdel for å få juridisk hjemmel for den 
foreslåtte areal-disponeringen. Denne 
koblingen mellom ønsket avsatt areal og 
reelt avsatt areal til idretts og friluftsformål, 
er svært viktig for å oppnå ønsket anleggs-
utvikling. 

For å få dette til, er denne planen 
kommunens viktigste virkemiddel for å 
oppnå plan og målstyrt anleggsutbygging ut 
fra samfunnsmessige, og anleggs- og 
friluftspolitiske målsettinger.  
Ved denne revideringen er det 
handlingsprogrammet med prioriteringer 
som er de vesentlige endringer fra 
gjeldende delplan 2010-2014. Det har vist 
seg at det er to områder det har vært mest 
fokus på fra organisasjonene i gjeldende 
planperiode. Dette har vært spørsmål om 
kommunens finansieringsordninger ved 
bygging av anlegg, og om hvilke anlegg som 
har stått i gjeldende plan, og hvor på 
prioritert liste anlegget befinner seg. 
Imidlertid vil planen også gi en enkel 
beskrivelse av hvordan det står til med 
idretten i Molde kommune, hva som er 
gjennomført av planlagte prosjekter og 
prioriteringer i gjeldende planperiode. 
 
Kort oppsummert skal planen være: 
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 Veiledende for organisasjonenes 
planlegging. 

 Rettesnor for en planmessig og 
samordnet anleggsutbygging. 

 En oversikt over planlagte idretts og 
friluftsanlegg  i kommende planperiode. 

 En samling av alle små og store anlegg 
som ønsker spillemidler(plankravet). 

 En rettesnor for kommunen ved 
behandling og prioritering av 
spillemidler. 

 Et grunnlag for en plan- og målstyrt 
anleggsutbygging. 

 Et utgangspunkt for sikring av arealer for 
leik, friluftsliv og idrett, både organisert 
og egenorganisert. 

 Forutsigbar i forhold til kommunens og 
organisasjonenes oppgaver, ansvar og 
økonomiske forpliktelser ved planlegging, 
finansiering, bygging og drift av anlegg. 

 

1.3 Planprosessen 

 
Plandokumentet er utarbeidet i nært 
samarbeid med Molde Idrettsråd, på 
idrettsdelen, Nordmøre og Romsdal 
Friluftslivsråd og Markarådet, på 
friluftslivsdelen. Helseavdelingen v/ 
Folkehelsekoordinatoren har bidratt med 
innspill til Folkehelsedelen. 
 
Følgende referansegruppe har bidratt i 
kvalitetssikringen av plana: 
 
Geir Solemdal  Molde Idrettsråd 
Ola Fremo  N & R Friluftsråd 
Ingvil Grytli  Folkehelsekoordinator 
Ingrid Gjørtz  Eldrerådet 
Oddrun Beyer Holm Rådet for   
   funksj.hemmede. 
Norun B.Kjersem  Ungdomsrådet 
 
Følgende vedtak ble gjort i plan og 
utviklingsstyret den 18.02.2014: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
11-13, vedtar Plan og Utviklingsutvalget 
oppstart av arbeid med Kommunedelplan  - 
Idrett og Friluftsliv, 2015-2019. 
Planprogrammet blir lagt til offentlig 
ettersyn i 6 uker. Samtidig med kunngjøring 
av oppstart av planarbeid etter § 4-1 og § 11 
– 13.» I forkant av dette var forslag til  
Planprogrammet ble lagt ut til høring med 
høringsfrist 11. april(6 uker). 

Det kom inn 4 uttalelser til planprogrammet 
innen fristen: Fra Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, Norges Naturvernforbund Molde,  
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Møre 
og Romsdal Fylke. Innspillene ble drøftet og 
behandlet i sak om godkjenning av 
planprogrammet i Plan og Utviklingsutvalget 
06.05.14, med følgende vedtak: « Med 
hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9, 
godkjennes planprogrammet for 
Kommunedelplan - Idrett og Friluftsliv, med 
de innspill som er drøftet i saken». 
 
Det ble gjennomført åpent møte i Molde 
Rådhus den 27.05. Prosessen ble 
gjennomført av Organisasjonssjef i Møre og 
Romsdal Idrettskrets, Rune Sjåholm. 24 
representanter fra idrettsråd, friluftsråd, 
velforeninger, handicaporganisasjoner, 
ungdomsråd og idrettslag møttes til  
”idedugnad”. En nyttig start på 
planprosessen. Noe av innholdet i denne 
planen relateres til det som kom frem i  
prosessen. 
 
Den 30 mai  ble det pr. mail sendt ut skjema 
for registrering av anlegg til lag og 
organisasjoner. Svarfrist var 1.august.  
Mottatte skjema og prosjektbeskrivelser fra 
lag og organisasjoner er lagt inn i prioritert  
rekkefølge innenfor kategoriene 
Nærmiljøanlegg og Ordinære anlegg.  
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De anlegg som er overført fra gjeldende 
plan er anlegg som fortsatt et aktuelle i 
perioden,  anlegg som ligger inne som 
forhånds-godkjente uten at de er startet 
opp, eller forhåndsgodkjente anlegg som er 
startet opp uten at spillemiddelsøknad er 
formelt godkjent ennå.  

Anlegg fra eksisterende plan der søknaden 
er formelt godkjent og anlegget er ferdigstilt 
er tatt ut av ny plan, selv om noen 
delutbetalinger fortsatt gjenstår. 
 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker i møte til Plan og 
Utviklingsutvalget 30. sept.  

 

1.4 Forholdet til ”Markaplanen”. 

 
Friluftslivsdelen av denne delplanen er ikke  
knyttet direkte opp mot ”Markaplanen”, 
delplan for Moldemarka 1999-2010. 
Markaplanen som ble vedtatt i 
kommunestyret 30.sept 1999, har vært og 
er fortsatt et viktig dokument og en 
rettesnor for utvikling og tilrettelegging av 
friluftslivet i Molde bys svært mye brukte 
nærområde, Moldemarka. I inneværende 
planperiode har det vært et mål om å 
revidere dette plandokumentet. Dette er 
ikke gjennomført, og det er nå besluttet at 
Markaplanen skal revideres som del av 
pågående arbeid med ny Kommuneplan og 
ny Arealplan for Molde. Dette vil med andre 
ord si at en i større saker knyttet til 
Moldemarka og spørsmål knyttet til 
fremtidig bruk og regulering innen 
Moldemarkas grenser må vise til ny vedtatt 
kommuneplan og arealdelen av denne.  
Fokus i Delplan Idrett og Fysisk aktivitet vil 
være arealer knyttet opp mot behov for 
statlig sikring til Friluftslivsformål, og de 

friluftsanlegg det i neste 4 års periode vil 
være aktuelt å bygge og finansiere ved hjelp 
av spillemidler. En må også presisere at 
Moldemarka, slik den er definert i dagens 
markaplan ikke omfatter hele Molde 
kommune. Det er derfor naturlig at 
eventuelle nye friluftslivstiltak som er tenkt 
gjennomført i neste periode i hele Molde 
kommune tas inn i ny Delplan Idrett og 
Fysisk aktivitet som et supplement til  
kommuneplanens drøfting av Moldemarka. 
Nye utbyggingstiltak som nevnes i denne 
plan, kan være ikke- utførte tiltak fra dagens 
Markaplan, tiltak i forrige versjon av denne 
planen eller tiltak spilt inn som ønsker for 
kommende planperiode. Viktige føringer i 
strategi og tiltaksdel, er innspill fra 
folkemøte, organisasjoner, fra Markarådet 
eller administrativt tatt inn ut fra gjentatte 
forespørsler og behov.   
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Ny tur og sykkelveg Hindalen i regi av Molde Cykleklubb. 2012. 

 

 

2. Føringer for planarbeidet 

2.1 Statlige føringer/anleggspolitikk. 

I Kultur og Kirkedepartementets veileder til 
spillemidler står det om Statlig 
anleggspolitikk: 
”Staten har som mål å medvirke til bygging 
og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest 
mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det  
offentlige har allikevel ikke ansvar for å 
etablere anlegg for alle typer særidretter og 
alle typer ferdigheter i alle lokale sammen-
henger. Det er derfor svært viktig og 
nødvendig at det blir gjennomført grundige 
behovsanalyser på lokalt, regionalt og 
nasjonalt plan. I den sammenheng er det 
viktig for staten å fremheve at de viktigste 
målgruppene for bruk av spillemidler til 
idrettsformål er barn, (6-12 år) og ungdom 
(13-19 år).” 
 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg skal medvirke til en infra-
struktur som gir folk mulighet til å drive 
både egenorganisert aktivitet og aktivitet i 
regi av de frivillige medlemsbaserte 
organisasjonene. 
 
Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og 
tilfredsstiller barns trang til fysisk aktivitet i 
organiserte eller egenorganiserte former 

blir prioritert spesielt. Til ungdommen er det 
et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller 
deres behov for utfordring og variasjon. 
Ungdom må gis mulighet til å være med i 
utforminga av anleggene. Og det er viktig at 
anleggene fungerer som gode møteplasser i 
lokalsamfunnene. 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av 
nærmiljøanlegg og anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet(herunder friluftsanlegg) med stort 
brukspotensiale, er sentrale virkemidler for 
å innfri den statlige anleggspolitikken. 
(”sitat: KUDs bestemmelser om tilskudd til 
anlegg og fysisk aktivitet 2014.) 
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2.2 Frivillighetsperspektivet: 

 

 
 

 Frivillig innsats er av uvurderlig verdi 
i samfunnet, og det er en offentlig oppgave 
å legge til rette for en aktiv frivillig sektor. 
Frivillig aktivitet foregår først og fremst i 
lokalsamfunnet, altså i kommunene. 
Relasjonen og samhandlingen mellom 
frivillig og offentlig sektor handler i stor grad 
om relasjonen mellom den enkelte 
kommune og de frivillige organisasjonene. 
Molde kommune vedtok i 2013, ny «Frivillig 
plan for Molde kommune 2014-2017». 
Mange kommuner har vedtatt en 
frivillighetspolitikk og utformet strategier  
for utvikling av relasjonene mellom 
kommunen og de frivillige organisasjonene. 
KS sier i sine strategier for 2008 til 2012 at 
det skal utarbeides en frivillighetspolitikk i 
alle kommuner. Frivilligplanen for Molde 
kommune har følgende strategiske mål: 

 Molde kommune skal tilrettelegge 
for økt frivillighet 

 Molde kommune skal samarbeide 
med frivillig sektor 

 Samarbeidet mellom Molde 
kommune og frivillig sektor skal 
være preget av likeverdighet 

 Frivillighet skal tilføre kommunale 
tjenester ekstra kvalitet 

 
Frivilligplanen beskriver på en utfyllende  
måte den verdi frivilligheten utgjør i 
lokalsamfunnet, og en vil i det videre se 
delplan Idrett og Fysisk aktivitet som et 
virkemiddel i også å oppfylle Frivilligplanens 
målsettinger.  
 
 

 
 

 

Fruktsalg Barnas Skidag på Skaret 

 



 

 
Side 6 

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2015-2019 

2.3  Idrett og fysisk aktivitet, 
 mer enn bare det fysiske. 

 
I alle kommuner er det en stor andel av 
befolkningen som driver idrett og fysisk 
aktivitet i regi av idrettslag, frilufts -
organisasjoner og andre. Andelen er størst 
blant barn og ungdom. I en typisk norsk 
kommune er det ca. ett idrettslag pr. 1000 
innbyggere. I Molde kommune er det 1. 
idrettslag pr. 450 innbyggere), og 
halvparten så mange medlemskap i 
idrettslag som det er innbyggere.(I molde er 
ca. 11.600  av 25.500,- innbyggere 
medlemmer i idrettslag (ref. 
Idrettslagsregistreringen 2013.) 
 
I årsrapporten for Molde Idrettsråd 2013, 
stod følgende: «Høgskolestudent Christine 
Svoren var i 2010 utplassert ved Møre og 
Romsdal Idrettskrets. Hensikten var å få 
kunnskap om Idrettens organisasjon. Hun 
undersøkte frivillig arbeid, og gjennomførte 
en undersøkelse om dette i idrettslagene i 
Molde. Resultatet av undersøkelsen,  
sammenholdt med utregning i forhold til 
John Hopkins-modellen, bekrefter at for å 
holde aktiviteten i gang i de 61 idrettslagene 
i Molde, utføres 185,6 frivillige årsverk. Hvis 
en ganger dette opp med vanlig 
industriarbeiderlønn (SSB), så blir den totale 
verdiskapningen for 2013, på hele 83.5 
millioner kroner. 
 
Det arbeid som legges ned innenfor 
idretten, friluftslivet – og andre frivillige 
organisasjoner – er som vist ovenfor en 
uvurderlig samfunnsmessig ressurs. Det er 
derfor særdeles viktig at det gis gode 

rammebetingelser slik at den frivillige 
innsatsen innen idretts og 
friluftsorganisasjonen blomstrer og ikke 
forvitrer. 
 
For å beskrive idrettens betydning sies det i 
Stortingsmeldingen om frivillighet, 
(KKD,St.meld.nr.39(2006-2007),”Frivillighet 
for alle”, at idrett og friluftsliv både har en 
egenverdi og en nytteverdi: 
 
Med idrettens egenverdi menes den 
opplevelsen som idretts og friluftsaktiviteter 
gir, som glede, mestring og det å holde seg i 
form. Samtidig utøves aktivitetene innen 
organisasjonene som oftest i sammen med 
andre, og lokale frivillige organisasjoner har 
en viktig funksjon i å skape sosiale 
fellesskap, trygge oppvekstmiljøer og 
levende lokalsamfunn. 
 
Idretten og friluftslivet har også en 
nytteverdi gjennom helsefremmende 
effekter av at befolkningen driver fysisk 
aktivitet. Forskning og erfaring viser at det 
er en god sammenheng mellom det å være i  
god fysisk form og det å utvikle psykisk helse 
og sosiale ferdigheter.  
For å skape disse verdiene er 
organisasjonene avhengig av støtte fra stat 
og kommune, men det er de frivillige selv 
som står for det største bidraget. 
I Idretten i Norge utføres det om lag 23 000 
årsverk årlig. Det innebærer en årlig frivillig 
innsats som er verdt 8 milliarder 
kroner.(Idretten setter da verdien pr årsverk 
til 380.000).  
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2.4 Folkehelsearbeidet  i Molde og organisasjonenes rolle. 

 
 
Med Lov om Folkehelsearbeid 
(Folkehelselova gjeldende fra 1.jan 2012), 
fikk kommunene, fylkeskommuner og 
statlige myndigheter et utvidet ansvar for 
folkehelsearbeid. Det har i årene etter dette 
blitt laget mange gode planer og 
strateginotater for hvordan stat, fylke og 
kommuner kan gi sitt bidrag til en bedring 
av folkehelsa.  
Molde kommunes ledelse initierte i 
perioden 2011-2012 nedsetting av en 
arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra de fleste sektorer i Molde kommune. 
Gruppa ble ledet av Folkehelskoordinator. 
Utfordringen til gruppa var: Hva arbeider vi  
med i dag  og hvordan kan vi arbeide i årene 
som kommer for å møte Folkehelse-
utfordringene i vår kommune. Resultatet av 
dette arbeidet ble at Folkehelsearbeid nå er 
prioritert som et hovedmål i  
Kommuneplanens  samfunnsdel. 
 
Dette betyr at Molde kommune  ønsker å 
prioritere arbeidet med å nå målet om 
«flere leveår med god helse for den enkelte 
og reduserte sosiale helseforskjeller blant 
Molde innbyggere». 
 
