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Forslag til lovendring - Idrettstinget 2021 
Fra: Nordland idrettskrets 
Tittel på forslag: Endring av § 8-1 Opprettelse og organisasjon 
 
Forslag: 
 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
§ 8-1. Opprettelse og organisasjon 
Idrettsråd opprettes, sammenslås og 
oppløses av idrettskretsen, som også 
fastsetter idrettsrådets grenser. 
Beslutningen fattes av idrettskretsens 
styrende organer ved flertallsavgjørelse. Alle 
idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd. 
 
 

§ 8-1. Opprettelse og organisasjon 
Idrettsråd opprettes, sammenslås og 
oppløses av idrettskretsen, som også 
fastsetter idrettsrådets grenser. 
Beslutningen fattes av idrettskretsens 
styrende organer ved flertallsavgjørelse. I 
alle kommuner med mer enn tre idrettslag 
skal idrettslagene være tilsluttet et 
idrettsråd. 
 

 
Begrunnelse: 
Paragrafen ble endret på Idrettstinget i 2019 med en intensjon om å forenkle lovverket. 
Tidligere var det krav om at det i kommuner med mer enn 3 idrettslag skulle det opprettes 
idrettsråd. Dette ble fjernet, og i begrunnelsen for endringen står det at det bør være opp til 
den enkelte idrettskrets å vurdere behovet for idrettsråd. Nordland idrettskrets mener det 
derfor blir en selvmotsigelse når man i neste setning sier at alle idrettslag skal være tilsluttet 
et idrettsråd. Vi mener likevel at når det er mer enn 3 idrettslag bør de, som før, være 
tilsluttet et idrettsråd. 
 
I Nordland har vi pr d.d. 10 kommuner med 3 eller færre idrettslag. Alle idrettslagene mener 
det er unødvendig å opprette et idrettsråd i kommunen når det er så få idrettslag. Det blir et 
byråkratiserende ledd.  
 
I § 5-2 Idrettskretsenes oppgaver står det i pkt 1b Idrettskretsene skal arbeide med 
idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale 
organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 
rammevilkår. Det betyr at idrettskretsen har ansvar for å bedre idrettslagenes rammevilkår i 
alle kommuner, også de som ikke har idrettsråd.  
 
Andre idrettskretser har ikke så mange kommuner med svært få idrettslag som Nordland, og 
har funnet en løsning på det. Hvis loven blir endret, slik vi ønsker, vil det ikke ha noen 
praktisk betydning for disse idrettskretsene fordi man fortsatt kan opprette idrettsråd for 1, 2 
eller 3 idrettslag hvis man mener det er hensiktsmessig. 
 
Loven gir nå mulighet for å ha idrettsråd som omfatter idrettslag fra flere kommuner. Det er 
en mulighet for å imøtekomme kravet i loven slik den lyder nå. Idrettskretsenes erfaring er at 
man møter motstand fordi man i plansaker, fordeling av LAM osv. uansett må forholde seg til 
de enkelte kommunene. Jobben for styret i idrettsrådet blir derfor mer omfattende. Hvis det 
likevel er en positiv innstilling til å ta inn idrettslag fra andre kommuner i idrettsrådet, vil en 
lovendring slik vi foreslår, ikke være til hinder for det. Men man slipper lovkravet. 
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