Att: Ledere og tillitsvalgte idrettsråd og særkretser/regioner
Kopi: Buskerud idrettskrets styre
Referat ledermøte 5. april
Sted og tid:
Tilstede:

Tyrifjord Hotell, 5.april 2014 Kl. 0900
Ledere og tillitsvalgte idrettsråd og særkrester/regioner, Kristin Ørmen
Johnsen, Høyre, Per Olaf Lundteigen, Sp

Agenda
1. Tanker om politisk påvirkningsarbeid i Buskerud
v/Roar Bogerud, styreleder BIK
2. Politisk innspill
3. Hva gjør idretten i Buskerud i forhold til kommune- og fylkestingsvalg 2015?
Tanker om politisk påvirkningsarbeid i Buskerud
Roar Bogerud ønsket velkommen og fortalte at initiativet til ledermøte har bakgrunn i et
ønske om at idrettslag, idrettsråd, særidrettene og idrettskretsen diskuterer hvordan vi best
kan jobbe sammen for å få idrett på den politiske dagsorden i tida fram mot kommune- og
fylkestingsvalg i september 2015. Buskerudidretten bør stå samlet for å utøve påtrykk mot
kommune- og fylkestingspolitikere fram mot valget. Han oppfordret salen til å benytte
muligheten til å føre dialog med Stortingspolitikerne Kristin Ørmen Johnsen og Per Olaf
Lundteigen angående hvordan idretten best kan får innpass på den politiske agendaen.
Idretten sentralt har sine fanesaker som ble brukt i valgkampen i fjor, som et samlet
idrettsdemokrati stod for. Buskerud bør prege den politiske agendaen som en viktig
samfunnsaktør i folkehelsearbeidet gjennom fokus på fysisk aktivitet for barn og unge, og
livslang bevegelsesglede.
Politiske innspill
Øyvind Thorsen holdt innlegg om Buskerud idrettskrets (BIK) sin modell for idrett og skole.
Idretten har lyst til å ta et samfunnsansvar gjennom å gi flest mulig gode idrettslige
opplevelser fra tidlig alder. Skolen er den best egnede arenaen til å sikre gode
aktivitetsopplevelser for alle. Sammen med skolen kan vi i idretten hjelpe flere barn inn i en
positiv mestringsspiral. Vi jobber med å utvikle gode samhandlingsmodeller mellom idretten
og det offentlige (idrettslag, idrettselever som praktikanter og ressurser inn i skolen).
Politikernes anbefalinger
Per Olaf Lundteigen holdt innspill om SP sitt forslag til Stortinget. SP ser betydningen av
idrett i folkehelsearbeidet, både organisert og uorganisert aktivitet. Skolen bør benyttes som
arena med 60 min fysisk aktivitet hver dag fra 1. til 10. klasse med kompetent personell.
Utforming av skolegården som aktivitetsarena, sette faste krav til svømmeferdigheter og
utbedring av farlige skoleveier var noen av elementene som ble tatt frem. Fokus på gode
aktivitetsopplevelser fra tidlig alder er vesentlig for forebyggende folkehelsearbeid. Hva kan
idretten bidra med her?
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Kristin Ørmen Johnsen holdt neste innspill. Hun åpner også for ytterligere samarbeid med
idretten og støtter opp om forslaget vedrørende 60 min fysisk aktivitet i skolen, men uten
utvidelse av skoledagen. Aktiviteten bør inn i SFO-tiden. Hun uttrykte bekymring for frafall
fra idretten i videregående skole og utfordrer idretten på også å ha fokus på elever utover
10. klasse og i tillegg de voksne. Dersom idretten ikke tar denne «ballen» vil kommersielle
aktører fortsette å ta rollen som reparatør av livsstilssykdommer. Innspill gikk også på
hvordan fornye lærerutdanningen og få inn idretten som kompetanseleverandør.