Molde er, sammen med resten av fylkets 
kommuner, med i Partnerskap for 
Folkehelse – ”God Helse”. Dette er en ekstra 
satsing på helse -fremmende og 
forbyggende arbeid, der et av 5 
satsningsområder er tilrettelegging for økt  
fysisk aktivitet i befolkningen, med særlig 
vekt på lavterskeltilbud. Anlegg og områder  
 

for idrett og friluftsliv, som er tilrettelagt for 
flest mulig, vil være et viktig bidrag for å 
oppnå økt fysisk aktivitet i hele 
befolkningen.  
 
Samhandlingsreformen understreker 
nødvendigheten av å prioritere forebygging 
framfor behandling og ”reparasjon”. Idrett 
og fysisk aktivitet(herunder friluftsliv), 
trekkes frem som et svært viktig virkemiddel 
for å forebygge en rekke livsstilssykdommer 
som er ressurskrevende for helsevesenet og 
samfunnet for øvrig.  
 
Her vil tilbudet om fysisk aktivitet til 
”risikogrupper” og eldre innbyggere bli 
svært viktig i årene som kommer. Molde 
kommune har i gjeldende periode videreført 
og utvidet satsningen på aktiviteter og 
anlegg tilgjengelig for alle. Utbygging av lett 
tilgjengelige turveger i marka, skilting og 
gradering av eksiterende turveger og stier, 
nye infotavler med turforslag i Moldemarka, 
utvikling av «Den grønne Korridor», 
prioritering av spillemidler til 
nærmiljøanlegg tilgjengelig for alle, fortsatt 
aktiv deltagelse i Stikk Ut, samarbeid om 
lokaler til Aktiv på Dagtid og  utvikling av 
nye aktivitetskonsept sammen med 
organisasjonene er viktige tiltak i det 
forebyggende Folkehelsearbeidet. Molde 
kommune alene kan ikke løse alle 
helseutfordringer , men sammen med alle 
frivillige innen idretten, velforeninger, 
friluftsorganisasjoner osv. har vi store 
muligheter til å påvirke folkehelsa i positiv 
retning. 
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Stikk ut og nye infotavler i Moldemarka. 2013 

 

 
 

Nye broer og skitrase ved «Grønne Korridor» 2012
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3. Definisjoner og utfordringer 
 

3.1 Statlig Idrettspolitikk og planer. 

 

Idrett og Fysisk aktivitet 

I St.meld.nr. 26 (2011-2012) Den norske 

Idrettsmodellen, benytter departementet 

utrykkene «organisert Idrett» og 

«egenorganisert fysisk aktivitet» for å 

forklare idrettsbegrepet. Friluftsliv går inn 

under begrepet fysisk aktivitet.  

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. (Sitat: 
KUDs veileder for kommunal planlegging 
Idrett og Fysisk aktivitet.) 
 
Idrettsbegrepet har forandret seg mye bare 
de siste årene. Fra å være ganske 
altomfattende der Fysisk aktivitet, Friluftsliv, 
lek og aktiviteter med helsefremmende mål 
var en del av begrepet, har en de siste år 
igjen spisset idrettsbegrepet til i hovedsak å 
gjelde idrettslagsorganiserte aktiviteter. En 
har i stedet lagt Friluftslivsaktiviteter, lek og 
forebyggende helserelaterte mosjons-
aktiviteter innunder samlebetegnelsen 
Fysisk aktivitet. En skiller da klarere mellom 
den organiserte og den egenorganiserte 
delen av aktiviteten.  

 

 

 

Staten vektlegger at planer er viktig og ikke 

minst prosessen bak planene. «En 

kommunal delplan for idrett og fysisk 

aktivitet er et politisk dokument, og er ment 

å være et styringsredskap for å nå 

kommunens mål på feltet.  Ytterligere 

kvalitetsheving av planarbeidet kan oppnås 

blant annet ved å vektlegge følgende 

forhold: 

 realistiske planer med hensyn til 

økonomibehov må vurderes i forhold 

til aktivitetsutvikling og etterspørsel i 

kommunen 

 omfattende medvirknings-prosess og 

samordning i form av tverrsektorielt 

planarbeid 

 et oversiktlig kart 

 fokus på fysisk aktivitet herunder 

friluftsliv 

 At planarbeidet skjer etter plan og 

bygningslovens bestemmelser og at 

arbeidet koordineres med andre 

relevante sektorers virksomhet de 

nærmeste år. Og at arealbehovene 

inngår i kommuneplanens arealdel 

 At planen blir et politisk 

styringsdokument ut fra kommunens 

egen situasjon og at den tar opp i 

seg relevante problemstillinger. 
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3.2 Arealer 

Sikring av arealer for idrett og fysisk 
aktivitet er en forutsetning for videre 
utbygging og tilrettelegging med hensyn til 
hovedmålsettingen ”Idrett for Alle.” Dette 
må skje gjennom kommunal planlegging i 
samarbeid med organisasjonene og i 
samsvar med idrettens og friluftslivets 
målsettinger. 
 
Det er behov for arealer som avdekkes 
gjennom planarbeidet, og de behov 

idrettens organisasjoner fremlegger, må 
sikres gjennom kommuneplan, 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
Spesielt er det viktig at det i forbindelse 
med planlegging og utbygging av nye 
boligområder, skoler, barnehager og 
institusjoner blir avsatt områder for leik, 
idrett og friluftsliv. Disse områdene skal 
utformes etter prinsipp om universell 
utforming.   

 

3.3 Barneidrett 

 
Norges Idrettsforbund definerer barneidrett 
som aktivitet for barn i alderen 5 - 12 år 
Forståelsen av barneidrett har som resten 
av idretten forandret seg de siste 10-15 
årene. Barneidretten hadde på 80 og 90 
tallet et markant fokus på allsidighet, der en 
gjennom organisering av aktivitetene og 
regulering av konkurransereglene 
etterstrebet et likhetsideal. 
Barneidrettsbestemmelsene sto da sterkt 
som et regulerende ”lovverk” for å sette 
barnets behov i sentrum i Norsk idrett. En 
har de siste årene merket en tendens til at 
”Bestemmelser om barneidrett”, til 
stadighet har vært debattert. Mange har 
hevdet at disse har fremmet et likhetssyn, 
som har satt individualistene og de ”store 
talentene” tilbake. Denne debatten 
fortsetter i idrettsorganisasjonene. Med de  
vedtatte ”Idrettens Barnerettigheter” 
ønsker Norsk Idrett fortsatt at barnet skal 

stå i sentrum med sine valg, at mestring og 
allsidighet skal gå foran prestasjonskrav, og 
at tilrettelegging av allsidige treningsmiljø er 
riktigere enn tidlig ensidig trening. Det en i 
kommunene klart registrer nå er at barnei-
dretten blir mer og mer lik voksenidretten i 
graden av organisering og krav til 
tilrettelegging på utstyrs og anleggs siden. 
Det at barneidrettens krav til anlegg både 
utendørs og innendørs er endret, gjør at det 
oppstår større behov for anleggsflater og 
trenings saler tilpasset de yngste. En faktor 
som kan forsvare en større og større grad av 
voksenstyring av barneidretten, er det siste 
10 årets eksplosive utvikling av fedme blant 
barn og unge. En større grad av organisering 
og aktivisering er kanskje berettiget for å få 
de unge bort fra TV, datamaskiner og 
spillkonsoller, selv om alle studier viser at 
aktiviteten blant barn og unge øker med 
mindre grad av voksensyring og 
spesialisering. 
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3.4 Ungdomsidrett. 

 
Idrettsorganisasjonen definerer dette som 
gruppen fra 13 til 19 år. En undersøkelse 
gjort i Møre og Romsdal, der 3500 elever 
deltok fra ungdomsskolen 2004-2005, og fra 
Videregående skole 2005-2006 viste 
følgende: 
90% av ungdommene svarte at de syntes 
det var artig å trene. Denne interessen holdt 
seg konstant i alderen 13-19 år. 
Idrettslagenes utfordring var allikevel at en 
opplevde et frafall i denne gruppen fra den 
organiserte idretten på nesten 50% i 
perioden. Utfordringen for Idrettslag, skoler 
og lokalsamfunn blir derfor å finne nøkkelen 
til å holde oppe interessen for idrett og 
fysisk aktivitet i denne aldergruppen, som i 
utgangspunktet er glad i å bevege seg. 
Utfordringen blir å legge til rette anlegg og 
aktivitetsformer som appellerer til 
ungdomsgruppen. Dette kan gi en god 
helsegevinst. 
 
Ungdom i Møre og Romsdal sa også: 
 
Jeg trener for å holde meg i form: 
 80% 
Jeg trener for å være sammen med andre:
 50% 
Jeg trener for å bli flink i idrett: 
 44% 

Jeg trener fordi det er artig  
 78%  
 
Fritiden har stor betydning for forming av 
identitet og interesser. Videre vil dagens 
trend med økt fritid og stillesittende 
aktiviteter i både skole og jobb, tilsi større 
krav til mosjon og fysisk aktivitet. Dagens 
ungdomskultur der sosial kontakt skjer via 
nettbaserte tjenester skaper store 
utfordringer og krav til nye løsninger for å 
holde ”kroppene” i aktivitet. 
En positiv trend vi har sett den siste  tiden 
er at stadig flere unge velger å bruke 
Friluftsliv i form av turer i skog og mark som 
sin aktivitet. Særlig gjelder dette for jenter. 
Guttene har tatt i bruk lekeplasser, 
turnbasseng og tidligere etablerte apparater 
i løyper og skolegårder til trening ved hjelp 
av egen kroppsvekt. De flytter 
treningsstudioet ut i friluft. Denne trenden 
er det viktig at kommunen følger opp med 
bygging av aktivitetsparker knyttet til 
friarealer rundt om i kommunen i åra som 
kommer.      
      
      
  
 

3.5 Anlegg 

En stadig voksende sans for sunne 
miljøbetingelser og betydningen av helse og 
sosiale verdier vil kreve nye former for 
idrett og endrede krav til idrettsanlegg. En 
grunnleggende faktor i så henseende vil 
være å få en differensiert og fleksibel 
anleggsutbygging hvor en legger større vekt 
på lokalisering, flerbruk og universell 
utforming. Dette bør være utfordrende og 
interessante anleggstyper som flater for 
rollerblades, skateboard, multianlegg for  

 
ungdom, downhill-løyper for sykkel, dirt-
bike, arenaer for basket, paintball osv.  
Slike anlegg må lokaliseres til bo -områdene 
og / eller til skoler i kombinasjon med andre 
typer anlegg. I dag har Molde kommune 
problemer med å innfri enkelte ungdoms-
gruppers ønsker om utradisjonelle anlegg og 
lokaliteter.  
Dersom idretten og friluftslivet gjennom 
flere anlegg og bedre tilrettelegging av det 
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fysiske miljøet i nærområdene kan nå flere 
av den inaktive delen av befolkningen, vil 
det utvilsomt være god  helsegevinst og 
samfunnsøkonomi. 
Tilrettelegging av marka og områder for sti 
sykling er et svært aktuelt tema i disse dager 

og et spørsmål om hvor omstillingsvennlig 
en kommune er i forhold til ungdommens 
behov for å ta opp i seg nye 
aktivitetstrender. 
 
 

 

3.6 Friluftsliv 

Friluftsliv er en viktig del av befolkningens 
hverdag mht. fysisk aktivitet. Friluftslivet er 
definert som: ” Opphold og aktiviteter i 
friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse”. 
I st. meld. Nr 40 ”Om friluftslivet” heter det 
videre at friluftslivspolitikken bør legge 
hovedvekt på en kjerne av ikke 
konkurransepregede, ikke motoriserte 
fritidsaktiviteter som drives på allment 
tilgjengelige naturlige områder. 
Tilretteleggingen for friluftsliv har to 
hovedmål: 
 

 Minske de fysiske barrierene for 
friluftsliv og dermed legge til rette 
for økt friluftsaktivitet. 

 Hindre at friluftsaktiviteter fører til 
unødig slitasje og forstyrrelser på 
plante- og dyreliv. 
 

Molde kommune har siden 2007 vært 
medlem av Friluftsrådet Nordmøre og  

Romsdal. Dette har bidratt til større fokus 
på de muligheter Molde kommune har 
gjennom tilrettelegging for bruk og 
utnytting av kommunens naturgitte 
kvaliteter. At friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal tok over administreringen av «Stikk 
Ut» har bidratt til å få Moldes innbyggere ut 
på tur. Gjennom deltagelsen i Friluftsrådets 
styre har kommunen mulighet til stadig å 
forbedre samarbeidet og utnytte 
tilgjengelige ressurser innen 
Friluftslivsområdet. Det gode samarbeidet 
med friluftslivs- organisasjonene ellers i 
kommunen må også videreutvikles. Molde 
kommune har i dag ingen som arbeider med 
Friluftsliv som eget arbeidsområde. Med det 
fokuset som er i dag knyttet til 
friluftslivstilrettelegging bør Molde 
kommune ha som mål å øke administrative 
ressurser innen området.   
 
 
   
  

 
Stålis på Auduntjønna.  
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Skihytta en vinterkveld. 

3.7 Tilskudd fra Spillemidlene 

Som i tidligere kommunedelplaner er det et 
viktig mål ved revideringen å oppfylle 
Kulturdepartementets(KUDs) plankrav for 
tildeling av spillemidler til anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv. Etter gitte 
kriterier gis det statlig støtte i form av 
spillemidler til bygging og rehabilitering av 
anlegg.  
 
I kriterier for tilskudd opererer staten nå 
med følgende «klassifisering» av 
idrettsanlegg: 
 

 Nærmiljøanlegg 

 Ordinære anlegg 

 Nasjonalanlegg 

 
 

Anlegg for friluftsliv i fjellet tas ikke inn i 
denne planen grunnet at det er opprettet 
egen pott av spillemidlene til denne type 
tiltak som behandles av den Norske 
Turistforening(DNT). Ellers inngår 
friluftslivsanlegg i de 2 første kategoriene. 
Videre vil ombygging til universelt 
utformede anlegg og rehabilitering også 
inngå i kategoriene ovenfor. Søknader om 

støtte fra spillemidlene går via kommunen 
til fylkeskommunen. 
 
Frist er normalt siste fredag i oktober hvert 
år.(Frister annonseres.)  
 
Søknadene må være forhåndsgodkjente og 
videre være prioritert i delplanens 
handlingsprogram. Fristen for søknad om 
forhåndsgodkjenning(idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning) av anlegg det søkes 
midler til samme år, vil normalt være i 
midten av september. 
 
Søkere om tilskudd av spillemidlene kan 
være kommuner, fylkeskommuner, 
idrettslag, velforeninger eller andre 
sammenslutninger som ikke har 
kommersielle interesser. Kommunen eller 
tiltakshaver(søker) må som hovedregel eie 
grunnen eller ha tinglyst leieavtale på 
minimum 30 år. 
(Mer om spesielle bestemmelser om 
søknadsprosedyrer og spesielle anlegg er nå 
samlet på KUDs hjemmesider 
www.idrettsanlegg.no  

 

http://www.idrettsanlegg.no/
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3.8 Spillemidler kommunal garanti 

 
Når andre enn kommuner, eller 
fylkeskommuner, står som søker av 
spillemidler, må kommunen der anlegget 
ligger, eventuelt fylkeskommunen, 
garantere for tilbakebetaling av tildelte og 
utbetalte spillemidler ved tilskudds-
mottakers eventuelle misligholdelse. Dette 
gjelder nå samlet tilskudd til anlegget 
overstiger kr 3 mill. til nybygg og/eller 
rehabilitering, for følgende anleggstyper: 

 alle typer haller 

 alpinanlegg 

 golfanlegg 

 motorsportanlegg 

 kunstisbaner 

 rideanlegg. 

