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Notat fra Idrettspolitisk paneldebatt 
 
 

Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus 
Dag/Dato: Mandag 24. august 2015 
KL: 18.00 – 20.00 
 
Leder i Idrettsrådet Paul Elvebø ønsket repsentantene fra di politiske 
partier i Verdal, leder i Idrettskretsen Susanne Bratli, idrettslagene, 
pressen og øvrige velkommen til debatt. 
Idrettsrådet består av 31 medlemsklubber med 8021 medlemmer 
 
Tilstede: 31 deltakere med alle, av idrettslagene var Leirådal IL, Vuku IL, 
Leksdal IL, Inndahl IL og Verdal IL tilstede. 
 
Repsentantene fra partiene presenterte så seg: 
 
Arbeiderpartiet:              Trine Reitan  
Venstre:                           Bjørn S. Hojem 
Høyre:                               Tor Ove Nesset 
Senterpartiet            Pål Sverre Fikse 
Kristelig Folkeparti:        Tor Petter Abelsen 
Sosialistisk Venstre:       Jonny Bæckstrøm 
Miljøpartiet di grønne:  Randi Kvernmo 
  

Fremskrittspartiet og Rødt stilte ikke. 
 
Debattleder Susanne Bratli orienterte om at di 4 første sakene ble 
kveldens debattemner, med en kort innledning til hvert punk. 
Partiene fikk så gi sin kommentarer til hvert punk og til slutt en 
oppsummering. 
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 60 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen. 

Innledning ved Susanne Bratli, NTIK 
 
Miljøpartiet di grønne: Har dette ikke med i programmet 
Sosialistisk Venstre: Ja 
Arbeiderpartiet: Mål ja/ikke enkelt og innføre/kostnadsspørsmål             
Kristelig Folkeparti: Støtter opp om dette ja/koster penger og innføre 
Senterpartiet: Har dette i programmet/er viktig 
Venstre: Viktig og få dette inn i skolene/hvordan 
gjennomføres                         
Høyre: Støtter økt fysisk aktivitet/legge bedre tilrette   
 
Konklusjon: Alle partier er positive                            
 
 

 Kommunale ressurser til drift av anlegg. jamfør søknad av 27.7.14 om 
økning av den kommunale støtte til drift av anlegg fra årlig 200.00 til 
400.000 
Innledning ved Erik Stiklestad, Leksdal IL 
 
Høyre: Støtter økning 
Venstre: Støtter økningen 
Senterpartiet: Kan ikke garantere, men vil være med og foreslå det 
Kristelig Folkeparti: Ja vil være med og se på dette 
Arbeiderpartiet: Villig til og se på dette, men kan ikke garantere 
Sosialistisk Venstre: Kan vi gå for, ja til økning 
Miljøpartiet di grønne: Ønsker og øke tilskuddet 
 
Konklusjon: Støtter økning 
 
 

 Aktivitetsrettet tilskudd, kommunen matcher statens årlige potte til 
lokale aktivitetsmidler (LAM midler - 915063).  
Innledning ved Paul Elvebø, Leder Verdal Idrettsråd 
 
Sosialistisk Venstre: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
Arbeiderpartiet: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
Kristelig Folkeparti: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
Senterpartiet: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
Venstre: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
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Høyre: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
Miljøpartiet di grønne: Støtter ikke dette på grunn av økonomien 
 
Konklusjon: støttes ikke 
 
 

 Gratis bruk av alle idrettsanlegg for barn og unge. 
Innledning ved Susanne Bratli, NTIK 
 
Høyre: Nei 
Venstre: Ønsker at det blir gratis 
Senterpartiet: Med på og redusere kostnaden 
Kristelig Folkeparti: Arbeide for mindre leie 
Arbeiderpartiet: Intensjon at det skal være gratis 
Sosialistisk Venstre: Ja 
Miljøpartiet di grønne: Ja 
 
Konklusjon: Jobbe for og redusere kostnaden 
 
Oppsummering: 
Høyre: Viktig og trekke inn idretten i fysisk aktivitet osv. 
Venstre: Idretten og annet frivillighet gjør en god jobb – Se på¨om idretten 
får bedre kår. 
Senterpartiet: SP har godt hjerte for idretten – ønsker mer idrett inn i den 
politiske diskusjon – årlige møteplasser for frivillighetsarbeid – anlegg 
skaper aktivitet – drift av anlegg. 
Kristelig Folkeparti: Frafallet i idretten må sees på – hva hadde vi vært 
uten idretten – idretten skal drives av idretten - bedre rammevilkår – lytte til 
idretten. 
Miljøpartiet di grønne: Idretten viktig – levende bygder med idretten. 
Arbeiderpartiet: Videreføre det gode samarbeidet med Idrettsrådet – Legge 
til rette i hele kommunen – 60 min i skolen bør organiseres – møteplasser – 
kulturkontoret gjør en god jobb. 
Sosialistisk Venstre: Viktig og gi idretten bedre rammevilkår – takker for 
invitasjonen til dette møte. 
 
Susanne Bratli avsluttet paneldebatten. 
Leder i Idrettsrådet takket for oppmøte og en god debatt. 
 
P.E 
 


