
Interpellasjon til kommunestyremøtet 4. oktober 2012
Doping er en utfordring i utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge og ikke bare i
internasjonal toppidrett. Idrettslagene spiller en viKtig rolle i veraiog antidopingsarbeidet. Her
skapes utøvernes verdier og holdninger for år fremover.

,Norges idrettsforbund og Antidoping Norge har et sertifiseringsløp for idrettslag og klubber
til å bli et Rent idrettslag. Det innebærer et 3-trinns løp for å kune profiere seg som et Rent
idrettslag, forberedelse, gjennomføring og registrering. Forberedelsene innebærer at
styret/ledelsen vuderer sin egen bevissthet rundt antidoping og verdiarbeid. Gjennomføring at
laget utarbeider kjøreregler for et Rent idrettslag og gjennomfører holdningsskapende tilak
for utøvere over 15 år. Siste trinn er å registrere seg som et Rent idrettslag og tildeles
sertifikat.

Gode holdninger ift antidoping i idretten er noe alle ønsker. Noen kommuner har satt krav til
lagene i kommunen om at de må sertifiseres som Rent idrettslag for å bli tilq.elt treningstimer i
kommunale bygg og anlegg. Eksempelvis Krsitansand som har i sin kommunedelplan for
idrett og friluftslivet underpunk under "utfordringer ift fysisk aktivitet" som tar for seg
anti doping:

Som vertskapskommune for svært mange idrettsutøvere ønsker Kristiansand
kommune å bidra til gode holdninger innen idretten. Fra og med 2012 vil det
bli satt krav til idrettslag som skal søke treningstid i kommunale anlegg, om at
de forplikter seg til å bidra i antidopingarbeidet med å bli et Rent idrettslag.
Dette er internt holdningsskapende arbeid i hver enkelt klubb - som får et Rent
idrettslag-sertifkat.

Min mening er at Fauske kommune også skal stile et slikt krav. Jeg tror ikke det er noen av
kommunestyrets medlemmer som ikke er enig i at idrettsaktiviteten i kommunen skal være fri
for doping. Jeg har ingen gru ti å tro at doping er et reelt problem i dag. Det betyr, i alle
fall ì mitt hode, at veien for kommunens idrettslag/-klubber å bli Rent idrettslag er lett. I
praksis tror jeg det er snak om å formalisere en eksisterende holdning.

Kommunen gir støte til drift av lag og foreninger. Krav om å være Rent idrettslag må også
gjelde her slik at det blir en helhetlig tilnærming til antidoping i kommunen.Forslag til vedtak: .

. Kommunen~ aktuelle dokumenter endres slik at det stiles krav lag!klubber om å være
Rent idrettslag for å få tildelftreningstider i kommunale bygg og anlegg.

. Statuttene for å få tildelt driftsstøte for idrettslag/-klubber endres slik at det er krav

i om Rent idrettslag for å få støte.
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