 
Garantien skal være en selvskyldnergaranti. 
Garantitiden skal være 20 år. Garantien skal 
være stillet ved søknad om tilskudd, og og 
utskrift av garantien skal følge søknaden. 
Kommunale garantier der 
maksimumsansvaret er over 500 000 krever 
statlig godkjenning(av fylkesmannen). 
 
Med misligholdelse mener departementet 
at anleggseier ikke holder anlegget åpent 
for idrettslig aktivitet i 30 år fra 
ferdigstillelse av anlegget. Videre pålegger 
det anleggseier en plikt til å drive på 
årsbasis eller, for idretter som har faste 
sesonger, på sesongbasis. 

4. Tiltak det kan søkes 
spillemidler til. 

 

 
 

”Turistforeningas klopper nord for Skihytta, fiansiert av spillemidler.! 
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4.1 Nærmiljøanlegg:  

 
Enkle anlegg eller områder for uorganisert 
fysisk aktivitet og friluftsliv hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og / eller 
oppholdsområder. Nærmiljøanlegg skal ikke 
dekke behov for anlegg til organisert 
aktivitet eller ordinære konkurranser i 
idrett.  
Anlegget skal være fritt allment tilgjengelig 
og beregnet for egenorganisert fysisk 
aktivitet, primært for barn og ungdom(6-
19år), men også for lokalbefolkningen for 
øvrig. Det understrekes at nærmiljøanlegg 
er ute – anlegg. Anleggseier er ansvarlig for 
sikkerhet ved anlegget. Rene 
redskapslekeplasser (sandkasser, husker, 
sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor 

ordningen(Se www.idrettsanlegg.no) for 
beskrivelse av anlegg det kan søkes på.  
 
Grunnlaget for tilskudd av spillemidlene er 
begrenset oppad til kr 600.000,- Nedre 
godkjent kostnadsramme er kr 50.000,- Det 
kan gis tilskudd på inntil 50% av godkjent 
kostnad begrenset oppad til kr 300.000,- 
Det er verdt å merke seg at det kan søkes i  
inntil tre omganger(tre byggetrinn. 
Maksimalt tilskudd til det enkelte anleggs 
sted vil dermed være kr 900.000, dvs. 
godkjent kostnad  på til sammen 1.8 mill. 
kr.) Til utendørs kunstisflate kan det gis 
tilskudd på 50% av godkjent kostnad 
maksimalt 1.200.000,- 

 

4.2 Ordinære anlegg 

Under denne kategorien ligger anleggstyper 
som er knyttet opp til konkurranse- og 
treningsvirksomhet for 
idrettsorganisasjonene. Men også større 
friluftsanlegg kan komme inn i denne 
kategorien. Det kan søkes om tilskudd til 
bygging og/eller rehabilitering av 
idrettsanlegg som er åpne for allmenn 
idrettslig virksomhet (idretts og fysisk 
aktivitet for alle), og som ikke er underlagt 
kommersielle interesser. 
 

4.3 Idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av 
planene for anlegg som det skal søkes 
spillemidler på, må på forhånd være 
”godkjent av departementet eller den det 

bemyndiger”. (KUDs rettledning for 
spillemiddelsøknader). Med unntak av 
svømmeanlegg, kunstisbaner, og 
nasjonalanlegg, er det kommunene som  
normalt utfører godkjenningene. Ved større 
anlegg som haller, større skianlegg, osv. 
oppfordres det til at kommunene allikevel 
sender planene inn til departementet eller 
søker samarbeid med Byggesaksavdelingen i 
kommunen i byggtekniske spørsmål. 
 
Forhåndsgodkjenning gjelder alle kategorier 
og anleggstyper både nybygg, rehabilitering 
og ombygging. Hvis det settes i gang arbeid 
på et anlegg uten at forhåndsgodkjenning er 
gitt, skal det ikke utbetales spillemidler for 
denne del av anleggskostnadene. 
 

 
 
 
 
 

http://www.idrettsanlegg.no/
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Ny badeflåte og stupetårn på Hjertøya, ferdigstilt 2012. 

 
 

 

 
 

Nye brygger for økt tilgjengelighet på Hjertøya ferdigstilt 2014.
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5. Vi tar temperaturen på Idretten og friluftslivet i Molde kommune ”nå 
situasjonen” 

 

 
På tur til Mekvatnet 

 

5.1  Hvordan står det til med idrettslagene i Molde kommune

 
Den organiserte idretten i Molde har også i 
siste planperiode hatt en positiv utvikling 
når det gjelder oppslutning. 
Medlemstallet i de 61 idrettslagene var ved 
siste registrering 11.606, noe som gir en 
økning på 8,3 % de siste 4 årene. Dette gir 
en oppslutning på 44,5 % i forhold til 
folketallet, og er langt over lands-
gjennomsnittet. Sammenlignet med våre 
nabobyer så er tallene her; Ålesund 31,2 % 
og Kristiansund 26,7 %.  
 
Idrettslagene i Molde gir befolkningen et 
variert aktivitetstilbud. Hele 37 ulike 
idretter, av totalt 54 på landsbasis, er 
representert i vår kommune. Siste 
registrering av aktivitetstall viser 10.624, en 
økning på 11,9 % i perioden. Det er en kjent 
problemstilling i norsk idrett at en står 
overfor utfordringer med hensyn til at 
ungdom i aldersgruppen 13-19 år slutter  

 
med idrett. Det er derfor gledelig å kunne 
vise til en positiv aktivitetsøkning i 
planperioden for denne gruppen, fra 1.997  
til 2.151, noe som utgjør 7,7 % i økt 
oppslutning. 
 
Idrettsskole og tilbud til grupperinger med 
spesielle behov er et prioritert 
satsningsområde for Molde Idrettsråd. 
Idrettsskole er et tilbud om allsidig 
idrettsopplæring for barn fra 6 til 12 år, i 
regi av idrettslag. Siste året var det 302 barn 
som hadde et slikt tilbud i 5 ulike 
idrettsskoler. 6 idrettslag har et tilbud til 
utøvere med spesielle behov i 
aldersgruppen 6 til 19 år. Her er det nå 
registrert totalt 18 utøvere.  
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5.2 Omorganisering av 
idrettsvirksomheten i Molde 
kommune. 

 
Kommunens idrettsvirksomhet har vært 
gjennom to omorganiseringer siden 2008. 
Dette har vært en krevende periode for 
fagområdet, som har måtte tilpasse 
virksomhet og  tjenesteleveranse ut fra 
dette. 
 
I 2008 ble Park- og idrett skilt ut fra 
Kulturtjenesten og ble en seksjon i Molde 
bydrift, sidestilt med seksjonene Veg- og 
trafikk, parkering, renhold og verkstedet på 
Lager Berg.  
 
Fra og med 1. januar 2013 er Park og idrett 
igjen tilbake som en seksjon i 
Kulturtjenesten. Dette samler et fagmiljø 
innen kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse, 

og gir et helhetlig faglig fokus på 
forebyggende folkehelsearbeidet innen hele 
kulturfeltet. Det legger også til rette for 
bedre samkjøring av stimuleringstiltak og 
tjenester. Spesielt gjelder dette ved 
tildelinger av tilskudd, rådgiving ved 
søknader, kompetanseheving i frivillige 
organisasjoner, utleie av bygg og anlegg. Det 
vil redusere antall kontaktpunkt mellom 
kommune og frivillig sektor. Det gir raskere 
saksbehandling og mindre byråkrati. I 2014 
ble det i park- og idrett også gjennomført en 
intern omorganisering til 2 driftsenheter.  
Park- og idrett har 18 fast ansatte og ledes 
av park- og idrettssjef. 
 
 I 2013 viste regnskapet for Park- og idrett 
en netto omsetning på kr 6,9 mill. kroner. 
Seksjonens inntekter var til sammen kr 8,7 
mill. kroner – med en egenfinansiering på 
56%. 
 

 

 
Gradering Taekwon-Do. 
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5.3 Drift og vedlikehold 

 
Park og idrett fremmer aktivitet både ute og 
inne for å styrke folkehelsa i kommunen. 
Seksjonens virksomhet omfatter forvaltning, 
skjøtsel og drift av kommunale idretts-
anlegg, friområder (parker, plasser og torg) 
og gravsteder. Drift av KGB-Lubbenes, KGB-
Reknes, Molde idrettspark med friidretts-
stadion, gressbane og tennisbane. 
Innendørs anlegg er Idrettens hus, 
Træffhuset m/Istadhallen og Fuglsethallen. 
Friområder er badeplassene på Retiro, 
Kringstadbukta og Øverlandsvatnet, samt 
Moldeholmene, Julneset og Moldemarka. 

Seksjonen har et omfattende samarbeid 
med frivillig sektor om driften av 
friområdene. Seksjonen ivaretar tilnavnet 
”Rosenes by” gjennom driften, herunder 
parkanlegg på 107 dekar og 40 dekar 
grøntområder iht. til eksterne avtaler. Drift 
av syv lekeplasser inngår i porteføljen. Ti 
gravsteder på 101 dekar driftes og 
vedlikeholdes etter tjenesteytingsavtale 
med Kirkevergen. 
 
 

 
 

5.4 Årlig driftstilskudd til organisasjonseide anlegg: 

 
Molde Kommune yter støtte til en del 
definerte større anlegg, organisert i ulike  

 
stiftelsesformer, der organisasjonene gjør en 
stor jobb med driften av anleggene: 

 
Driftsstøtte til organisasjonseide anlegg - langsiktige avtaler (2014 tall) 

Eier/drifter: Hvor: Kom. årlig driftsstøtte: 

SPK Rival Gressbane Årø 71.000,- 

AL Skarbakkene  Skaret 60.000,- 

Kleivehallen Kleive 436.000,- 

Skålahallen Skåla 416.000,- 

Skytterhallen Idrettssenteret  42.000,- 

Skaret Skisenter Skaret 77.000,- 

Hjelset Skisenter Hjelset 47.000,- 

Aker Stadion  Molde 720.000,- 

   

TOTAL ÅRLIG STØTTE 2014.   1.869.000,- 
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5.5  Leieinntekter 

 
En vesentlig del av driftsinntektene til Park- og Idrett er leieinntekter av de anleggene som 
kommunen leier ut til trening og konkurranser. Utleie forvaltes av idrettsseksjonen, basert på 
årlig best mulig utnyttelse av inne og uteanleggene. En vesentlig del av inntektene fra anleggene 
er fra idrettens bruk på kveldstid. I tillegg kommer, inntekter fra skolenes bruk på dagtid.  
Leietagere på dagtid er i det vesentligste Bekkevoll Ungdomsskole, Molde og Romsdal 
Videregående skoler, Akademiet Videregående og Molde Folkehøgskole. (Kleive Grendahus og 
Idrettshall og Skålahallen er driftet som SA, og inntektene fra disse er ikke med i tallene under. 
Disse 2 anleggene er subsidiert med faste driftstilskudd,se kap.5.4).  
 
Leieinntekter i idrettsanleggene driftsåret 2009(Inngangen til forrige planperiode) og 2013 

 
Fra 1.januar 2013, ble nye leiesatser vedtatt i Molde kommune. Dette favoriserer gruppen barn og unge, ved at 
satsene er betydelig lavere for de under 19, enn de er for voksne. Samtidig ble det ved overtagelsen av Træffhuset i 
2013, vedtatt en utjevning av leiesatsene i alle kommunale bygg, samt at alle leiesatser ble økt med 10%. Utjevning 
av leiesatsene er ennå ikke gjennomført, men vil bli iverksatt fra 1. januar 2015.  
 
 

 
 
 

Hall/Anlegg Regnskap 2009 Regnskap 2013 

Idrettens Hus 958.000 1.132.000,- 

Fuglsethallen 360.000 589.000,- 

Træffhuset  3.019.000,- 

Molde Idrettspark 84.000 155.000,- 

Kunstgressbanen 431.000 296.000,- 

Reknesbanen 212.000 246.000,- 

Sum inntekter  2.972.000 5.437.000,- 
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Skippertaket ved Fjellbrua. Bygd av Moldemarkas Venner. 

 

 
 

Nye Infotavler utviklet i samarbeid med organisasjoner 2013/14
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6. Resultatvurdering kommunedelplan 2010-2014. 

 

6.1 Administrativ evaluering. 

En har i tidligere planer drøftet at mange av 
de anlegg som blir meldt inn for registering i 
handlingsplanen, ikke har vært godt nok 
forankret i søker-organisasjonene. Planene 
har ikke vært grundige nok, ikke 
gjennomtenkte nok, økonomi og behov har 
ikke vært utredet godt nok, og dermed har 
mange anlegg som har stått på prioritert 
liste derfor ikke blitt realisert. 
 
Det kan virke som vi i Molde kommune har 
blitt flinkere, og at prosessen i forkant av 
anleggsstart har blitt betraktelig bedre. 
Dette har bidratt til at vi i perioden 2010 - 
2014, har fått et ”anleggsløft” i kommunen. 
Med det mener vi at en større del av de 
anlegg som har stått på prioritert liste er 
gjennomført og fullført, selv om vi i siste 
periode ikke har gjennomført de største og 
tyngste anleggsprosjektene. Mange vil nok 
hevde at en fortsatt har mye å gå på med 
hensyn til variasjon i anleggssammensetning 
og mangfold, og at mange” interesser” 
fortsatt ikke får de anlegg de mener å ha 
krav på. Dette må en ta med seg videre. 
 
Noe av forklaringen på at en i siste periode 
har hatt bra måloppnåelse kan være de 
årlige informasjonsmøtene(møterunden) 
som holdes i samarbeid mellom Møre og 
Romsdal Fylkeskommune, Møre og Romsdal 
Idrettskrets, kommunene og 
organisasjonene. Her utveksles mye 
kompetanse om rutiner og krav som stilles 
til de enkelte prosjekter. De som søker vet 
hva de går til. En stadig innstramning og 
selektering i hvilke anleggsprosjekter  som 
blir vurdert som reelle, og således blir tatt 
inn i prioritert plan,  har også gjort 
måloppnåelsen god. 
 

«Anleggsmillionen» som Molde kommune 
har bevilget hvert år i perioden, har vært et 
insitament som sammen med spillemidlene 
har gjort at organisasjonen har tørt å satse 
på egne anleggsprosjekter. 
«Anleggsmillionen» er under press satt opp i 
mot andre kommunale behov. Det skal 
fortsatt arbeides for at det settes av et årlig 
beløp som gir de som vil bygge anlegg, en 
liten start på vegen mot full finansiering.  
 
En stor utfordring for organisasjonene er 
etterslepet på spillemidler. I Molde  
kommune må søkere fortsatt i snitt  vente 
opp til 5 år fra spillemiddelsøknad er 
godkjent til midler blir bevilget. Det er da 
viktig for organisasjonene at kommunen 
stiller med garantier, 
mellomfinansieringsordninger, og 
kommunale tilskudd for at lag og 
organisasjoner skal tørre å satse på 
anleggsprosjekter. Her har Molde kommune 
bidratt sterkt i siste planperiode, gjennom  
«Anleggsmillionen», samt relativt høye 
bidrag i egenandeler og garantiordninger for 
mange av de større anleggsprosjektene. 
Etterslepet i spillemidler er allikevel fortsatt 
en belastning for lagene, og kan være et 
hinder for lokalt initierte planer og 
prosjekter. 

