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Svar på skriftelig spørsmål vedr. Terrengkarusellen 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål om Terrengkarusellen, innsendt per epost 

15.02.21. Spørsmålet var:  

«Ærede ordfører  

 

Terrengkarusellen i regi av Agder Bedriftsidrettskrets mottok i 2020 et tilskudd fra 

Kristiansand kommune på Kr. 30.000. Dette tilskuddet har gradvis blitt redusert etter 

å ha vært årlig 100.000 Kr for få år siden. 

 

Bedriftsidrettskretsen ble i 2020 meddelt at det måtte søkes fra en annen pott mer 

rettet mot folkehelsemidler. Folkehelsekoordinator i kulturstaben, Ranveig Odden, 

viser da til vedtak i kulturutvalget i februar 2020 ført i pennen av kulturdirektøren. 

Som de fleste kjenner til er Terrengkarusellen et mosjonsarrangement som dette året 

arrangeres for 47.gang. Årlig deltar mer enn 3000 deltakere i alle aldre, det 

arrangeres egen barnekarusell med ca 200 deltakere, og en ivrig dugnadsgjeng legger 

ned en innsats på omlag 12000 dugnadstimer i året. Til tross for covid-19 ble også 

aktiviteten opprettholdt i 2020, dog på en annen måte enn i et normalt år. Normalt 

arrangeres 19 karuselløp spredd over hele kommunen, helt vest til Kjellandsheia i 

Søgne. 

 

Kulturdirektøren skriver også i sin innstilling for et år siden at «dette er et solid 

arrangement og et årelangt samfunnsnyttig folkehelsetiltak». 

 

Kulturutvalget og helseutvalget har i sine møter i januar bevilget millioner i tilskudd til 

ulike tiltak som eksempelvis private idrettsanlegg, ulike festivaler og tiltak for frivillig 

innsats innen helse, sosial og omsorgsfeltet. Men et positivt tiltak for folkehelsen som 

Terrengkarusellen får altså ingen støtte i 2021. 

 

Så mitt spørsmål til ordføreren er da : 

Hvilke muligheter fins for at dette viktige folkehelsetiltaket skal få støtte fra 

kommunen ? 

Bør ikke kommunen yte noe til viktige folkehelsetiltak ? 

 

Jeg imøteser ordførerens svar på dette viktige spørsmålet.» 
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Svar: 

Representanten tar opp mulighet for tilskudd til folkehelsetiltak i kommunen med 

Terrengkarusellen som eksempel.  

 

La meg da begynne med å gi honnør til terrengkarusellen som har en imponerende 

historie, som bidrar til god folkehelse og som engasjerer bredt. 

 

Terrengkarusellen eies og drives av Agder bedriftsidrettskrets. I siste søknad fra dem 

om støtte til kunst- og kulturformål er aktiviteten integrert i deres store og breie 

aktivitet. I Kristiansand har vi gode støtteordninger for barne- og ungdomsidretten 

med støtte per medlem, mens for voksne idrettsutøvere og bedriftsidretten, så pekes 

det ofte på at man i stor grad forventes å finansiere sin egen aktivitet mens 

kommunen prioriterer de yngre. Kommunen tar også i stor grad ansvar for 

idrettsanlegg.  

 

Terrengkarusellen bidrar til fysisk aktivitet på ulike steder i kommunen for mange 

ulike grupper. Det er bra! Så har Agder bedriftsidrettskrets over årene fått støtte på 

ulikt nivå av kommunen og de har oppnådd en drift der deltakerne betaler for egen 

deltakelse.  

 

Prioriteringene til de kommunale tilskuddsordningene peker med tiden på andre 

aktiviteter. Innenfor ordningen kunst- og kulturformål, er det idrettsformål som 

mesterskap og liknende som har blitt prioritert.  

 

Så spørres det om generelle tilskuddsordninger for folkehelstiltak i kommunen. Det 

har vært bystyrets vilje at folkehelsetiltak bakes inn i den generelle driften av 

kommunen. All aktivitet skal bidra til bedre helse og bedre fordeling av helse i 

befolkningen vår. Det er ikke egne tilskuddsordninger som har som formål å bedre 

folkehelsen. I vedtatt planprogram for kommunen ligger revidering av 

folkehelsestrategien og arbeidet er i gang. Saken kommer etter planen til behandling i 

høst og er en anledning til å vurdere om kommunen skal fortsette strategien med å 

søke å oppnå bedre folkehelse ved å bake perspektivet inn i all aktivitet eller om det 

skal opprettes egne tilskuddsordninger.  

 

Det er viktig for meg å presisere at dette er et utrolig viktig folkehelsetiltak, og at jeg 

kommer til å følge opp dialogen fremover for å bidra til de beste løsningene vi kan få 

til sammen innenfor de rammene vi har satt. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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