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Uttale i forbindelse med høring om fremtidig
organisering av norsk idrett
Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Orkidé – Nordmøre Regionråd er de tre regionrådene i
Møre og Romsdal. Denne uttalen er utarbeidet på vegne av kommunene i fylket.
Da dette er en sak som engasjerer bredt gjør vi oppmerksom på at flere av kommunene i tillegg vil
sende inn separate høringsuttalelser.

Bakgrunn
Det vises til Norges Idrettsforbund sitt notat «Høring – fremtidig organisering av norsk idrett» datert
26. oktober 2018

Vurdering
Målet med moderniseringsprosjektet til NIF er at det skal bli enklere å være medlem i norsk idrett, og
idrettslagene skal få en enklere administrativ hverdag. Gjennom innføring av soneidrettsråd vil
avstanden mellom idretten lokalt, idrettskretsene og idrettsforbundet øke. En organisering med
soneidrettsråd vil kunne svekke samarbeidet mellom idrettsråd og kommune. Dette kan fjerne det
lokale engasjementet, noe som er basisen i norsk idrett.
En avdemokratisering lokalt vil føre til en økt sentralisering av organisasjonen og ikke komme
medlemmene til gode. Skal idrettsrådene være en samarbeidspart med kommunene innenfor
områdene anleggsutvikling, kommunale og interkommunale planprosesser, samt jobbe for gode
rammebetingelser for idrettslagene i sine respektive kommuner bør de normalt følge
kommunegrensene. Skal noen idrettsråd slå seg sammen må dette være med bakgrunn i lokalt
ønske, og for at det ivaretar engasjementet på en bedre måte.

Romsdal Regionråd
Torget 4, 6413 Molde
Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no

Høringsuttalelse
Regionrådene i Møre og Romsdal ønsker at idrettsdemokratiet fortsatt skal ivaretas lokalt, og at
idrettsrådene normalt skal følge kommunegrensene for å opprettholde og styrke det lokale
engasjementet.
Idrettsrådene er et viktig samhandlings- og idrettspolitisk ledd mellom idrettslagene og kommunen.
Det er viktig for kommunene å ha et idrettspolitisk ledd å samhandle med lokalt, som dialogpartner
på høringer og for å kunne uttale seg på vegne av idretten i én kommune.
Idrettsrådenes rolle kan variere noe fra kommune til kommune, men de fleste idrettsråd har en viktig
rolle knyttet til vurderinger/innspill i forbindelse med prioritering av spillemiddelprosjekter. I noen
kommuner spiller også idrettsrådet en aktiv rolle i forbindelse med tildeling av treningstider i idrettsog svømmehaller, samt fordeling av de kommunale kulturmidlene etter delegert fullmakt.
Vi ønsker derfor at modellen rundt idrettsråd fortsetter som i dag og at man forkaster tanken om å
organisere disse som regioner.
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