 

Idrettsforbundet og særforbund sentralt, 
Idrettskretser regionalt, og Idrettsrådene 
har i perioden fått gjennomslag for viktige 
saker som påvirker lokalt handlingsrom:  
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 Kompensasjon for anleggsmoms når frivillige organisasjoner bygger egne anlegg.  

 Momsrefusjon på drift av frivillige organisasjoner. 

 Endring i tippenøkkelen der en større andel av spilleoverskuddet tilfaller idrettsformål, 
noe som påvirker etterslepet i positiv retning. 
 

 
        

Nytt snøproduksjonsanlegg og løypeutvidelser ble realisert på Skaret vinteren 2014.  

 

6.2 Hva er gjort på aktivitetsområdet   2010-2014. 

 
Økt fokus på helsegevinst ved fysisk aktivitet 
og at Molde kommune ble med i 
Partnerskap for god helse i 2004 førte til 
oppstart av flere lavterskel aktivitetstilbud i 
regi av kommunen,  og i samarbeid med 
frivillige organisasjoner. 
Aktivitetene er i hovedsak videreført, og er 
blitt en del av tilbudet til innbyggerne. 
 
Stikk ut! startet opp i forbindelse med 
Friluftslivets år i 2005, og har blitt arrangert 
hvert år siden. Friluftsrådet for Nordmøre 
og Romsdal tok over det administrative 
ansvaret i 2009, mens ei gruppe frivillige 
fortsatt har ansvaret for postene med 
kasser, bøker og skilt.  

I 2014 er det 158 stikk ut! – poster fordelt i 
de 14 medlemskommunene  i Romsdal og 
på Nordmøre.   
I Molde var det 3.624 personer som 
registrerte seg digitalt i Stikk Ut med totalt 
17.546 registrerte turer. Molde er da på 3 
plass av 14 kommuner i Romsdal. 
Kommunens medlemskap i Friluftsrådet 
resulterte også i samarbeid om andre 
aktiviteter i perioden :  

 Vinteraktivitetsdager i barnehagen  - 
som  en videreføring av  Stikk ut! fra 
barnehagen 

 Uteaktivitetsdager for skolene 

 Uteaktivitetsdager for flyktninger og 
grupper med spesielle behov. 
 

 



 

 
Side 24 

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2015-2019 

 
 
Aktiv på Dagtid har fortsatt som et 
treningstilbud på dagtid for personer som 
mottar støtte fra NAV og ønsker å komme i 
gang med fysisk aktivitet. Rundt 100 
personer årlig har vært medlem i perioden, 
med en utskifting på mellom 25-30 % av 
medlemmene årlig. Gjennom Møre og 
Romsdal idrettskrets har det vært mulig å få 
til samarbeid med flere idrettslag om 
aktiviteten. Høsten 2014 tilbyr fire idrettslag 
trening: Molde Golfklubb, Molde 
Hestesportsklubb, Molde Turnforening og 
Molde Taekwon-do - klubb. I tillegg er 
kommunens fysioterapitjeneste og turleder 
involvert i aktiviteten, som har 10 tilbud om 
trening og aktivitet i løpet av ei uke.  
 
Frisklivssentralen i Molde startet opp i 2012 
som et prosjekt initiert av Helsedirektoratet. 
Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til de 
som ønsker å endre levevaner innen fysisk 
aktivitet, kosthold, og/eller tobakk/snus. 
Det er et tett samarbeid mellom Aktiv på 
dagtid og Frisklivssentralen, med felles 
treningstilbud.  
 
Friluftsliv: 
Høsten 2013 ble det innført nye regler fra 
Miljøverndepartementet angående sikring 
av friluftsområder og muligheter for tilskudd 
til tiltak og drift av disse. Det ble stilt krav 
om at det skulle lages forvaltningsplaner for 
alle Statlig sikrede friluftsområder i 
kommunene før det kunne søkes på sentrale 
midler til tiltak og skjøtsel i disse 
friluftsområdene. 
Forvaltningsplaner ble utarbeidet og sendt 
for følgende områder i Molde innen fristene 
som Møre og Romsdal Fylke hadde satt; 

 Cecilienfryd 

 Holmarka 

 Julneset 

 Lubbenesstranda 

 Moldemarka Vest 

 Moldemarka Øst 

 Skjevika 

 Julholmmyren 
 
Det ble i 2013 og 2014 søkt på midler til 
utbedring av Storliavegen og diverse tiltak 
for universell utforming rundt 
Øverlandsvatnet. Disse arbeidene er 
ferdigstilt.  Molde kommune vurderer 
kontinuerlig hvilke eventuelle nye 
friluftsarealer det er naturlig å søke sikret 
gjennom denne ordningen. 
 
Verdikartlegging av Friluftsområder er et 
nasjonalt prosjekt som Molde kommune har 
arbeidet med. Vi er en av 5 romsdals-
kommuner i gang med å kartlegge, 
verdifeste og kartfeste friluftsområder som 
vil være viktige å ta hensyn til i fremtidige 
kommuneplaner. Dette arbeidet er så vidt 
startet og vil fortsette, 
 
”Ball i Hall” er videreført som et gratis 
tilbud til ungdom mellom 15 og 30 år som 
ønsker å drive ballspill uten konkurranse og 
krav om ferdigheter eller oppmøte. 
Aktiviteten samler ungdom fra begge kjønn, 
ulike aldrer, både de som er i jobb og 
studenter, og fra flere ulike nasjoner.  
Ball i hall er et samarbeid mellom Mental 
helse og Helsetjenesten, og har flere ganger 
fått støtte fra folkehelse - fysisk 
aktivitetsmidler fra fylkeskommunen. 
Oppmøte har ligget på 20-35.  
 
Pensjonisttrimmen i Idrettens hus har i en 
årrekke vært drevet av kommunens 
fysioterapitjeneste, der instruktørrollen har 
vært en av turnusfysioterapeutenes 
oppgaver. Treningen er mer populær enn 
noen gang, og mellom 40 og 50 pensjonister 
deltar hver gang. Sammen med 
mosjonstilbud i regi av frivillige 
organisasjoner og andre, er 
pensjonisttrimmen et viktig 
helsefremmende og forebyggende tilbud 
som en ønsker å videreføre, i egen regi eller 
i samarbeid med idrettslag. 
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Hjertøya  er en bynær perle for Moldes 
befolkning og tilreisende. Det har lenge vært 
planer for nye tiltak for å gjøre 
tilgjengeligheten bedre og forholdene for 
båtfolket mere moderne. En arbeidsgruppe 
sammensatt av representanter fra Molde 
kommune, Romsdalsmuseet, Hjertøyas 
Venner, Molde båthavnlag og Molde og 
Romsdal Havn har i perioden arbeidet med 
nye tiltak. Følgende er så langt realisert. 
Ny flåte med stupetårn, ny ankomstbrygge 
ved  Hjertøybåtkaia og ny gjestebrygge. Det 
er i tillegg montert 18 nye fortøynings-
punkter rundt om på Moldeholmene, til 
glede for båtfolket. 
 
Nye turveger og deler av «GULLRUTA» er i 
samarbeid med frivillige organisasjoner 
etablert blant annet fra Øverlandsvatnet til 
Tusten, i Skallesæterlia på Kleive og på 
Vågseterneset på Skåla. Noen av disse er 
delprosjekt frem mot realisering av en 
samlet bilfri ferdselsåre fra Julneset til 
Gjemnes. Dette arbeidet vil fortsette 
sammen med organisasjonene og 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. En 
etablering av Gullruta, sammen med 
involverte kommuner vil være et unikt 
Folkehelseprosjekt. Arbeidet med realisering 
av traseene fra Kvam til Kringsjå og fra 
Tusten til Skaret er igangsatt, men noe står 
igjen før det konkrete anleggsarbeidet 
starter.   
 
Den « Grønne Korridor» ble gjenåpnet i juni 
2014, i ny drakt. 3 infotavler på Storkaia 
leder oss og ikke minst tilreisende på en 
sikker måte gjennom byens sentrum, videre 
gjennom parkene opp til Romsdalsmuseet 
og følger de nye bruene ved Holmarka 
videre opp til Varden. Turen er på nøyaktig 
4444 meter. 
 
 Infotavlene ved 8 parkeringspunkter inn til 
Moldemarka er i samarbeid med 
Gjensidigestiftelsen og Møre og Romsdal 

Fylkeskommune produsert i ny og oppdatert 
utgave. Disse har fått ny tekst og layout, og 
presenterer noen utvalgte turmål som er 
populære i hvert enkelt område. Det er også 
laget ny infotavle i Lundalen på Hjelset, og 
det planlegges i Årølia, på Kleive og på 
Skåla. 
Neste fase i det nasjonale prosjektet med 
merking og gradering av turruter i 
kommunen fortsetter- 
 
Utendørs treningsapparater monteres i 
disse dager ved tennisbanen i Molde 
Idrettspark. Vi håper mange vil bruke disse 
enkle apparatene til aktivitet, gjerne 
sammen med en tur langs den Grønne 
korridor. Nye tilsvarende områder for 
montering av utendørs treningsapparater 
vurderes. Det er blitt en trend å trene 
utendørs igjen og denne trenden vil 
kommunen  følge opp i årene som kommer. 
 
Skisporet.no etablert i samarbeid med 
organisasjoner for Moldemarka, Skaret, 
Hjelset, Solemdal og Skåla. Prepareringsinfo 
på nett i hele kommunen.  

 

 

Nye Bolsøya Fotballøkke 
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6.2.1  Måloppnåelse nærmiljøanlegg(herunder friluftsanlegg) 2010-2014 

 

NÆRMILJØANLEGG FERDIGSTILT

Søker Anleggstype Kostnad Spillemidler Kom.Tilsk Ferdig
Kviltorp Skole Turnbasseng        900 000,00           200 000,00        300 000,00 2010

Kviltorp Vel Sandvolleyballbane/Katthola        150 000,00                          -          100 000,00 2010

Molde Kommune Tursti Vågseterneset        400 000,00           200 000,00 2011

Molde Kommune Kvam FAU Tarzanjungel - Lekeplass     1 240 000,00           200 000,00        200 000,00 2013

Klurtolla 4H Istad Toalett Høljan        154 000,00             63 000,00          20 000,00 2012

Sekken IL Kunstgressbane (brukt gress)        200 000,00        100 000,00 2012

Molde Byes Vel 7 Molde kom. Rehab. Storliavegen 400 000,00       200 000,00          100 000,00      2012

Moldemarkas Venner/MK Skiløype/bruer Holmarka - Grua        286 000,00           124 000,00        100 000,00 2013

Klurtolla 4 H Istad Bålgamme, tursti og brygge        381 000,00           175 000,00          20 000,00 2013

Bolsøya Il / Bolsøya Skole Balløkke m. Kunstgress     1 570 000,00           200 000,00     1 250 000,00 2013

Friluftsrådet N&R Turveg Grøndalen på Kleive 409 000,00       200 000,00          50 000,00        2013

IL Hjelset Fram Hoppbakke K12 Oppdølbakken 400 000,00       200 000,00          25 000,00        2013

SPK Træff Kunstgressbane (brukt gress)        400 000,00        200 000,00 2014

Langmyra Skole              Turnbasseng        400 000,00           200 000,00        200 000,00 2014

Tøndergård Skole      Ballbinge        600 000,00           200 000,00 2014*

Djupdalen Vel Gapahuk og kort tursti 400 000,00       200 000,00          2014*

Molde komm./Kringsjå Vel Ballfangernett baner 60 000,00         40 000,00        2014*

Molde og Omegn IF Skileikanlegg Jensgurilia 40 000,00         2014*

Molde kommune/ Molde CK Tur/Sykkelsti Årødalen 400 000,00       200 000,00          2014*

Molde kommune Treningsapparater IH 300 000,00       300000 2014

9 090 000,00    2 562 000,00       3 005 000,00   

MINDRE NÆRMILJØ FORENKLET ORDNING.( Kommet som søknader i perioden)

Sellanrå Skole Klatreboks 54 000,00         28000 2011

Sellanrå Skole Turnbasseng 96 000,00         40000 2011

Moldemarkas Venner /MK Bru og kort tursti Moldeelva          80 000,00             40 000,00 2012

Molde og R. Turistforening Tursti Skihytta Tusenårsvarden          80 000,00             40 000,00          20 000,00 2012

Romsdal Tindeklubb Klatrefelt Skåla          80 000,00             40 000,00 2013

Molde og Omegn IF Oreinteringskart Nordbyen          80 000,00             40 000,00 2013

Møre og R. Skikrets Minihoppbakke          80 000,00             40 000,00 2013

N&R Friluftsråd Tilskudd Ingolfbua/Gapahuk          80 000,00             40 000,00          15 000,00 2013

Molde og Omegn IF Lys/Skileik Jensgurilia        200 000,00        100 000,00 2014

       830 000,00           308 000,00        135 000,00 

IKKE FERDIG FRA PLAN/ELLER INNRULLERT I PERIODEN

Søker Anleggstype Kostnad Spillemidler Kom.Tilsk Ferdig
IL Hjelset Fram Sandvolleyballbane        400 000,00           200 000,00 

IL Hjelset Fram Toalett Badetsranda        400 000,00           200 000,00 

IL Hjelset Fram Grusing Skogsveg        400 000,00           200 000,00 **

IL Hjelset Fram Skiløype Lundalen **

Kviltorp Vel Aktiviteområde Katthola 400 000,00       200 000,00          

Årø og Røbekk Vel Eplegagen Aktivitetspark        400 000,00           200 000,00 **

Molde kommune Tursti Mekvatnet-

Kringstadsætra

       400 000,00           200 000,00 **
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Park og Idrett gjennomfører «Dyprens» av SPK Rivals kunstgressbane på Kviltorp skole. 

