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STYREPROTOKOLL 

<> 
KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2008-2010 

ONSDAG 24. MARS 2010 
STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE 

     
PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. 
VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD 
BLIR FULGT OPP NÅR DETTE ER AKTUELT. 
 
PROTOKOLLENE BEKJENTGJØRES GJENNOM IDRETTSKRETSENS 
HJEMMESIDE ELLER VED RUNDSKRIV TIL FØLGENDE:  

- Særkretser 
- Idrettsrådene 
- Idrettslagene 
- Kommuner 
- Presse 
- Revisor 
- Kontrollkomite 
- Samarbeidspartnere 

 
ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK, TA 
KONTAKT MED MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS SITT KONTOR 
V/ORG. SJEF. 

 
   MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
   Idrettsvn. 2 
   6413 MOLDE 
   Tlf: 41 90 00 31  
   http://www.idrett.no/moreogromsdal   
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Protokollside nr 090/2008-2010 
 
MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS 
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE 
Tlf: 41 90 00 31 
www.nif.idrett.no/moreogromsdal/  
 
Til stede var: Per Dagfinn Fagerli 

Unni Søbstad Larsen 
Berit Kalvø Stephansen 
Rune Skavnes 
Ivar Øyen 

------------------------------------------------- 
Orgsjef Rune Sjåholm  

 
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde 
MØTETID: Onsdag 24. mars kl 16.45 – 19.30 
 
Saker på dette styremøtet 

• IK tinget 2010 
o Dreiebok 
o Sakliste 
o Ny lov for Møre og Romsdal Idrettskrets 
o Aktivitetstilskudd – kriterier / forvaltning 
o Valgkomiteens arbeid og innstilling   

• Spillemidler 2010 
• Høring – kriterier spillemidler 
• Årsmøterunden 2010 

o Kompetanseutvikling med fokus på idrettsråd 
o Nettverksamling 

I. SAKER TIL ORIENTERING: 

O-sak 0357/2008-2010 
Idrettens konsernkontoordning: 

Vedtak i IS sak 0317/2007-2011: ” Idrettsstyret godkjente at Møre og Romsdal 
Idrettskrets blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB NOR ASA, basert på 
konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.” 
 

O-sak 0358/2008-2010 
Skoleringssamling for veiledere idrettsråd: 

Gjennomført fredag 12. og lørdag 13. mars. Geir Moholt representerte MRIK. 
 

 
O-sak 0359/2008-2010 

Idrett og verdier: 
Presentasjon i form av stikkord utsendt i etterkant av styremøte nr 11. 
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Protokollside nr 091/2008-2010 

O-sak 360/2008-2010: 
Utviklingsprosjekt Mrfylke: 

Jamfør O-sak 0351.  Møte om den nye ”piloten” avholdes på fylkeshuset torsdag 25. mars. 

II. VEDTAKSSAKER: 

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING: 
Sak 0055/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 11/2008-2010 
Sak 0056/2008-2010: Idrettskretstinget 2010.  Gjennomgang. Kvalitetssikring 
Sak 0057/2008-2010: Spillemidler 2010 
Sak 0058/2008-2010: Høringssvar – kriterier spillemidler til anlegg – fylkeskommuner 

 
Sak 0055/2008-2010 

Godkjenning av protokoll nr. 11/2008-2010: 
Enstemmig vedtak: 
PROTOKOLL NR. 11/2008-2010 (5. og 6. februar 2010) godkjennes uten merknader. 

 
Sak 0056/2008-2010 

Idrettskretstinget 2010.  Gjennomgang.  Kvalitetssikring: 
 

• Sjekkpunkt 
• Tidsplanen 
• Åpning av tinget 
• Godkjenning av fullmakter 
• Konstituering – oppgavefordeling 
• Sakenes behandling – arbeidsfordeling 
• Mottakelse av tingdelegater og gjester 

Vedlagt: tingdokumenter. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar gjennomgangen til etterretning. 

 
Sak 0057/2008-2010 
Spillemidler 2010: 

11. februar 2010, i årets første møte i anleggsrådet, ble det fattet følgende vedtak: 
”Den siste politiske behandling vedrørende prinsipper for tildeling og prioritering av spillemidler ble foretatt i 
Fylkeskulturstyrets sak KU-65/08. Disse prinsipper la Anleggsrådet til grunn ved tildelingen i 2009. 
 
