
Innspill fra Møre og Romsdal idrettskrets til IPD 2015-2019. 

Basis: styreseminar i august 2014; dialogmøter i Molde og Ålesund 10.02 og 

24.02.15; dialogmøte i Anleggsrådet 10.02.15; questbackhøringer i januar og februar 

2015.  Sum: 37 deltakere med basis i 17 organisasjonsledd. 

Det viktigste av det viktige: 

1. Overordnet plattform og grunnmur: 

a. Delta i debatten, ikke sitt hjemme og klag.  Demokrati handler om å 

delta 

b. Viderefør eksisterende verdigrunnlag – både aktivitetsverdier og 

organisasjonsverdier 

c. Viderefør visjonen «Idrettsglede for alle» - ikke tukle med noe som 

fungerer, men vi kan bli enda tydeligere 

d. Bevare og utvikle «Den norske idrettsmodellen»: 

i. En organisasjon 

ii. Gjennomgående, representativt demokrati 

iii. Topp og bredde, hånd i hånd 

iv. Oversiktlig, inkluderende og verdibasert 

v. Vi må verne om og utvikle modellen – vær på vakt mot 

særinteresser 

2. Rammevilkår / Finansiering / Idrettsanlegg / Samfunnsbidrag: 

a. Beholde og utvikle «enerettsmodellen» 

b. Målrettet finansiering over statsbudsjettet i tillegg: 

i. Bruke statsbudsjettet til å finansiere nasjonalanlegg 

ii. Bruke statsbudsjettet til å finansiere «folkehelseanlegg» - jamfør 

Moldebadet og tilsvarende dyre anlegg som bidrar til å ta vare på 

folkehelse, men der idrettens primæraktivitet utgjør en liten del 

iii. Bruke statsbudsjettet, regionale budsjetter (fylkeskommune, 

fylkesmann) og lokale budsjetter (kommune) til å finansiere 

tiltak som går ut over idrettens primæraktivitet for å bidra til et 

mer fysisk aktivt samfunn, jamfør «Aktiv inspirasjon» 

iv. I Møre og Romsdal har flere idrettsråd fått gjennomslag for 

kommunal forskuttering av spillemidler – dette bør 

implementeres på landsbasis, jamfør årets valgkamp 

v. Bygge allianser med friluftslivets organisasjoner med tanke på 

utvidet samfunnsansvar 

vi. En time fysisk aktivitet i skolen bør innføres på nasjonalt nivå 

vii. Gymsaler er en historisk anakronisme: 

1. Bygg idrettshaller  det handler om kapasitetsutnytting 

viii. Mangfold og inkludering: 

1. Ordningen «Inkludering i idrettslag» må bli ei ordning for 

hele landet, ikke kun for et utplukk storby, jamfør 

«transparent organisasjon» 

c. Null i etterslep kan være en visjon   

i. Dog: behovene er uendelige og akkumuleres i takt med 

aktivitetsmangfold og aktivitetsutvikling.  Etterslep innebærer 



stor aktivitet og en idrettsbevegelse som er «på».  At Oslo i dag 

framstår med null i etterslep er ikke et godt tegn – det handler 

mer om hjelpeløshet ift å få fram søknader.. 

d. Vi slutter oss til målet om 30 % spillemiddelandel 

3. Fire overordnede mål: 

a. Vi kan ikke si tilbud til norske barn. Tilbudet må gjelde samtlige barn 

i Norge.  Bortsett fra det – god formulering: barneidrettsrettigheter og 

–bestemmelser er viktige og bidrar til at barna er godt ivaretatt 

b. Arbeidet med å videreføre barneidrettsskoler inn i ungdomsidretten bør 

forsterkes 

c. Formulering om toppidrett: «Opprettholde Norges posisjon som 

toppidrettsnasjon» 

4. Organisasjon 

a. Idrettsrådene fortjener en større plass i dokumentet.  Slik dokumentet 

framstår nå, har de kun en implisitt plass.  Sørg for at de får en 

eksplisitt plass 

b. Rekruttere ungdom inn i styrene 

c. Frivilligheten som ressurs er under press – ta vare på og legg til rette: 

i. Utvikle enkle modeller som kan bidra til å styrke frivilligheten i 

norsk idrett 

d. Fokus på kompetanseløft, slik som NRFKs / NFFs kvalitetsklubb; Mriks 

kvalitetslag; NIFs klubbhåndbok 

e. Både informasjon og effektivisering og samarbeid er 

forbedringsområder 

5. Arrangement 

a. Det viktigste av det viktige er eierskap 

b. Vektlegg samfunnsverdien ift internasjonale arrangement – den er 

enorm 
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