 

6.2.2 Måloppnåelse ordinære anlegg, 2010-2014(herunder friluftsanlegg) 

 

GJENNOMFØRTE ORDINÆRE ANLEGGSPROSJEKTER I PERIODEN

Søker Anleggstype Kostnad Spillemidler Kom.Tilsk Ferdig

MOI/Rival Snøproduksjon Tusten            2 260 000,00             700 000,00          300 000,00 2010

SPKL Rival Kunstgress Årølia            8 000 000,00          2 125 000,00       2 200 000,00 2010

SPKL Rival Undervarmeanlegg Årølia            2 000 000,00             700 000,00 2010
Molde kommune Tidtagerbu Idrettsparken 700 000,00              700 000,00        2010**

Istad IL Aspholåsen Lysløype 544 000,00              272 000,00           80 000,00          2011

Kleivevatnets Venner Toalett og kort Tursti 150 000,00              75 000,00             10 000,00          2012

Molde Cykleklubb Sykkeltrase Øvelandsvatnet-Tusten 980 000,00              595 000,00           250 000,00        2012

IL Hjelset Fram Utvidelse lysløype/Turveg 1 550 000,00           700 000,00           400 000,00        2012

Molde FK/MR Fylkeskomm. Kunstgerssbane Romsdal Viderg. 2 331 000,00           2012*

Molde kommune Stupetårn og Flåte  Hjertøya 600 000,00              250 000,00        2012**

Skaret Skisenter Turveg Kordalen               710 000,00             278 000,00 2013
Molde og Omegn IF Skiskytteranlegg Skaret 3 500 000,00           1 300 000,00        300 000,00        2013

Molde komm. / Skålahallen SA Rehabilitering Sportsgulv 700 000,00              2013*

Molde kommune Rehab. Friidrettstadion oppmerk. 150 000,00              150 000,00        2014

Skaret Skisenter SA Rehabilitering Løypenett 2 195 000,00           910 000,00           2014

Skaret Skisenter SA Utvidelse Langrennsstadion 2 253 000,00           910 000,00           2014

Molde FK Omlegging gress til kunsgress 3 550 000,00           2 500 000,00        2014*

Molde FK Ombygging garderober Aker St. 750 000,00           2014*

Molde FK Bygging Treningsavd. Aker St. 1 400 000,00        2014*

Molde Hestesporsklubb Stall m 30 plasser Skaret 4 400 000,00           1 000 000,00        100 000,00        2014*

Molde kommune Universell Utforming Turveger 400 000,00              400 000,00        2014**

Molde Kommune Brygger og landganger Hjertøya 900 000,00              800 000,00        2014**

37 873 000,00      14 215 000,00   5 940 000,00   

** Finansiert gjennom bevilgede kommmunale midler, eller eksterne tilskudd.

* Ferdig men spillemidler er under utbetaling eller ikke utbetalt.  
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IKKE FERDIG FRA PLAN I PERIODEN

Søker Anleggstype Kostnad Spillemidler Kom.Tilsk

Molde Rytterklubb Ridehall            9 000 000,00          3 000 000,00 

Molde kommune Turveg Langvatnet               600 000,00          3 000 000,00 

SPK Træff Renovering Cecilienfryd Kunstgr.            1 500 000,00             500 000,00 

Molde og omegn IF / Molde kom. Sørvicebygg /toalett Jensgurilia 3 700 000,00           600 000,00        

MOI/ Skaret Skisenter Klubbhus Skaret 20 000 000,00         

Molde Kommune Renovering Idre. Hus 50 000,00                

Molde kommune/Skjevika Skole Snipa aktivitetsområde 2 250 000,00           700 000,00           

Molde FK Utvidelse Lubbenes Treningsfelt

Molde kommune Renovering Lysanlegg KGB 500000

Molde kommune Renovering KGB 10 000 000,00         1500000

Molde kommune Kunsgress Idrettsparken 4 000 000,00           1300000

Molde kommune / Molde FK Nordbybanen/Kunstgress 2 800 000,00           1000000

Hjelset Kleive Fotball Renovering fotballbane gress 3 800 000,00           1 000 000,00        

Molde Hestesportsklubb Feltrittbane

133 946 000,00       40 430 000,00      12 480 000,00    
 

 
Det kan være mange grunner til at anlegg ikke er fullført. Planer kan være skjøvet ut i tid 
grunnet endringer i organisasjonens økonomi. Grunneieravtaler er ikke på plass, Andre 
løsninger/anleggstyper er prioritert, eller aktivitetsmønster har endret seg under vegs. 
  

6.3 Måloppnåelse og økonomiske bidrag til anleggsbygging i 
perioden. 

Oversiktene i tabellene over viser at Molde 
kommune i perioden har bidratt  med  
betydelige beløp til nyinvesteringer i anlegg, 
om enn ikke like mye som i forrige periode 
der de store investeringene til Moldebadet 
og tilskudd til Træffhuset og Akerhallen var 
med. En har brukt anleggsmillionen til 
mindre tilskudd til nærmiljøanlegg og fulgt 
vedtatt plan med tilskudd inntil 300.000,- til 
anlegg som får spillemidler inntil 700.000,-. 
Til de større anleggene er det bevilget 
kommunale tilskudd etter søknader som er 
behandlet politisk i hvert enkelt tilfelle. I 
tillegg til rene kommunale bidrag i form av 
tilskudd etter søknad, har også Molde 
kommune bidratt med lånegarantier i 
påvente av spillemidler, der lag, 
organisasjoner og andre sammenslutninger 
har tatt opp større lån. 
Ordningen med lånegarantier har i perioden 
blitt strammet inn som et resultat av 

kommunens anstrengte økonomi, samt 
negative erfaringer fra noen få større 
byggeprosjekter. 
 
3 idrettsanlegg i Molde kommune hadde 
tidligere status som Fylkesanlegg. 

 Molde Idrettspark (friidrett) 

 Nøysomhed kunstgressbane (Fotball) 

 Skytterhallen/Idrettssenteret (50m 
skytebane) 

Disse mottok tidligere årlig støtte i fra Møre 
og Romsdal Fylkeskommune  i 
størrelsesorden kr 35.000. Denne ordningen 
ble vedtatt fjernet av Møre og Romsdal 
Fylkeskommune  i 2011. 

For ytterligere evaluering av gjennomførte 
tiltak i henhold til gjeldende plan, se 
vedlegg nr. 10.2.  
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7. Fremtidsdelen:  

 
Delplan utleder tiltak fra hovedmål og 
strategier i vedtatt kommuneplan. Dette 
gjelder i hovedsak kommuneplanens Mål om 
at Molde kommune skal drive et aktivt 
folkehelsearbeid. Videre tas inn i delplanen 

aktuelle tiltak fra gjeldende delplan som ikke 
er gjennomført og som fortsatt er aktuelle. I 
tillegg tas med de innspill som en har fått 
gjennom avholdte folkemøter under vegs i 
planrposessen.    

 

7.1 Visjon: 

 
Hva skjer der ute? 

 

 
 

 

Idretts- og friluftskommunen «Molde stikker 

seg ut» 
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7.2 MÅL:     
      
  

  

7.3 Strategier: 

7.3.1 Det skal tilrettelegges for frivillighet(strategi nr. 1.3.2) 

7.3.2 Det skal legges til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og  
 friluftsliv(strategi nr. 1.3.6) 

7.3.4 Universell utforming skal ligge til grunn for alle kommunal 
 virksomhet(strategi nr. 1.3.7) 

7.3.5 Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes(strategi nr. 1.3.8) 

7.3.6 Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og 
 forebygge sykdom(strategi nr. 2.1.6) 

 
 
 
 

Molde Kommune skal drive et aktivt 

Folkehelsearbeid: 

Utvalgte strategier fra kommuneplan: 
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7.3.1 Det skal tilrettelegges for frivillighet: 
 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 

Gjennomføre tiltak i 
vedtatt Frivilligplan, 
som genererer økt 
fysisk aktivitet. 

Idrettsseksjonen skal sammen med 
allmenkultur gjennomføre de tiltak 
som legger rammer for økt fysisk 
aktivitet gjennom frivillighet.  

MK / Organisasjonene. I perioden 

Ordningen med 
subsidierte leiesatser i 
kommunale bygg 
videreføres 

Holde utleieprisene av lokaler til 
trening og aktivitet, møter og 
sosiale samlinger for frivillige 
organisasjoner,   på et nivå som 
frivilligheten kan håndtere.  

MK  I perioden 

Bidra til årlig 
gjennomføring av 
Frivilligforum 

Sammen med Idrettsråd, Velråd, 
Friluftsråd og Sang og Musikkråd,  
bidra til at tema som er felles 
kommer på agendaen og at dette 
blir en arena for læring på tvers. 

MK / Rådene for frivillige 
organisasjoner. 

Oktober 

Ordningen med 
driftsstøtte til utvalgte 
organisasjons-eide 
anlegg videreføres. 

Årlige indeksregulerte 
driftstilskudd utbetales til anlegg 
eid av frivillige organisasjoner. 

MK  Årlig 

Tilby årlige fagkurs for 
tillitsvalgte i 
organisasjoner 

Kursbehov avdekkes på 
Frivilligforum, eventuelt i egne 
planleggingsmøter og 
gjennomføres sammen med frivillig 
sektor. 

MK/Idrettsråd/Idrettskrets, 
og andre. 

Årlig 

Molde kommune skal 
ha stabile og 
forutsigbare rammer 
og tilskuddsordninger 
til frivillig sektor. 

Tilskuddsrammene holdes på 
minimum 2014 nivå, og 
indeksreguleres for lønns- og 
prisstigning hvert år i perioden. Jfr, 
Frivilligplan tiltak 6.2.1. 

MK 2015 

Øke «anleggs-
millionen» slik at det  
Igjen blir 1. million kr  
årlig til anlegg bygd i 
lagsregi. 

Prioritere denne budsjettposten fra 
og med 2016. 

MK/Idrettsråd 2016 

Idrettsparken skal bli 
et sentrum for  
Frivillighet. 

Arbeide for at «Nye Molde 
Idrettspark» samler flest mulig 
frivillige organisasjoner under 
samme tak. Stikkord: 
- Allsidige aktivitetsareal 
- Felles møteromsløsninger 
- Klubb og lagerfasiliteter 
- Klubbtjenester osv. 
 

MK/MEKF I perioden 

 
7.3.2 Det skal legges til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og friluftsliv: 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Fortsette det gode 
samarbeidet med 
frivillig sektor og 
næringslivet, i 
regionen.  

Vedlikeholde gode relasjoner til 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, 
Molde og Romsdal Turistforening, 
Molde Idrettsråd, Idrettslag, 
Velforeninger osv. Sammen med disse 

MK /Frivillig sektor og 
Næringsliv 

Hele 
perioden 
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og næringslivet, videreutvikle 
fellesprosjekter innen kultur, idrett og 
folkehelse.  

Videreføre  
vellykkede aktivitets-
tiltak i kommunal 
regi.  

Stikk ut, Ball i Hall, Aktiv på Dagtid osv. 
opprettholdes og viderutvikles. 

MK/Samarbeidspartnere Hele 
perioden 

Utvikling av «Nye 
Molde Idrettspark» 
skal prioriteres i 
perioden og vedtatt 
fremdriftsplan skal 
følges. 

Investeringsmidler prioriteres til dette 
prosjektet.  

MK/MEKF/Idrettsråd/Sa
ng og Musikkråd osv. 

Hele 
perioden 

Strand-sonen gjøres 
tilgjengelig, med 
tilbud om 
sjøaktiviteter, 
rekreasjon og 
friluftsliv for flest 
mulig. 

Bidra til god dialog  med eiere, 
interessenter og organisasjoner, og 
arbeide for at områder blir regulert og 
sikret for fremtidig bruk . 

MK  2016 

Retiro-området 
utvikles som et 
område for 
rekreasjon, fysisk 
aktivitet, idrett og 
folkehelse. 

Bidra til at Retiroparken gjenskapes og 
tilrettelegges for fysisk aktivitet. 
Tilby MFK kjøp av det arealet som er 
tiltenkt til fotballaktivitet og klubbens 
breddesatsing.( jfr. Reguleringsplan 
for området) 

MK Hele 
perioden 

 «Gullruta» i Molde 
kommune skal 
fullføres i perioden. 

I samarbeid med organisasjoner, 
næringsliv og  grunneiere arbeid for at 
Molde kommune blir første kommune 
som fullfører «vår» del av 
gullrutetraseen. (Kvam-Skaret.) 

MK/Frivillig sektor, og 
næringsliv. 

Hele 
perioden 

Sikre attraktive 
Friluftsområder 
gjennom politiske 
vedtak. 

Bidra til at friluftsområder av stor 
verdi blir statlig sikret for fremtiden. 
Lage en plan for hvilke områder dette 
skal være. 

MK   Hele 
perioden 

Lage en samlet plan 
for stisykkelløyper i 
Moldemarka 

Gjøres i samråd med Markarådet, 
grunneiere og utbyggere. 

MK 2015 

Opprettholde tilbud 
om arrangements-
støtte til nasjonale 
mesterskap i 
perioden. 

Det settes av kr 30.000,- årlig til støtte 
til mesterskap som fordeles etter 
søknad fra arrangører. 

MK Hele 
perioden 

 
 

  7.3.3 Universell utforming skal ligge til grunn for alle kommunal virksomhet: 
  
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Alle anlegg som 
planlegges bygget 
ved bruk av 
spillemidler skal 
være universelt 
utformet. 

Gjennom spillemiddelordningen sikre 
at nye anlegg bygges tilgjengelig for 
alle. Molde kommune kvalitetssikrer 
at  egne og innkomne prosjekter har 
tatt hensyn til regler for universell 
utforming. 

MK Hele 
perioden 
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Nye parkerings-
plasser for bedre 
tilkomst på Julneset 
og ved Retiroparken 

Innen ordningen med sikring av 
Friluftsområder, søke på tiltaksmidler, 
til formålet. 

MK  I 
perioden 

«Helseløyper» skal 
etableres ved 
Romsdalsmuseet og 
i Retiroparken. 

Fullføre allerede planlagte og 
finansierte Helseløype ved 
Romsdalsmuseet .  
Bidra i realiseringene av ny 
Helseløype som del av 
landskapsplanen for Retiroparken. 

MK / Flere sektorer. 
Friluftsrådet. 

I 
perioden 
 

Skilting av turveger 
og stier fortsetter 

Ved samarbeid med Friluftsrådet og 
nye søknader til Gjensidigestiftelsen 
skal skiltprosjektet videreføres i 
områdene: Årølia, Hjelset/Kleive og 
på Skålahalvøya  

MK/Fylkeskommunen/FNR/ Hele 
perioden. 

 
 
7.3.4 Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes: 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Prioritere barn og 
ungdom i 
kommunale 
anlegg  

Opprettholde et system med differensierte 
leiesatser der barn og ungdom prioriteres. 

MK Hele 
perioden 

Gjøre tilbud om 
anlegg, klubber og 
aktiviteter bedre  
kjent for ungdom 

Utvikle Hjemmeside og egen App. 
Eget prosjekt i samarbeid med medialinjer, 
HIM. 

MK / Ungdomsråd / 
HIM / VGS. 

2015 

Realisere anlegg 
tilpasset ungdom i 
Idrettsparken, i 
marka og i nye 
skoleprosjekter 

Gjennom påvirkning i alle prosjekter 
kvalitetssikre at ungdom får anlegg tilpasset 
sine ønsker og behov. 
- Utendørs treningsanlegg 
- Attraktive uterom på skolene 
- Realisere uteområde i Idrettsparken 
(Grundercamp ideene tas med videre) 

MK / MEKF Hele 
perioden 

Avsette areal til 
fysisk aktivitet 
knyttet til nye 
boligområder, 
Skoler mm.  
 
 
 

Gjennomføres i i realisering av ny arealplan 
for (Strande – Julneset). 
Sikre anlegg og møteplasser for ungdom. 

MK / MEKF Hele 
perioden 

 

 7.3.5 Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme folkehelse og forebygge sykdom 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Fortsette arbeidet med 
kvalitetssikring av 
uteområder ved skoler og 
bygg der barn og unge 
ferdes. Arealene skal 
appellere til fysisk aktivitet, 
kreativitet og motoriske 
ferdigheter.   

Delta i opprettet prosjektgruppe 
sammen med Molde Eiendom KF 
og fagseksjon Skole 

Tverrsektorielt Hele 
perioden 
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Sikre at flest mulig 
funksjoner som skaper god 
Helse for flest mulig alders-
grupper samles i Molde 
Idrettspark 

Gjennom kontakter, avtaler og 
innspill påvirke til at ulike 
organisasjoner, aktiviteter, 
profesjonelle tilbydere, 
forebyggende tiltak, osv samles i 
Idrettsparken for å skape et 
kraftsentrum for God helse, Idrett 
og Fysisk aktivitet. 

MK/MEKF Hele 
perioden 

I all kommunal planlegging, 
i reguleringssaker, og 
utbyggingssaker, skal det 
tas hensyn til å tilrettelegge 
for økt folkehelse.    

 MK  Hele 
perioden 

Bidra til at det økende 
antall eldre blir aktivisert i 
form av møteplasser, 
aktivitetsareal og frilufts-
områder. 

Arbeide for at flest mulig eldre får 
et tilbud i mosjonsgrupper, 
turgrupper, og at aktivitetsareal 
tilpasset deres behov, jfr. tiltak i 
Frivilligplanen. 

MK 
Organisasjonene 
/Frivilligsentralen 
osv. 

Hele 
perioden 

Gjennomføre aktiviteter i 
forbindelse med 
Friluftslivets år 2015. 