Videre formidlet hun regjeringens tanker rundt idrett og folkehelse. Dette innebærer fortsatt
økning av idrettens rammevilkår og andel av spillemiddeltilskuddet, fokus på organisert og
uorganisert idrett, inkludering av funksjonshemmede, fleksible ordninger med idrettslinjer,
vertskap for OL, samt å fremme positive verdier med fokus på idrettsglede.
Idrettens anbefalinger til politikerne
Idretten i Buskerud vil gjerne ta et større samfunnsansvar, noe som er forankret i IPD
(Idrettspolitisk dokument) og BIKs strategiplan. Idretten har stor tro på å gi barn og unge
gode aktivitetsopplevelser fra svært ung alder, og at forebyggende folkehelse er veien å gå.
Dette gir den største gevinsten på lang sikt. Idretten i Buskerud er allerede i gang med å
prøve ut modeller hvor idretten og skole samarbeider med 60 min fysisk aktivitet. Men for å
få til en varig modell krever dette innpass og erkjennelse også hos politikerne om at dette
bør satses på.
Utfordringen med å ha frivillige som kompetanseleverandører i skolen er at trenere ikke har
kapasitet på dagtid. Derfor har Buskerud idretten stor tro på å benytte unge ledere som
møter elever på et annet sosialt nivå, skaper felleskap og gjør aktivitet attraktivt og
inspirerende.
Buskerud ligger lavt på rankingen over fylker med god halldekning/anleggsdekning og
rammevilkårene for anlegg må forbedres ytterliggere. Dette vil den organiserte idretten s å
vel som uorganisert aktivitet nyte godt av.
Satsing på voksenidretten har sin begrensning i anleggskapasitet. Flere idrettslag har tilbud
til sine voksne medlemmer. Her har idretten noe å jobbe med og utfordre seg selv på videre
fremover.
Hva gjør idretten i Buskerud i forhold til kommune- og fylkestingsvalg 2015
Politikernes innspill
Per Olaf Lundteigen mener at spissing av budskapene til idretten vil gi mer
gjennomslagskraft overfor politikerne. Man må påvirke de politikerne som har sentrale
posisjoner. Spissing av budskap innebærer en prioritering av satsingsområder for å nå frem
til mottakerne. Det må en erkjennelse til hos beslutningstakerne for at endring skal skje.
Kristin Ørmen Johnsen på sin side mener at man må bygge sine argumenter på en bred
plattform. Idretten må komme med gode eksempler og vise til gode forskningsresultater for
å overbevise politikere. Tabloide budskap som at ‘anlegg skaper aktivitet’ er gode og
konkrete budskap som er flotte å argumentere med.
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Idrettens innspill
Buskerud idretten må stå samlet om sine kjernesaker. Ledermøte fikk luftet flere saker som
idretten mer eller mindre står sammen om. Idretten har god gjennomslagskraft da
paraplyorganisasjonen er godt organisert, og dette må vi bruke for det det er verdt. BIKs
strategi og idrettspolitiske arbeid er nedfelt i et strategidokument, men kommunikasjonen
og videre involvering av idrettsråd og særkretser er sterkt ønskelig. Ledermøte besluttet å
lage en god «oppskrift» på idrettens politiske arbeid i kommunene, fylkeskommunen og
Stortingspolitikere fremover. De politiske partiene starter utarbeidelse av sine partiprogram i
disse tider, og da gjelder det å være på banen så tidlig som mulig.
Pål Thommassen i Lier idrettsråd sa seg villig til å være med i utformingen av tydelig
prioriterte områder og en enkel «oppskrift» på arbeid fremover som Buskerudidretten kan
ta i bruk. Oppfølging av ledermøte ble besluttet å skje på første styremøte for det nye styret
i Buskerud idrettskrets.
Med vennlig hilsen,
Knut Harald Sommerfeldt
Informasjonsansvarlig
Buskerud idrettskrets
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