Enst. vedtak: 
Anleggsrådet mener at de føringer som fremkommer i Fylkeskulturstyrets sak KU-65/08 skal legges til grunn 
også ved behandling av årets tildeling av spillemidler. 
Videre mener Anleggsrådet at det må utøves politisk påvirkning for å bedre rammevilkårene for de som nå 
planlegger og bygger anlegg. 
De viktigste momenter akkurat nå er: 

• En ny tiltakspakke fra Regjeringen. Dette vil kunne bidra positivt med hensyn til å redusere det store 
etterslepet når det gjelder tildeling av spillemidler. 

• Kriterier og praktisk gjennomføring av momsrefusjon for anlegg som ikke bygges av kommunene må 
avklares snarest. 

Begge disse momenter er viktige for å holde trykket oppe når det gjelder anleggsutbygging.” 
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Protokollside nr 092/2008-2010 
Det vises også til forslag til uttale, sak 5.3, til årets idrettskretsting og til styrets vedtak om 
anleggspolitisk handlingsplan i sak 0051. 
 
Anleggsrådet hadde møte nr 2/2010 mandag 22. mars, i en prosess der til sammen 197 
spillemiddelsøknader har blitt behandlet, hhv 132 ordinære anlegg og 65 nærmiljøanlegg.  
164 av søknadene ble godkjent, hhv 116 ordinære anlegg og 48 nærmiljøanlegg, og oversendt 
KUD (kulturdepartementet) 15. mars 2010. 
 
Vedlagt: Spillemiddelsøknader 2010, sortert etter kategoriene ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg, ordnet kommunevis. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets slutter seg til følgende vedtak i anleggsrådet, datert 22. 
mars 2010: 
Anleggsrådet opprettholder tidligere vedtatte kriterier for prioritering med følgende tillegg og presiseringer: 

• Aktivitetsflater som tar hensyn til rekrutteringsarbeid for barn og unge skal fortsatt prioriteres. Men 
anleggsrådet innser at det i spesielle tilfeller også er nødvendig å prioritere hus/lager etc. for å legge et 
godt grunnlag for god og rasjonell drift og utnyttelse av selve aktivitetsflatene.   

• Anleggsrådet vil videre signalisere at det er svært viktig at det arbeides aktivt både idrettspolitisk og 
politisk med de tre store utfordringene en nå har innenfor idretten og spesielt når det gjelder 
anleggsutviklingen: 

- Momsreformen 
- Det store etterslepet på spillemidler 
- Langsiktig finansiering over statsbudsjettet 

• Når det gjelder etterslepet, har en følgende forslag til løsninger: 
- Nasjonale anlegg, og anlegg som skal realiseres for å  

kunne arrangere større mesterskap, må i fremtiden finansieres direkte over statsbudsjettet.   
- Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som utløser store tilskudd fra 

spillemidlene, må kunne finansieres over andre budsjetter. Eksempel på dette kan være 
badeland/folkebad, der et minimumskrav må være at det som ikke er selve idrettsdelen skal 
finansieres for eksempel over helsebudsjettet. 

De signalene som er gitt i de to siste kulepunktene vil ha enorm betydning for å kunne opprettholde og forsterke 
lokale initiativ, samt generere stor og nødvendig frivillighet i idrettslagene. En frivillighet som kommer 
samfunnet til nytte. 

 
I henhold til sak Ku-16/10 A kulepunkt tre, prioriterer Anleggsrådet flerbrukshallen Træffhuset til fordeling i 
2010. 

 
Når det gjelder gjentatte søknader i kategorien idrettshall foreslås at gjenværende beløp deles i to. 
 
Fornyede søknader med godkjent søknadssum over 1,5 mill. foreslås delt i to, mens godkjent søknadssum over 
3 mill. deles i tre. 
 

Sak 0058/2008-2010 
Høringssvar – kriterier spillemidler til anlegg – fylkeskommuner: 

Det vises til e-post datert 10. februar, med opprinnelig høringsfrist 10. mars, som senere er blitt forlenget.   
 
Enstemmig vedtak: 
 
Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets ønsker å vise til høringssvar gjeldende ”Anleggspolitisk program” som har 
mange berøringspunkter med gjeldende høring og vil i den forbindelse gjenta og forsterke relevante 
berøringspunkter.  Vi vil også vise til protokoll fra møte nr 2/2010 i Anleggsrådet, Møre og Romsdal, datert 
22.3.2010, der relevante momenter vektlegges.   
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Protokollside nr 093/2008-2010 
Innledningsvis vil vi også gi honnør til kriteriegruppa for et godt, gjennomtenkt 
høringsdokument og et godt grunnlag for videreutvikling av arbeidet med ”idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet” i Norge.  Anlegg er ikke et mål i seg selv, kun et viktig virkemiddel i arbeidet 
med å utvikle og forsterke den fysiske aktiviteten (lek, egenorganisert aktivitet, idrett og 

friluftsliv) – der samhandlingen mellom det offentlige, det frivillige og markedet er i 
kontinuerlig utvikling. 
 