Gjennom arrangement i Molde, 
sette fokus på Friluftsliv i et 
Folkehelseperspektiv. 

MK 
Friluftslivsrådet 
Turistforeningen. 

2015 

 
 

 
 
Offisiell åpning av Årølia Kunstgressbane i regi av Sportsklubben Rival 
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7.4 Utfordringer knyttet til 
fremtidige prosjekter. 

 
Arealplanlegging 
Molde har en ambisjon om 30.000 
innbyggere. Da trengs det boliger i 
fremtiden. Tar man i  planleggingen da 
høyde for behovet for idrettsanlegg, 
friluftsområder, anlegg for aktiviteter 
for ungdom og grøntanlegg i et 
Folkehelseperspektiv? Ballbinger og 
lekestativ alene løser ikke problemet. 
En kan heller ikke se seg fornøyd med 
at nærmiljøanlegg stort sett bygges ved 
skoler. Da ekskluderes veldig mange og 
det vil gå ut over bolysten og 
livskvaliteten i kommunen. Mangfold 
blir et nøkkelord også i neste 
planperiode og det vil kreve areal. Det 
er fremtidsrettet å prioritere areal til 
bedre folkehelse. En kartlegging av 
gjenværende grøntareal og områder for 
mulig utnyttelse ble gjennomført nylig i 
Molde kommune. Dette viste at det 
ikke er så mye grøntareal igjen i 
sentrum som det kan virke som. Det er 
derfor av stor betydning i et 
folkehelseperspektiv at slike 
gjenstående areal vurderes nøye i 
forhold til type regulering og fremtidig 
bruk. Reguleringsarbeidet på Retiro er 
et godt eksempel på utfordringer 
knyttet til utnyttelse av arealer. En 
bedre folkehelse for alle krever god 
langtidsplanlegging, spesielt med tanke 
på at det kan være arealkrevende .  
Sikring av friluftsområder for allmenn 
ferdsel blir også viktig slik at ikke  
utbygging spiser opp verdifulle arealer. 
Helsedirektoratet kom ut med 
rapporten «Fysisk inaktive voksne i 
Norge  - Hvem er inaktive og hva 
motiverer til aktivitet?» i 2009»  

Rapporten påpeker viktigheten av at de 
som sitter med beslutningsmakten 
legger forholdene til rette i områder 
med sterk bolivekst: «Det bør være et 
viktig aktivitetspolitisk og 
anleggspolitisk anliggende å intensivere 
arbeidet for at lett tilgjengelig og trygge 
fysiske omgivelser og områder sikres 
med tanke økt fysisk aktivitet i 
befolkningen». 
 
Nye Molde Idrettspark: 
I mai 2013 ble det holdt folkemøte i 
Træffhuset der tema var hvordan skal 
nye Molde Idrettspark se ut. Det ble i 
dette møtet gitt en orientering om de 
rapporter som til nå er utredet siden 
svømmehallen i Idrettens Hus ble 
stengt våren 2010, og prosessene som 
har gått siden da. Etter møtet ble det 
gjennomført en kartlegging av hvilke 
behov organisasjonene i Molde har for 
aktivitets og møtelokaler og hvem som 
kunne tenke seg å samles i 
Idrettsparken, innbefattet Træffhuset 
og Idrettens Hus. Det er vedtatt en 
fremdriftsplan for prosjektet, som nå 
ledes av Molde Eiendom KF. Dette er et 
meget viktig prosjekt som må 
prioriteres i planperioden.  
 
Den egenorganiserte Ungdomsidretten 
Satsing på ungdom som ønsker å 
organisere sin egen aktivitet, gjennom 
anlegg tilrettelagt for deres behov, har 
stått i kommunale planer i årevis. Det 
er nå tid for å gjennomføre og satse på  
denne gruppen. Som del av 
utbyggingen av «Nye Molde 
Idrettspark», skal det arbeides for at 
uteområdet øst for Idrettens hus, blir 
tilpasset denne gruppens behov.  En 
gruppe ungdommer, (Grundercamp 
gruppen), har presentert sine spreke 
ønsker for området, og dette vil bli tatt 
med i det vider utviklingsarbeidet.F. 
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Friluftslivet: 
Det er viktig at det i kommende periode 
settes fokus på sikring av arealer til 
friluftsliv(se også tiltaksplan). I 
forbindelse med ny arealplan for Molde 
kommune er det som nevnt tidligere 
startet at arbeid med registrering, 
verdsetting og kartfesting av områder 
som vil ha stor verdi for friluftsliv og 
folkehelse i Molde kommune i 
fremtiden. Dette arbeidet vil bli 
prioritert i kommende periode. Statlig 
sikring og regulering av friområder skal 
prioriteres. 
 
Retiroparken 
Istandsetting av Retiroparken og 
arbeidet med å gjøre den tilgjengelig 
for Moldes befolkning vil bli en stor 
oppgave som vil bli et fellesprosjekt 
mellom flere sektorer i Molde 
kommune. Dette er et grøntområde 
med fantastiske muligheter, som Molde 
kommune har planer om å utvikle til 
det beste for innbyggerne. 
 
Strandsonen 
Bør gjøres tilgjengelig for Moldes 
innbyggere og tilreisende. Offentlig 
tilgang til strand, bading, kajakkpadling 
og rekreasjon bør prioriteres. Det bør 
jobbes aktivt for at det etableres kystier 
der det ligger til rette for det.   
 
Gullruta 
Skal videreføres, gjennom realisering av 
turtrase fra Kringsjå til Kvam og fra 
Tusten til Skaret. Dette er tiltak av stor 
verdi for Moldes og regionens 
innbyggere, og vil åpne for 
sykkel/turtrase gjennom flere 
kommuner.  
 
 
 
 

 
Ishall i Molde 
Det skal i det fremtidige 
arealplanarbeidet for Molde avsettes 
areal til fremtidig isflate/Ishall.   
  
Storhall for fotball i Aukra. 
Planer for storhall i Julsundet blir en 
viktig sak i kommende periode. 
Molde kommune vedtok i mai 2006 å 
fradele tomt i Årølia til storhall, etter 
initiativ fra MFK. Tomten i Årølia er 
fortsatt disponibel til formålet. Molde 
kommunes engasjement i saken, må 
baseres på grundige analyser av  
moldefotballens behov, og de behov en 
samlet idrett i regionen har for 
annleggsdeknig.   
 
Stisykling i Moldemarka 
Det er behov for en samlet vurdering av 
omfang av og planmessig utvikling av 
stisykling i Molde kommune. Dette bør 
skje i samarbeid med grunneiere, 
organisasjoner og utbyggere. 
 
Vedlikehold av tur og sykkelveger: 
Med det store nettet av turveger en nå 
har ansvaret for må det settes av 
midler til vedlikehold. Tur i skog og 
mark, til fots, på ski og på sykkel blir 
bare mer og mer populært. Dette 
skaper også utfordringer med hensyn til 
brukerkonflikter og slitasje på miljøet. 
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Frivillighetens rammevilkår: 
Skal Molderegionen ha som mål å være 
sentrum for verdiskaping og 
befolkningsvekst må vi i konkurranse 
med nærliggende byer tilby 
differensierte anlegg og aktivitetstilbud 
som gjør at Molde ”Stikker seg ut”. 
Idrett, fritid, kultur og natur er det som 
etterspørres. Derfor må de Frivillige 
organisasjonene i Molde fortsatt 
prioriteres, og kommunen må ha som 
ambisjon å legge forholdene best mulig 
til rette for å utløse stort frivillig 
engasjement.  
I Molde kommunes årsmelding for 
2013, ble følgende utfordring nevnt: 
« I lys av ny Lov om Folkehelse og 
Samhandlingsreformen, forventes økt  
 
 

 
behov for medvirkning fra frivillig 
sektor, samt styrket koordinering av 
frivillig innstas innen flere ulike 
tjenesteområder i kommunen. Molde 
kommune har som uttalt mål å 
stimulere til økt frivillighet, men 
Kulturtjenestens økonomiske rammer 
gir i mindre grad mulighet for dette. 
Tilskudd til frivillige lag- og foreninger 
har vært uten realvekst i en lengre 
periode. En økning i leiesatsene for 
formålsbygg for kultur og idrett i 2013 
forverret rammevilkårene for frivillig 
sektor. For å kunne stimulere til økt 
frivillighet er det behov for et løft i 
nivået på tilskudd. I «Frivilligplanen for 
Molde kommune 2014-2017 følges 
dette opp som et tiltak i fra 2015. 
 
 

 
 

 

 
 Utsikt fra gamle Vardehytta. 
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8. Kommunale tilskudd 

 
For å møte behovet om et forutsigbart 
system for kommunens bidrag til 
finansiering av nye anleggsprosjekter i 
perioden, foreslås følgende modell for 
anlegg bygd og drevet av frivillige 
organisasjoner/sammenslutninger i 
Molde Kommune.  
 
Driftstilskudd til anlegg med faste 
avtaler: 
Molde kommune opprettholder 
ordningen med driftstilskudd til anlegg 
som i dag ligger inne i budsjettene med 
faste driftstilskudd.  
I tilfelle det skjer endringer i 
driftsformer, eller at forutsetninger i 
avtaler endres, kan Molde kommune 
starte forhandlinger i de tilfeller det er 
tvil om rettigheter til tilskudd. 
 
 
Kommunal medfinansiering av anlegg 
som er berettiget spillemidler oppad 
til 1.000.000,- som bygges av frivillige 
organisasjoner:  
For anlegg med en kostnadsramme 
som gir et godkjent tilskudd på inntil  
1.000.000,- fra spillemidlene, kan 
kommunen gi et kommunalt bidrag på 
inntil kr 250.000,- Dette belastes 
anleggsmillionen ut fra volum på 
søkermassen årlig.  
Beløpets størrelse innstilles i samråd 
med Molde Idrettsråd. 
 
 
 
 
 

 
Kommunal medfinansiering av 
nærmiljøanlegg med kostnad oppad til 
600.000, som er berettiget spillemidler 
oppad til 300.000,- og som bygges av 
frivillige organisasjoner på kommunal 
grunn. 
For anlegg av denne typen, kan 
kommunen til prosjekter som er 
berettiget spillemidler, gi et tilskudd fra 
avsatt anleggsmillion på inntil 100.000,- 
pr. prosjekt, ut fra volum på årets 
søkermasse. Beløpets størrelse 
innstilles i samråd med Molde 
Idrettsråd. 
 
Større anleggsprosjekter som er 
berettiget spillemidler over 1.000.000,- 
(anleggskostnad større en 3. mill.)  
 
For anlegg av denne størrelsesorden 
skal eventuelle kommunale tilskudd 
behandles politisk etter søknad 
fremmet fra tiltakshaver.  
 
Et krav for å få alle disse 
tilskuddstypene behandlet, vil være at 
det enkelte anlegg det søkes på må 
ligge høyt oppe på prioritert 
handlingsprogram, og at tilskudd skal  
være en delfinansiering  av prosjekter 
det skal søkes spillemidler på det året. 
Kommunen vil ikke godkjenne en 
finansieringsplan, der kommunalt 
tilskudd ligger inne, uten at det er søkt 
og godkjent av kommunen på forhånd. 

Støtte til arrangement: 

Det kan etter søknad gis støtte til 
arrangement av nasjonale mesterskap. 
Fordeles årlig etter antall søknader. 
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9. Prioritering Handlingsprogram 

Det  ble i juni sendt ut spørreskjema til 
lag og organisasjoner for å gi mulighet 
til å komme med innspill til kommende 
plan. Svarfrist var satt til 1.august. Det 
ble satt som krav at utbyggingsplanene 
skulle være vedtatt i styret i laget. 
Noen prosjekter kan nå som i tidligere 
planer bære preg av ønsker eller 
befinne seg på et tidlig utrednings-
stadium mer enn å fremstå som reelle 
eller nært forestående prosjekter. Vår 
strategi i dette planutkastet og i det  
prioriterte handlingsprogrammet, er å 
prioritere de prosjektene som har 
legitimitet i de respektive organisa -
sjoner.  
I det vedlagte prioriterte handlings-
programmet er det både store  
kostnadskrevende prosjekter og mange 
mindre nærmiljøprosjekter. Noen 
anlegg er tatt med fra forrige 
planperiode, som er godkjente 
spillemiddel berettigede anlegg, og som 
må tas med videre i påvente av det 
søkes om spillemidler. Det er ikke 
automatikk i at anlegg fra forrige plan 
havner øverst i ny vedtatt plan. Anlegg 
som har fått politisk godkjenning i 
egnevedtak tas inn i ny plan, for at det 
skal kunne søkes spillemidler.  
I prosessen sammen med Molde 
Idrettsråd har følgende kriterier vært 
lagt til grunn: 

 
1. prioriteringer i følge sak KF-11/14 
Spelemidlar 2014. Møre og Romsdal 
Fylkeskommune 
 2. Realisme og forankring av 
prosjektene.  
3. Behovsvurderinger og 
dokumentasjon som er lagt ved. 
 
Konkret innebærer dette at prosjekt 
som er på et tidlig planleggings- 
stadium, mangler nødvendige 
vedtak/forankring i organisasjonens 
årsmøte, og der behovsvurdering er 
ufullstendig havner ned på lista eller på 
uprioritert liste.   
 
Dette vil imidlertid ikke utelukke at 
prosjekt på uprioritert liste kan komme 
i posisjon for å søke på spillemidler i 
planperioden. Med godt arbeid, vil 
disse anleggene uansett prioritet, 
kunne rykke opp på listen, så lenge de 
er satt opp i handlingsplanen.  
 
Nye nærmiljøanlegg har mulighet til å 
komme med i planen ved den årlige 
rulleringen i forbindelse med 
prioritering av spillemidler. 
 

 

 

9.1 Rullering av prioritert Handlingsplan: 

Plan og Utviklingsutvalget vedtok i 
forbindelse med oppstart av planarbeid 
at prioritert handlingsplan kan rulleres 
etter Plan og Bygningsloven etter 2 år. 

Dette vil si at handlingsplanen under vil 
kunne justeres gjennom rullering 
høsten 2017, hvis dette anses som 
nødvendig. 
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9.2 Handlingsprogram 2015-2019 

9.2.1 Prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg. 

 
Prioritert handlingsprogram ordinære anlegg
Pri Prosjekteier Anleggstype Sted Kostnad Spillemidler Kommune Privat Stat: 14 Stat.Søkn.

1 Molde CK Sykkel/Helårs Turveg Tusten-Skaret
2 000 000        1 000 000            100 000    

 Vedtak Søkt/Ikke 

fullført
2 Skaret Interkom. Anlegg Sørvicebygg/gard/klub

bhus.

Skaret
15 000 000      3 000 000            

 Vedtak Planlagt

3 Molde Kommune Rehabilitering 

Træffhuset/Istadhallen

Molde
20 000 000      9 000 000            Vurderes

 Vedtak Planlagt

4 Molde kommune Rehab. Idrettsparken 

m/ uteområde.

Molde
80 000 000      10 000 000          Vurderes

 Vedtak Planlagt

5 Molde Rytterklubb Ridesenter med Hall 

stall og luftegårder

Skåla
18 000 000      6 000 000            100 000    

 Vedtak Planlagt

6 MOI/Molde kom. Cørvisbygg/Toalett Jensgurilia
2 000 000        600 000               500 000    

 Vedtak Planlagt

7 Skaret Interkom. Anlegg Rulleskiløyper Skaret
5 000 000        1 000 000            

Vedtak Planlagt

8 Skaret Interkom. Anlegg Snøproduksjon Skaret
5 000 000        1 000 000            

Vedtak Planlagt

9 Skaret Interkom. Anlegg Forlenging Lysløype Skaret
1 000 000        300 000               

Vedtak Planlagt

10 Skaret Interkom. Anlegg Forlenging Turløype 

Kordalen

Skaret
2 000 000        1 000 000            

Vedtak Planlagt

11 Molde kommune Kyststier Molde Vest 

og øst.

