Retningslinjer for tildeling av treningstid på kommunale
idrettsanlegg i Bergen
1. Hjemmel
Bergen kommune (Bk) ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) er gitt
ansvar for forvaltning og bruk av kommunale idrettsanlegg. Dette er nedfelt i de til enhver tid
gjeldende fullmakter på idrettsområdet. Idrettsrådet i Bergen (IRB) er gitt fullmakter til å
tildele treningstid til idretten i Bergen. I spesielle tilfeller kan IRB etter godkjenning av Bk, gi
utfyllende bestemmelser til eller dispensere fra vedtatte retningslinjer.
2. Generelt
2.1 Bk ved BBSI er overordnet myndighet og delegerer disponibel rammetid til IRB til
fordeling.
2.2 Timer disponert av IRB skal fordeles til idrettslagene i Bergen. Idrettslagene er
også underlagt «Administrasjons- og utleiereglementet» for kommunale
idrettsanlegg.
2.3 Terminfestede og innvilgede arrangement prioriteres foran ordinær trening.
2.5 Bk er positiv til at klubber inngår avtale om samtrening for å få til et bedre
samarbeid og for at utnyttelsen av kommunale idrettsanlegg skal bli bedre. Slik
samtrening avtales direkte mellom berørte parter.
2.6 Nye idrettslag og/eller idrettsgrener kan søke om treningstid på lik linje med
etablerte aktiviteter/idrettslag, men er ikke garantert å få tildelt tid. Dette er
avhengig av tilgjengelighet på de ulike anleggene. Fordeling av treningstid
foregår mellom idrettslagene og IRB.
2.7 Ved tildeling av treningstid skal behovet til paraidretten i Bergen vurderes
særskilt.
2.8 Innendørsidretter vil bli prioritert i innendørshaller og skolegymsaler.
2.9 Ved åpning av nye idrettsanlegg skal det gjennomføres et fordelingsmøte mellom
aktuelle idrettslag og IRB (samt eventuelt overordnede organisasjonsledd). IRB
skal ved neste hovedfordeling av treningstider ta stilling til nye søknader.
2.10 Idrettslag som benytter kommunale idrettsanlegg, skal kunne dokumentere at
virksomheten drives i tråd med idrettens egne bestemmelser og verdigrunnlag.

3. Kriterier/Retningslinjer for tildeling av treningstid
3.1 Grunnlag for tildeling er forrige sesongs tildeling, endringer i medlemsmasse (jf
NIFs medlemsopplysninger og rapportering), endringer i påmeldte lag, og
vurdering av nye idrettslag/idretter og behov.
3.2 Barne- og ungdomsidretten skal fortrinnsvis tildeles tidlig treningstid (15.3019.30). Ved uoverensstemmelser mellom barne- og ungdomsidrett og
voksenidrett prioriteres barne- og ungdomsidrett innenfor ovennevnte tid.
Ugunstig treningstid skal generelt rulleres årlig. Eksempler på ugunstig treningstid
kan være sene treningstider og spesielt siste treningsøkt på fredager, samt
treningstider på hyppige kampdager/tidspunkt.

3.3 Disponibel treningstid på det enkelte idrettsanlegg fordeles av et utvalg
sammensatt av en representant fra hver av klubbene (eventuelt overordnet
organisasjonsledd som kan ivareta helheten) og en representant fra IRB. Dersom
klubbene ikke blir enige har IRB beslutningsmyndighet til endelig resultat.
Fordelingsresultatet oversendes søkerklubbene.
3.4 Dersom klubbene ikke er enige i fordelingsresultatet til IRB kan de be om en
begrunnelse for vedtaket etter forvaltningslovens § 18, før en eventuell klage på
vedtak fremsettes. Som en naturlig del av saksbehandlingen bør flere sider av en
sak belyses. Fordeling av treningstid kan ankes til styret til IRB som første
ankeinstans. Ved ytterligere uoverensstemmelser kan idrettslaget ifølge
forvaltningslovens § 28 klage på vedtak til Bk ved BBSI for endelig avgjørelse.
Klagen til Bk må fremsettes innen 3 uker fra svar på første klage er mottatt.
3.5 Dårlig utnyttelse av tildelt tid vil medføre reduksjon av tildelt treningstid. Det er et
krav at ubrukt tid registreres i bookingsystemet "Aktiv kommune". Ved andre
gangs uteblivelse fra tildelt treningstid som ikke er meddelt i bookingsystemet
"Aktiv kommune", vil idrettslaget miste treningstiden.
3.6 I Idrettsplanen "Idrettsbyen Bergen- aktiv og attraktiv for alle" 2017-2027, er det
lagt inn som en forutsetning at idrettslag som benytter kommunale idrettsanlegg,
skal ivareta Norges idrettsforbunds «barnerettigheter og nye bestemmelser om
barneidrett». Dette innarbeides som en sentral forutsetning i IRBs bruksfordeling.
3.7 Toppidrett tildeles ekstra treningstid utenom rammetid/rammesesong etter
søknad. Ved opprykk til nasjonale serier, vil IRB vurdere ekstra treningstid/behov.

Bystyret vedtok retningslinjene med følgende merknad:
Bystyret ber byrådet sikre at de "små" idrettene ivaretas ved tildeling av
treningstid. Bystyret ber også om at den organiserte idretten generelt ivaretas
ved tildeling av treningstid på anlegg i tilknytning til skoler.
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