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Idrettens rolle i samfunnet

• Dere vet hva idretten bidrar med i lokalsamfunnet

• Er dere helt sikker på at lokal politikere ser verdien av hva idretten 
bidrar med?

• Kan vi forvente at de kjenner situasjonen og utfordringene?

• Er dere helt sikker på at ansatte i kommuneadministrasjonen ser hva 
idretten bidrar med?

• Kan vi forvente at de kjenner situasjonen og utfordringene?

• Hvis svaret er et tydelig Ja – dere er heldige!

• Hvis svaret er kanskje/nei - kom på banen med info



Våre 3 kommuner – 1 kommune fra 2020

• Lindås er desidert størst med sine rundt 16 000 innbyggere

• Majoriteten av anleggene er finansiert av kommune

• Majoriteten av anleggene driftes av kommunen

• Største anlegg ligger i Knarvik med kustgressbaner, gressbane, 
idrettshall, friidrettsanlegg, videregående skole, ungdomsskole og 
barneskole i nærheten

• Kjenner ikke tallet på hvor mye kommunen betaler for drift og 
vedlikehold av anlegg, men det må være betydelig



Meland

• Idretten eier og drifter sine anlegg

• Kommunen bidrar med 650 000 kroner til drift av private anlegg i året

• Planlegging/bygging av anlegg er gjort av idrettslagene

• Finansiering av anleggene er stort sett gaver fra Trond Mohn

• Drift av anleggene gjøres på dugnad 

• Største anlegg er Fossemyra hvor vi har 2 kunstgressbaner og 
idrettshall. Daglig leder Trond Egil Soltvedt, betalt av Trond Mohn

• Ny fotballhall og ny kunstgressbane, oppstart 2018 – betalt av Trond 
Mohn



Radøy

• Radøyhallen med idrettshall og 25 meter svømmebasseng er i 
kommunal eie.

• Resten av idrettsanleggene er i privat eie 

• Drift og vedlikehold av anlegg på dugnad med økonomisk støtte fra 
kommunen



Hvilken struktur ønsker idretten i den nye 
kommunen?
• Det var tema på vårt første fellesmøte for 3 år siden

• Hvem skal eie? Ønsker vi å være «herre i eget hus»?

• Hvem skal drifte?

• Skal alle ha felles struktur eller ønsker det enkelte idrettslag å 
opprettholde dagens struktur?

• Ved en eventuell kommunal overtagelse – vederlagsfritt eller kjøp?

• Drift og vedlikehold – ansvar på dagtid og kveldstid?

• Betalt dugnad eller på frivillig basis?



Hva er spesielt i den enkelte kommune? Hva 
ønsker en å ta vare på og videreutvikle?
• Radøy – regionalt skyteanlegg

• Radøyhallen

• Meland Golf og Naturpark

• Nordhordland Padleklubb

• Nordhordland Motorsport 

• Lindås – Knarvik Stadion med anlegg for 

• Knarvikmila

• Brekkeløypa 



Hva har vi nok av? Hva mangler vi?

• Fotballbaner?

Turnkasse(r) - basishaller

Anlegg for hallidretter

Anlegg for vinteridretter

Hva med friluftsliv - turstier



Har den enkelte kommune oppført seg likt i 
prosessen? 
• Nei – vi ser at at de minste kommunene er mer opptatt av å finne 

gode løsninger. 

• Mulig at den dominerende kommunen, tenker at det ordner seg 
greit? 

• Lindås har vedtatt oppstart av 3 idrettshaller. Riktignok i tilknytting til 
bygging av nye skoler. Kostnadsrammer??

• Kulturhus med svømmeanlegg. Kostnadsramme??



Hvor finner vi informasjon om hva som 
pågår?
• https://einkommune.no/

https://einkommune.no/


Utfordringer

• Få på plass gode møteplasser for informasjonsutveksling

• Vi nedsatt en gruppe på 3 personer fra hvert enkelt idrettsråd som 
Fellesnemnd for idretten. Vi tenker at det skal være en ressursgruppe for 
politikere og administrasjon

• Hva vil idretten selv?

• Hvordan bli enige oss i mellom?

• Er det gunstig med delt modell?

• Skal idrettsledere drive med aktivitet eller drift og vedlikehold av anlegg?

• Skal idretten eie sine anlegg? Hva da med de som allerede er i privat eie –
skal de kjøpes av kommunen? I så fall hvordan skal prisen avgjøres?



Utfordringer

• Ny plan for ny kommune – innsamling av nødvendige data. Hvem skal 
gjøre det og hvem skal betale? Vi har ingen betalte idrettsrådsledere

• Hvordan være i forkant av prosessen og skaffe midler?



Viktig å ha på plass

• Samarbeidsavtale mellom idrettråd og kommune

• Ha jevnlige møter med politikere og administrasjon

• Åpne diskusjoner

• Ha klare forventninger til hverandre



Grunn til optimisme?

• Sist møte sa ordfører Jon Askeland fra Radøy:

« Gi oss et tilbud vi ikke kan si nei til»

Tror det aller viktigste vi gjør er å ha en hånd på rattet – ikke overlate 
fremdriften til andre alene.

Jeg hadde et avisinnlegg for en stund tilbake om idrettens plass i 
kommunesammenslåingen. Et svar kom på trykk: «Hva har idrett med 
kommunesammenslåing å gjøre»? Vi har en jobb å gjøre – lykke til i 
den enkelte kommune.



Hvor kan dere søke hjelp?

• Norges Idrettsforbund

• Idrettskretsen

• Kommuneadministrasjon?