Molde
2 000 000        1 000 000            

Innspill Planlagt

12 Molde Seilforening Garderobebygg Molde
3 500 000        1 000 000            

Vedtak Planlagt

13 Molde Seilforening Loft Kjøkken 

Undervisning

Molde
1 750 000        600 000               

Vedtak
Planlagt

14 Molde Seilforening Naust / lager  Molde 
1 000 000        500 000               

Vedtak Planlagt

15 Molde Seilforening Naust / Sikr.båt Molde
1 000 000        500 000               

Vedtak Planlagt

16 Molde kommune Turveger Meek 

Kringstadområdet

Molde
1 000 000        500 000               

Innspill Fra Markaplan

17 Molde Kommmune Turveg Nordbyen Skole 

- Hindalen

Molde
1 000 000        500 000               

Vedtak Fra Markaplan

18 Molde Fotballklubb Rehab. Kunstgress m/ 

undervarme Aker

Molde
3 000 000        1 000 000            

Vedtak Fullført

19 Molde Fotballklubb Treningsrom og 

garderober Aker

Molde
30 000 000      2 100 000            

Vedtak Fullført 

byggetrinn 1
21 Molde Fotballklubb Undervarme Lubbenes Molde

2 000 000        700 000               
Vedtak Planlagt

22 Molde Fotballklubb Rehabilitering egne 

kunstgressbaner

Molde
3 000 000        1 200 000            

Vedtak Planlagt

23 IL Hjelset Fram Garasjeanlegg/lager Hjelset
300 000           100 000               

Vedtak Planlagt

24 Molde kommune Turtrase Nonsmyra-

Kringsjå

Molde
600 000           300 000               

Innspill Fra Markaplan

25 Molde Fotballklubb Ombygging Lubbenes 

baner og garderober

Molde
20 000 000      6 000 000            

Varslet Planlagt 

m/forbehold
26 Molde Kommune Rehabilitering 

tennisbaner

Molde
2 500 000        1 000 000            

Varslet Planlagt

27 Molde Kommune Turveg langs 

Langvatnet

Molde

1 000 000        500 000               500 000    

Varslet Fra Markaplan

28 SK Træff Kunstgress Cecilien-

fryd + toalett div.

Molde

3 000 000        400 000               

Vedtak 19.05.2009

29 Molde og Romsdal 

Turistforening

Naustbygg på 

Lubbenes

Molde
2 500 000        1 000 000            

Vedtak Planlagt

30 IL Hjelset Fram Vannhoppanlegg Hjelset
1 000 000        340 000               

Vedtak Planlagt

31 IL Hjelset Fram / MK Rehab. Svømmehall Hjelset
1 000 000        340 000               

Vedtak Planlagt

32 IL Hjelset Fram Skiløype Lundalen og 

Opdøl

Hjelset

600 000           300 000               

Vedtak Planlagt

33 IL Hjelset Fram/MK Toalett Hjelset 

Badestrand

Hjelset

600 000           300 000               

Vedtak Planlagt

Finansiering
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34 Molde kommune Turveg Mekvatnet-

Kringstadsætra

Molde

1 000 000      500 000             500 000   

Varslet Fra Markaplan

35 Molde kommune Renovering Lysløype Molde
1 000 000      500 000             500 000   

Varslet Planlagt

36 Molde kommune Turkart Skåla
300 000         100 000             

Varslet Planlagt

37 Molde Kommune Skatehall/Bane Idretts-

parken

Molde
3 000 000      1 000 000          

Varslet Planlagt

38 Molde Kommune Renovering 

Tennisbaner

Molde
3 000 000      1 000 000          

Varslet Planlagt

39 Molde kommune Diverse uteanlegg v/ 

kommunale skoler 

Vågsetra og Skjevika

Molde

10 000 000    3 000 000          

Varslet Planlagt

40 Molde og Omegn 

IF/Rival

Rehab. løyper 

/snøprod. Tusten

Molde
2 000 000      700 000             

Varslet Planlagt

41 Molde og Omeg IF Ferdigstillelse 

Skiskytteranlegg

Skaret
500 000         160 000             

Varslet Planlagt

42 Molde og Omegn IF Sørvicebygg, trekk og 

utbedring k55

Mølleråsen
4 000 000      1 500 000          

Varslet Planlagt

43 Molde og Omegn IF Div. Orienteringskart 

Hausen/Skaret/Bolsøy

Skaret
500 000         175 000             

Varslet Planlagt

44 Kleive Idrettshall og 

Grendahus

Renovering 

Idrettsgolv/Gressbane

Kleive
700 000         230 000             

Varslet Planlagt

45 IL Hjelset Fram Dagsturhytte Rypa Hjelset
100 000         50 000               

Vedtak Planlagt

46 Romsdal Tindeklubb Klatreanlegg Molde
500 000         160 000             

Planlagt

 

9.2.2 Uprioritert handlingsprogram for ordinære anlegg 

Pri Prosjekteier Anleggstype Sted Kostnad Søkn.sum Stat 

2014

Stat.Søkn.

0 SPKL Rival Flerbrukshall 

Håndballhall

Molde
40 000 000      10 000 000          

Ikke 

vedtak

Notat

0 Molde kommune Turløyper/Lys Årølia 

Kordalen

Molde
2 000 000        1 000 000            

Varslet Planlagt

0 Molde og Omegn IF Naust 

v/Øverlandsvatnet

Molde
300 000           150 000               

Varslet Notat

Molde kommune/FAU 

Sellanrå

Kunstisflate / Hall Sellanrå
20 000 000      5 000 000            

Varslet Notat

0 Molde Fotballklubb Storhall Aukra Varslet Planlagt

0 Molde og Omegn IF Renovering Skihytta Molde
1 000 000        340 000               

Varslet Planlagt

Uprioritert handlingsprogram ordinære anlegg

 
 

 
Skihytta i Moldeheia. 
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9.2.3  Prioritert handlingsprogram nærmiljøanlegg 2015-2019 

Prioritert handlingsprogram nærmiljøanlegg
Pri Prosjekteier Anleggstype Sted Kostnad Spilemidler Komm Priv: Stat. 2014 Stat.Søkn.

1 MK - Kviltorp Vel Aktivitetsanlegg 

Katthola/Multianle

Kviltorp

         600 000          300 000 

Planlagt Planlagt

2 Årø og Røbekk Vel "Eplehagen"  

Gapahuk

Molde

         600 000          300 000 

Vedtak Planlagt

3 Årø og Røbekk Vel Infotavler Molde

         150 000             75 000 

Vedtak Planlagt

4 Årø og Røbekk Vel Overbygd 

Rastebord

Molde

         400 000          200 000 

Vedtak Planlagt

5 Skaret Skisenter Skileikområde Skaret

600 000         300 000         

Vedtak Planlagt

6 Geitnesvågen Vel Ballbinge og 

leikeområde

Skåla

700 000         300 000         

Vedtak Planlagt

7 Molde 

Kommune/Kringsjå 

Kringsjå 

Nærmiljøanlegg

Molde

400 000         200 000         

Varslet Planlagt

8 Molde kommune Diverse småanlegg 

skoler

Skåla

600 000         300 000         

Varselet Planlagt

9 IL Hjelset Fram Sandvolleyball 

bane

Hjelset

150 000         75 000           

Vedtak 24.08.2009

10 Molde Kommune Treningsapp. 

Grøntområder

Molde

600 000         300 000         

Varslet Planlagt

11 IL Hjelset Fram Opdølbakken 

Rehab Lysanlegg          200 000          100 000 

Varslet Planlagt

12 IL Hjelset Fram Skicross / 

Sykkelløype

Hjelset

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

13 Molde kommune Sandvolleyball 

Retiro

Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

14 Molde golfklubb

Mindre Golfanlegg

Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

15 Kleive Oppvekstsenter Bootcamp og 

Apejungel

Kleive

      1 000 000          500 000 

Varslet Planlagt

16 Molde kommune Sykkelcrossløyper i 

nærmiljø

Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

17 Molde og Romsdal 

Turistforening

Klatrefelt Julneset Molde

         300 000          150 000 

Varslet Planlagt

18 Molde og Omegn IF Skileikanlegg Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

19

Molde kommune / 

Romsdalsmuseet

Ridebane 

Holmarka

Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

20

Molde kommune Skilting av 

turløyper

Molde

         600 000          300 000 

Varslet Planlagt

 
 

 
Tustenrenn 
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Plastbakker i Mølleråsen: 
 
 

Kilder 
 - Kommunal planlegging for idrett og Fysisk Aktivitet, veileder 2014 
 - Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 2013 – 2016 
    - Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske Idrettsmodellen 
    - Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldinga 
 - Sak KF-6/13 Handlingsprogram for Fysisk aktivitet 2013 – 2016 
 - sak KF-11/14 Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014. 
 - Kommuneplan Molde Kommune m/strategier. 
 - Regional Delplan for Folkehelse 2014 – 2017. 
 - Molde Kommune Markaplanen 1999-2010. 
 - Frivilligplan 2013-2017 Molde kommune. 
 
 
 
Foto:  Tore Birkeland 
  Knut Larsen 
  Vegar Bellingmo 

 Liv Synnøve Hoel 
 Roy Tore Sandnes
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10. Vedlegg:  

10.1   Oversikt over eksisterende idrettsanlegg i Molde. 
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10.2 Detaljert beskrivelse av status på gjennomføring av tiltak 
på aktivitetsområder fra forrige plan: 2010-2014. 

 
Legge til rette for en styrking av av barne og ungdomsarbeidet. 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Prioritere barn og 
ungdom i våre 
anlegg  

Opprettholde et system med 
differensierte leiesatser der barn og 
ungdom prioriteres. 

Kommunen v/utleier 
og eier/Idrettsråd 

Gjennomført 

Mangfold av 
aktivitet i 
kommunens 
anlegg. 

Årlige møter med aktuelle leietagere 
om fordeling av treningstider og 
priser. 

Kommunen/Idrettsråd Gjennomført 

Bidra med 
vedlikehold av 
anlegg i nærmiljøet 

Tilbud om årlig driftsstøtte til,  eller 
maskinelt vedlikehold av definerte 
org. eide anlegg 

Kommunen / Idrett / 
Park 

Gjennomført 

Sikre areal til 
Fysisk aktivitet 
knyttet til nye 
boligområder. 

Sette av nødvendig areal til 
lekeplasser og små aktivitetsplasser 
knyttet til nye boligområder 

Kommunen / Idrett /  
Plan / Teknisk. 

Gjennomført 

 
Kommunen som skoleeier og grunnskoleansvarlig skal sørge for at Fysisk miljø og 
innhold i læringen er best mulig, slik at trivsel og læringsutbytte optimaliseres. 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Sikre areal ved skolens 
ute og nærområder, og 
lage en plan for 
utforming og drift av 
uteområder for mest 
mulig motorisk stimuli 
og opplevelse av 
årstidene. 

Park og idrett, og Molde 
Eiendom KF, skal prioritere 
arbeidet ved jevnlige møter i 
planperioden. 

Idrett, Park, Molde 
Eiendom KF. 
Evnt.andre. 

Ikke 
gjennomført 

Avklare skoleeiers 
ansvar for utvikling 
vedlikehold og drift av 
uteområder 

Lage en mal for hvem gjør hva i 
Molde Kommune med hensyn 
til initiering, bygging, drift og 
vedlikehold av skolenes 
uterom 

Park og Idrett, Molde 
Eeindom KF og 
skolesektor. 

Ikke 
gjennomført 

 
Molde kommune skal sørge for  en bærekraftig forvaltning av kommunens 
naturressurser og ivareta det biologiske mangfoldet. 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Det skal vurderes 
hvorvidt det er behov 
for en ny 
hovedrevidering av 
Markaplanen. 

Ble vurdert men utsatt til 
arbeidert med ny arealplan ble 
startet. 

 Ikke 
gjennomført 

Det skal utarbeides en 
helhetlig sikringsplan i 
forbindelse med 
revidering av plan 

Utsatt til Kartleggingsarbeidet 
av Friluftsområder er avsluttet 
og tas inn i ny arealplan. 

Molde 
Kommune,markarådet, 
N&R Friluftsråd og 
M&R Fylkeskommune 

Ikke 
gjennomført. 
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Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter. 
Ta vare på det offentlige rommet og tilrettelegge for friluftsliv. 
 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Se over. Gjennom revideringsarbeidet 
legge opp til en planmessig og 
behovsrettet tilrettelegging for 
friluftsliv i marka og i 
strandsonen i alle deler av 
kommunen  

Molde Kommune, 
Markarådet, N&R 
Friluftsråd, 
Moldemarkas venner, 
planetat i kommunen. 

Gjennomført 
men ikke som 
del av revidering 
av markaplanen. 

 
 

 
Høststemning på fjorden 

 
Universell Utforming 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Alle anlegg som 
planlegges og bygges 
skal være universelt 
utformet. 

Gjennom spillemiddel-
ordningen kvalitetssikre at alle 
nye anlegg som bygges skal 
være universelt utformet. 

MK, Fylket, 
Idrettsrådet 

Gjennomført. 
m/unntak av 
særskilte anlegg 

 
Folkehelsearbeidet skal styrkes ved overordnet fokus på Molde som God 
Helsekommune 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Folkehelsearbeidet skal 
styrkes ved overordnet 
fokus på Molde som God 
Helsekommune 

Være representert i God 
Helseutvalget. 
Gjennom planarbeid og handling 
sørge for at  Folkehelse, blir tatt opp 
på flest mulig arenaer. 
Legge til rette for lavterskelaktiviteter 
i kommunens anlegg. 

MK, de fleste 
etater. 

Gjennomført 

 
Utvikle mangfold og valgfrihet i tjenestetilbudet 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Flere anlegg og 
uteområder tilrettelagt 

Bidra til at det skal settes av areal, 
og realiseres anlegg tilpasset 

MK Gjennomført 
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for et bredere lag av 
befolkningen 

behovet til innbyggerne i hele 
Molde Kommune 

Gjøre tilbudene innen 
idrett, friluftsliv og 
folkehelse bedre kjent i 
og utenfor kommunen. 

Revidere og forbedre hjemmesider 
til å bli et effektivt søkeverktøy for 
innbyggere og  tilreisende. Det skal 
være lett å finne et aktivitetstilbud 
i Molde. 

MK Gjennomført/nye 
Websider 

 
Ha gode og meningsfulle forebyggende tiltak for barn og unge. 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Skape mangfold i tilbud 
til barn og unge i Molde 

Prøve ut ”Katthola” på Kviltorp 
som et ”multianlegg” for ungdom  

MK/Park/Kviltorp Vel. Ikke 
gjennomført 

Kartlegge skoleområder 
m/ tanke på variasjon og 
motivasjon til fysisk 
aktivitet. 

Samarbeid med Høgskolen i Molde 
Sport Management. 
Lage behovsvurdering(se delmål 
1.5) 

MK/Idrett/Park/Molde 
Eiendom KF 

Gruppe 
opprettet 

Legge til rette for at ”nye 
ungdomsaktiviteter” og 
interesser skal få en plass 
i Moldeidretten.  
Nye anleggstyper for 
Ungdom skal prioriteres. 

Se etter og gjøre avtaler om 
lokaler / arenaer der grupper av 
ungdom med utradisjonelle 
aktiviteter/interesser får innpass. 
Også grupper med  spesielle 
behov/funksjonshemming.  

