Prosess for å utvikle idrettspolitiske handlingsprogram i idrettsråd
Hensikten med et idrettspolitisk handlingsprogram
Alle idrettsråd er gjennom lovnorm for idrettsråd forpliktet til å vedta en handlingsplan på sitt
årsmøte som skal fortelle hva idrettsrådet ønsker å arbeide med frem til neste årsmøte.
Hovedmålet med handlingsplanen er å vise hvordan idrettsrådet skal jobbe for å styrke forholdene
for idretten i kommunen, og spesielt hvordan idretten ønsker at kommunen skal legge til rette
gjennom ulike rammevilkår. For å opprettholde og styrke disse rammevilkårene er idretten nødt til å
formidle sine meninger til kommunens administrasjon og politikere med gode argumenter og felles
budskap i bunn, på vegne av alle idrettslagene. På samme måte som et politisk parti formidler sin
politikk gjennom sine lokale partiprogram, er det en styrke for idrettsrådet å samle støtte fra hele
idretten i kommunen til et felles idrettspolitisk handlingsprogram. Spørsmål som bør besvares i dette
dokumentet er:
•

Hvilke utfordringer har idrettslagene med å utvikle aktiviteten i kommunen de kommende 510 årene?

•

Hvilke idrettsanlegg ønsker idretten realisert de kommende 5-10 årene?

•

På hvilken måte kan kommunen samarbeide med idrettslagene og hjelpe dem med
utfordringene de møter de kommende 5-10 årene?

•

Hvilke rammevilkår og ordninger må opprettholdes eller utvikles for at idretten skal kunne
utvikle seg de kommende 5-10 årene?

Handlingsplan = Idrettspolitisk handlingsprogram.
Et tydelig dokument, jobbet ut i felleskap mellom alle idrettslagene i kommunen og årsmøtevedtatt,
vil være et svært sterkt politisk dokument. Idretten er den største frivillige aktøren i de aller fleste
kommunene i Norge og har muligheten til å drive med reell påvirkning gjennom idrettsrådet.
Handlingsplanen blir på denne måten til et idrettspolitisk handlingsprogram.
Selve dokumentet skal være kortfattet og enkelt å forstå for kommunens administrasjon og
politikere, og bør dermed ikke være på mer enn 3-4 sider totalt.
Hvordan utarbeider idrettskretsen og idrettsrådet det idrettspolitiske handlingsprogrammet i
felleskap?
Idrettskretsen tilbyr seg å lede prosessen med utarbeidelse av idrettspolitisk handlingsprogram. Vi
kan bidra med et objektivt syn på idrettens utgangspunkt i kommunen og veilede idrettsrådet og
idrettslagene til å finne sine viktigste fanesaker. Prosessen deler vi opp i tre deler.
Del 1 - Kartlegging og medvirkning
Kartlegging av idrettens nå-situasjon og rammevilkår for idretten i kommunen ved bruk av statistikk
og undersøkelser.
Medvirkningsprosess gjennom spørreundersøkelser og/eller møter med idrettslagene der de mest
sentrale utfordringene idretten står overfor de 5-10 neste årene avdekkes. I beste fall arrangeres det
egne møter for å kartlegge det totale idrettsanleggsbehovet i kommunen de neste 5-10 årene. Alle
idrettslag bør være til stede og en del av prosessen.
Del 2 - Utarbeidelse av dokumentet og årsmøtevedtak

Idrettskretsen og idrettsrådet utarbeider sammen forslag til selve dokumentet, basert på innspillene
som er kommet i prosessen. Dette vil utgjøre første utkast til det idrettspolitiske
handlingsprogrammet – et utkast som sendes på høring til idrettslagene.
Etter at alle idrettslagene har fått mulighet til å spille inn sine forslag til endringer ferdigstilles
dokumentet. Det legges deretter frem som egen sak på idrettsrådets årsmøte, slik at det kan vedtas
av alle idrettslagene i lag.
Del 3 – Idrettspolitisk påvirkning i praksis og revidering av innholdet
På ulike måter må idrettsrådet arbeide for å få mulighet til å presentere sitt idrettspolitiske
handlingsprogram for administrasjonen og politikere i kommunen i løpet av året. I tillegg, etter
behov, bør det arbeides for å løfte opp de viktigste sakene som konkrete politiske saker i
kommunestyre og aktuelle utvalg i løpet av året.
Del 4 – Oppfølging og vedlikehold av handlingsprogrammet
Det idrettspolitiske handlingsprogrammet bør være gjenstand for årlig revidering i forbindelse med
årsmøtet. Det skal ikke være et statisk dokument, men tas opp til diskusjon årlig for å både
oppdatere innholdet, men også å holde den idrettspolitiske diskusjonen i gang i idretten – gjennom
idrettsrådets aktivitet.