1. Grunnleggende premiss for anleggsutviklingen er at det er innmeldte lokale behov som i første rekke 
skal være styrende for hva som skal bygges hvor.  Vi slutter oss derfor til kriteriegruppas anbefalinger 
om at: 

� Godkjent søknadssum skal vektes med 50 % - som før, ingen endring i forhold til dagens kriterier. 
� Antall innbyggere, 6 – 19 år, vektes med 25 % - ei logisk endring i forhold til dagens kriterier, som er 

konsistent med fokus på barn og ungdom i øvrige strategidokumenter og programområder – i norsk 
idrett så vel som i offentlige, politiske organ. 

� Anleggsfordeling, etter ny modell, vektes med 25 % - ei vekting som gjenspeiler satsing mot sentrale 
målgrupper i strategidokumenter og program innen idretten så vel som innen offentlig sektor og som 
gjenspeiler ”søknadstrykket.” 

2. Selv om befolkningstette områder har behov for bedre anleggsdekning, vil vi atter understreke at det er 
distriktene / regionene som har størst etterslep.  Den sterke sentraliseringen i Norge, som bidrar til 
forsterkning av dette problemet, er et samfunnspolitisk spørsmål.  Å styrke anleggsutbygging sentralt på 
bekostning av distriktene, kan i verste fall bidra til ytterligere sentralisering.  Videreutvikling av 
anleggspolitiske program må balanseres i forhold til distriktspolitiske utslag. 

3. Rammebetingelsene for realisering av interkommunale anlegg må styrkes. 
4. Samfunnsansvar i forhold til miljø- og klimaspørsmål må prioriteres både av det offentlige og det 

frivillige.  Derfor må vi arbeide for at alle nye idrettsanlegg skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende 
miljøkrav for å bli tilgodesett med spillemidler. 

5. Norsk idrett skal, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, arbeide for at den organiserte, frivillige barne- 
og ungdomsaktiviteten i størst mulig grad skal ha gratis tilgang til arrangementer, konkurranser og 
treninger i offentlige idrettsanlegg. Norsk idrett skal også arbeide for at den organiserte idretten er 
prioritert bruker i alle anlegg som er spillemiddelfinansierte. 

6. Anleggsrådet i Møre og Romsdal fattet slikt vedtak 22.3.2010, med sanksjonering i idrettskretsstyret 
24.3.2010: 
� Aktivitetsflater som tar hensyn til rekrutteringsarbeid for barn og unge skal fortsatt prioriteres. Men 

anleggsrådet innser at det i spesielle tilfeller også er nødvendig å prioritere hus/lager etc. for å legge 
et godt grunnlag for god og rasjonell drift og utnyttelse av selve aktivitetsflatene.   

� Anleggsrådet vil videre signalisere at det er svært viktig at det arbeides aktivt både idrettspolitisk 
og politisk med de 3 store utfordringene en nå har innenfor idretten og spesielt når det gjelder 
anleggsutviklingen: 
� Momsreformen 
� Det store etterslepet på spillemidler 
� Langsiktig finansiering over statsbudsjettet 

� Når det gjelder etterslepet, har en følgende forslag til løsninger: 
� Nasjonale anlegg, og anlegg som skal realiseres for å  

kunne arrangere større mesterskap, må i fremtiden finansieres direkte over statsbudsjettet.   
� Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som utløser store tilskudd fra 

spillemidlene, må kunne finansieres over andre budsjetter. Eksempel på dette kan være 
badeland/folkebad, der et minimumskrav må være, at det som ikke er selve idrettsdelen skal 
finansieres for eksempel over helsebudsjettet. 

De signalene som er gitt i de 2 siste kulepunktene vil ha enorm betydning for å kunne opprettholde og 
forsterke lokale initiativ, samt generere stor og nødvendig frivillighet i idrettslagene. En frivillighet som 
kommer samfunnet til nytte. 

  
 

Molde, 25/3-10 

 
Rune Sjåholm, org.sjef. 