MK/ Samarbeid med 
Høgskolen. Molde IR 
og Molde 
Ungdomsråd. 

I noe grad 
men ikke 
nok 

 
Skape god kommunikasjon og møteplasser mellom kommunen, frivillige 
organisasjoner, samt skape arenaer for frivillig aktivitet. 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Bruke midler avsatt til 
nærmiljøanlegg på 
kommunal grunn eid av 
organisasjonene til å 
stimulere til anleggs -
bygging i regi av frivillige 
organisasjoner 

Lage et forutsigbart 
tildelingssystem i samarbeid med 
Molde Idrettsråd 
(Se kommunale retningslinjer for 
finansiering kap:9.) 

Molde Kommune/ 
Idrett 

Gjennomført 

Årlige møter med lag og 
organisasjoner. Tema: 
Hva kan kommunen 
gjøre for dere, og hva 
kan vi produsere 
sammen. 

Inviterer lag og organisasjoner  en 
gang i året, til gjennomgang av 
aktuelle saker. (Spillemidler, 
treningstider, treningssatser, 
samarbeidsprosjekter osv) 

Molde 
Kommune/Molde 
Idrettsråd/Markarådet/ 
Ungdomsrådet. 

Delvis 
gjennomført 
som del av 
møterunden. 

 
 
Ha en positiv tilnærming og god dialog med innbyggerne.  
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  

Gjennom samhandling 
internt mellom sektorer i 
Molde kommune og 
frivillige organisasjoner 
bidra til at idretten og 
friluftslivet får best mulig 
rammevilkår i Molde 

Være til stede for organisasjonene 
og bidra med rådgivning, ideer, og 
kompetanse. 

Ansatte i Park, Idrett 
og Molde Idrettsråd. 

Gjennomført 

 
Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser. 
Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når  
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Stimulere til 
bygging av mindre 
aktivitetsflater og 
nye anleggstyper. 

Bruke anleggsmillionen til 
å stimulere lag og 
organisasjoner . 
 

Kommune /organisa-
sjoner/Idrettsråd 

Gjennomført 

Gjennom fortsatt 
subsidiering av drift 
av anlegg, og støtte 
til definerte anlegg.   

Søke å bruke kommunens 
ressurser, til fortsatt å gi 
støtte til de anlegg som i 
dag mottar fast 
driftsstøtte i perioden.  

Kommune/Idrettsråd Gjennomført 

Tilby en helårs 
”GRØNN” 
kunstgressbane til 
fotballag som 
ønsker trening hele 
året.  

Søke å skaffe midler til å 
holde KGB åpen hele året, 
eller inngå kontrakter 
med andre baneeiere i 
Molde, for best mulig 
tilbud.  

Kommune/Idrettsråd/organisasjoner Gjennomført 

Sikre resurser til 
vedlikehold i Marka 

Sette av midler til 
nødvendig Vedlikehold 

 Utført 

Arrangementsstøtte Sette av  50.000,- i året til 
arrangører av nasjonale 
mesterskap 

Molde Kommune etter søknad fra 
arrangører. 

Utført 

 
 

 
Ny turveg, skiløype og bru ved Holmarka. 2013. 

 

10.3 Gjennomføring av tiltak foreslått i folkemøte mars 2009. 

 Anlegg: 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 
Samarbeid  mellom klubbene Samtaler og kontakt klubbene 

imellom små som store 
Lederne i klubbene Uklart 

Træff  kunstgressbane på Kvam Eksisterende grusbane Træff/Velforening Gjennom
ført                  
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Molde Rytterklubb Byggeklar på Hausoa Klubben Ikke 
gjennom
ført       

Molde Turnforening Idrettens Hus/basishall Samarbeid med 
andre 

I Planperioden     * 

Friidrettsanlegg Molde Olymp Forlenge Træffhallen mot vest Molde Olymp/Træff Ikke 
gjennom
ført                        

Paintball – finne treningshall inne i 
Molde og område ute. 

Finne passende lokale og 
område. 

Klubben Ikke 
gjennom
ført 

 Aktivitet 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 
Tenk stort – NM, 
norgescup. Skape blest 
om idretten i Molde 

God planlegging for å unngå 
kollisjoner, med andre arr. 

Idrettslag med 
ressurser, og 
kommunen. 

Gjennomført 

Tilrettelegge for 
basistrening 

Svømmehallen Idrettens Hus. 
Samarbeid turn og kampsport 

Molde kommune På gang 

Tilrettelegg e for barn og 
ungdom ut fra ønsker og 
behov 

Skape økt forståelse klubbene 
imellom 

Klubbene Gjennomført 4 
brukermøter 

Skape mangfold i aktivitet 
for innbyggerne 

Nye anleggstyper for ungdom. 
Tørre å prioritere anlegg for 
nye brukergrupper 

Kommune, 
idrettsråd, 
organisasjoner 

Ikke gjennomført                       
 

Gjennom samarbeid med 
regionale organisasjoner 
tilby varierte aktiviteter 
innen idrett og friluftsliv 

- Aktivitetsdager friluftsliv 
- Stikk ut i ulike former. 
- Tilbud til skole og barnehage 

Organisasjoner, 
kommune. 

Gjennomført 

 

 Frivillighet 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 
Rekruttering av frivillige Foreldre må forplikte seg Hver enkelt klubb Ved innmelding 

Markedsføre tilbudet Gjennom et godt og variert 
tilbud om aktivitet 

Hver enkelt klubb  

Utnytte ressursene 
bedre 

Utnytte studenter som 
trenger praksis 

Offentlig, skole, 
klubb 

 

Kompetanseheving Gratis kursing Særkretser, 
klubber. 

 

Profesjonalisering Ansette personer i klubber Klubber som har 
ressurser til det 

 

Klubbsamarbeid i 
mindre idretter 

Færre frivillige for å 
organisere stor aktivitet 

Klubbene  

Holdningsendring Kampanjer i media, kåringer 
av idsjeler. 

Det offentlige  

 

 Friluftsliv 

 

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 
”Fjellvegen” tursti tvers over 
Sekken 

Tursti, etter  
eksisterende sti, 

Sekken IL og/eller et 
”fjellveglag” – med kommunal 

Ikke 
gjennomført. 
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som kan benyttes 
av rullestolbrukere 

støtte. 

Tilrettelegging for parkering 
ved gode startpunkt for 
tur/fiske 

Avtaler med 
grunneiere 

Kommune/org. Gjennomført 

Utarbeide løypeplan Molde -
Gjemes- GPS i 
prepareringsmaskiner 

I samarbeid med 
markarådet, NRFR. 
som del av 
revidering av 
Markaplanen. 

Kommune/organisasjoner Gjennomført 
Skisporet. 

Fredede soner /Sikring av 
markasoner. 

Revidering av 
markaplan 

Kommmune/fylke/grunneiere Ikke 
gjennomført 

Lettere tilgjengelige 
fiskeplasser ved vann. 

Bygge brygger, 
med lett tilkomst. 

MK Under arbeid 

Øke fokus på tilrettelegging av 
gang og sykkelstier i marka i 
vest og øst ut over 
markaplanområdet 

Gjøres i 
forbindelse med 
revidering av 
markaplanen 

Molde kommune / 
Markarådet / Nordmøre og 
Romsdal Friluftsråd 

                        
Under arbeid* 

Sikring av utmarksområder  Sikre områder av 
betydning …… 

Kommunen, markarådet og 
NRFR. 

                        
Ikke utført 

En systematisk og målrettet 
tilrettelegging av områder for 
idrett og friluftsliv i Molde 
kommune 

En realistisk og 
planrettet 
utbygging av 
marka, med 
involvering av 
interesser og 
finansiering via 
spillemidler.  

Kommune, organisasjonene . 
markarådet og NRFR. 

                        
Utført 

Markesdføre Marka som 
”kortreist Friluftsliv” i Molde.  

Kart, merking av 
stier, moderne 
virkemidler. 

Molde kommune og innleid 
hjelp. 

Utført                         

Ta en beslutning om det skal 
”skiltes” i Moldemarka for å 
unngå brukerkonflikter mellom 
gående og skiaktiviteten i 
perioden des-februar 

Må tas opp på 
bred front politisk i 
samarbeid med 
Møre og Romdsal  
Fylke, og N&R 
Friluftsråd 

Molde 
kommune/Kommunestyre 

Utført 

Minst en Tursti skal merkes og 
skiltes som kulturminnesti i 
perioden. 

Standard symbol 
på eks. kart, 

Molde Kommune / 
samarbeidspartnere. 

Utført 
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 Kompetanse 

 

 
 

 
Moldevatnet.

Hva skal gjøres Hvordan Hvem Når 
Ivareta de uorganiserte-
barn, ungdom g voksne 

Kommunal kartlegging og 
informasjon 

Kommune/ungdomsråd I planperioden 

Økt kompetanse i 
skolen/SFO om tilbudet 
til  ulike idretter 
aktiviteter 

Skolen og idrettskretsen 
legger til rette i samarbeid 
med lagene. 

Skole, krets, lag Utført møter og 
infodager. 

Økt kompetanse på 
arrangement /stevner. 

Arrangementskurs i regi av 
Idrettsråd/særkretser 

Idrettsråd, særkretser, 
kommune 

Tilbudt gjennom 
Mrik 

Anleggskurs i hvordan 
planlegge og bygge 
anlegg 

Arrangeres hvert år i 
forbindelse med 
spillemiddelsøknad 

Idrettsråd/kommune. Utført gjennom 
møteplassen 

    

Frie innspill på møtet: 
”Idrett og Friluftsliv i verdens beste arena” Potensialet er enormt og ikke i nærheten av å bli utnyttet! Vi 
kan skape: Mer aktivitet       –    Bedre Helse     –    Turisme      –      Flere innbyggere 

Utvikle damvokterhytta og området rundt til et treffested. 

Garderobebygg Skaret,    Skiskytterarena,    Molde Golfbane må bevares og utbygges der den er. 
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11. Idrettslag med medlemstall 2013 

 
Orgleddnavn M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26- K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- MSum KSum Total

Molde Idrettsråd 322 1492 1194 437 3137 347 1442 914 273 2048 6582 5024 11606

Bolsøya IL 14 46 14 8 48 14 38 10 2 54 130 118 248

Fannefjord Pistolklubb 0 0 0 4 53 0 0 0 0 4 57 4 61

Hjelset-Fram IL 21 54 55 28 58 17 48 40 32 48 216 185 401

Istad IL 13 9 11 10 70 10 13 12 9 70 113 114 227

Kleive IL 2 19 16 21 79 13 21 10 17 56 137 117 254

Molde AK 6 16 28 11 35 4 4 24 8 15 96 55 151

Molde BK 0 0 1 1 13 0 0 0 2 2 15 4 19

Molde FK 25 259 165 18 286 0 89 103 4 38 753 234 987

Molde HK 0 41 57 4 68 0 130 129 0 71 170 330 500

Molde Kajakklubb 0 19 8 3 20 0 20 8 3 19 50 50 100

Molde og Omegn IF 122 161 37 8 165 121 187 42 5 165 493 520 1013

Molde Pistolklubb 0 0 3 4 78 0 0 1 1 8 85 10 95

Molde Rytterklubb 0 0 1 0 8 1 24 33 2 25 9 85 94

Molde Seilforening 0 13 6 1 132 0 8 5 0 27 152 40 192

Molde Svømme og Livredningskl 0 19 6 0 14 0 37 7 2 6 39 52 91

Molde og Omegn Hundekjørerlag 0 1 1 0 6 0 0 3 1 4 8 8 16

Molde Turnforening 73 132 39 0 19 125 300 29 2 95 263 551 814

Molde VBK 0 10 34 0 17 0 0 13 0 10 61 23 84

Molde Olymp 0 15 8 2 27 0 18 17 1 16 52 52 104

Moldestudentenes Idrettslag 0 0 0 35 0 0 0 0 10 1 35 11 46

NMK Molde 0 16 29 7 76 0 10 5 1 10 128 26 154

Molde Hv-Ungdoms IL 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 8 2 10

Sportsklubben Rival 18 142 102 28 154 13 68 38 5 51 444 175 619

Skåla IL 5 32 91 57 201 5 30 74 55 181 386 345 731

Skålheim IL 5 4 6 4 19 2 6 3 3 21 38 35 73

Solemdal IL 4 17 10 0 31 6 1 17 0 36 62 60 122

Træff SK 4 123 145 19 101 0 84 36 20 18 392 158 550

Meek IL 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 0 44

/wEPDwUKMT/wEWEgLb4O2013OK
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Sekken IL 0 7 3 2 20 0 6 3 0 10 32 19 51

Molde Taekwon-Do klubb 0 78 39 3 11 0 31 23 2 10 131 66 197

Moldekameratene Bokseklubb 0 19 47 9 21 0 12 8 5 12 96 37 133

Molde Hestesportsklubb 0 1 2 0 13 2 32 48 9 47 16 138 154

Molde UVK 0 0 11 0 22 0 0 0 4 1 33 5 38

Kleive KFUM Trial 0 12 16 1 25 1 4 0 3 23 54 31 85

Veterandykk-Molde 0 0 0 12 29 0 0 0 0 0 41 0 41

Molde Bordtennisklubb 0 53 26 8 18 0 16 9 0 4 105 29 134

Molde Golfklubb 1 12 26 23 300 1 8 5 2 90 362 106 468

Bjørset FK 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32

Føniks Fallskjermklubb 0 0 7 23 40 0 0 7 16 17 70 40 110

Romsdal Tindegruppe 2 4 15 9 209 0 8 8 5 150 239 171 410

Molde Kickboxingklubb 0 0 9 8 6 0 0 8 3 1 23 12 35

Molde Jun Fan/JKD Klubb 0 0 2 10 10 0 0 1 1 4 22 6 28

Hjelset-Kleive Fotball 0 47 24 8 34 0 20 0 0 8 113 28 141

Molde Swing- og Rockeklubb 1 1 1 5 65 0 3 6 5 87 73 101 174

Molde Bowlingklubb 0 0 3 5 16 0 0 3 0 2 24 5 29

Sekken Hestesportklubb 1 1 1 0 5 0 2 5 2 5 8 14 22

Molde og Omegn Modellflyklubb 0 0 0 3 22 0 0 0 0 0 25 0 25

Molde Aero klubb 0 0 2 4 18 0 0 0 0 0 24 0 24

Molde Bueskytterklubb 0 0 9 2 9 0 0 2 0 3 20 5 25

Molde Fekteklubb 0 23 20 2 7 0 5 5 0 2 52 12 64

Bergmo Basketballklubb 0 0 2 5 2 0 0 0 0 1 9 1 10

Molde Cykleklubb 0 9 8 6 31 0 0 0 0 29 54 29 83

Friskis&Svettis Molde 0 0 0 3 19 0 0 13 22 336 22 371 393

Molde Tennisklubb 0 0 1 1 14 0 0 0 0 1 16 1 17

Fannefjord Sykkelklubb 1 6 5 2 29 1 7 1 1 14 43 24 67

Skaret Skiforening 0 0 0 0 231 0 0 0 0 105 231 105 336

Molde Danseklubb 4 62 20 0 4 11 147 92 6 23 90 279 369

Romsdal Randonee Klubb 0 0 1 2 16 0 0 0 2 2 19 4 23

Molde Innebandyklubb 0 1 3 3 32 0 0 1 0 5 39 6 45

Romsdal Kyokushinkai Karate Klubb 0 0 8 2 2 0 0 2 0 0 12 2 14

Molde Karateklubb 0 8 5 0 3 0 5 3 0 5 16 13 29               
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