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Idrettslig skuffelse
Manglende midler.
Rauma idrettsråd
reagerer negativt både
på manglende midler
til idretten fra
kommunens side og
måten midler blir
fordelt på.
I et brev til kommunen ved ordføreren reagerer Rauma idrettsråd
ved leder Vidar Moen blant annet
på det de tolker som manglende
vilje til samarbeid. Som tidligere
omtalt i Åndalsnes Avis hadde
kommunen – ved ordfører, rådmann og kultursjef – et møte med
idrettsrådet den 16. februar i år.
Dette ble sett på som et fruktbart
møte fra rådets side. Etter deres
oppfatning så begge parter fram til
å etablere en formell samarbeidsavtale.
"Rauma idrettsråd reagerer derfor med undring over at avtalens
intensjoner ikke blir praktisert i
denne saka", skriver rådet ved lederen.
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"I denne saka" gjelder blant annet fordelingen av kommunale
kulturmidler til idretten i Rauma
for 2012. Kultursjefen har via rådmannen og politiske vedtak, fordelt midlene uten at kommunens
høgeste organ innen idretten, er
tatt med på råd.

Skuffet
Rådet reagerer også med skuffelse
på at de kommunale kulturmidlene til idretten er redusert med
32.000 kroner fra 2011 til 2012 –
det til tross for at politikere i de ulike partiene før valget signaliserte
økt støtte til idretten.
"Nå registrerer vi altså en nedskjæring i midlene til idretten, og at
kommunen heller ikke følger sine
vedtatte budsjetter når tildelinger
gjøres", poengteres det i brevet.
I brevet påpeker leder at rådet er
valgt blant idrettslagenes medlemmer i Rauma. Idrettsrådet har derfor et helhetlig syn på idretten i
Rauma og vil hjelpe kommunen
med å ta beslutninger til beste for
alle idrettslagene i kommunen.

Fire spørsmål
Nå ønsker de svar på fire spørsmål:
1. Hvorfor har kultursjefen omprioritert og endret fordelingen av de
kommunale kulturmidlene til
idretten for 2012?
2. De kulturelle midlene til idretten er redusert med 32.000 kroner.
Rauma idrettsråd ønsker å vite
hvorfor tilskuddet ble redusert og
hva disse midlene har blitt omdisponert til?
3. Den kommunale andelen av
spillemidler har vært en fast andel
av kommunens budsjett i "alle år"
– fra 1988 ble midlene fordelt av
idrettens kontaktutvalg; seinere

Delte ut ros. I begynnelsen av mars hadde Åndalsnes Avis ei sak der leder i Rauma idrettsråd,
Vidar Moen, delte ut ros for hvordan rådet ble tatt imot av kommunen – blant annet ble de lovet
et bedre samarbeid. Nå er for eksempel midler fra kommunen fordelt uten at organet er tatt med
på råd. – Ikke i tråd med intensjonene om en formell samarbeidsavtale, mener Moen.
Rauma idrettsråd. I budsjettet for
2012 "kommunal andel spillemidler" er det bevilget 202.000 kroner.
Hvorfor ble ikke disse midlene tildelt i tråd med tidligere praksis?
4. Med bakgrunn i intensjon om
samarbeid mellom kommunen og
rådet i idrettspolitiske saker; hvorfor ble ikke intensjonen med samarbeidsavtalen forsøkt praktisert i
denne saka?
Ordfører Oddbjørn Wærås sier at
da budsjettet ble vedtatt, var ikke
innmeldelsen i Nordmøre og
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Åpningen. Fra før har det vært kjent
at samferdselsminister Magnhild
Meltveit Kleppa kommer. Nå
kommer også Liv Signe Navarsete.
Det offisielle åpningen av Nasjonale Turistveger som skal skje på Trollstigen den 16. juni,
blir smykket med besøk av to statsråder. Både
samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
og kommunal- og regionalminister Liv Signe
Navarsete kommer til arrangementet på Trollstigen. Det samme gjør vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.
I en pressemelding fra Statens vegvesen heter
det at det nå, etter en byggeperiode på seks år, er
skapt et nytt trollstigplatå med kafé med store
vinduer, vannspeil og tak som fungerer som
amfi. Bruer og stier leder besøkende til flere utsiktspunkter hvorav en av plattformene er utformet for bevegelseshemmete. Vegen er lagt
om og det er nytt parkeringsområde. Hele anleggets uttrykk er i nært samarbeid med naturen og byggematerialer er betong, glass og stål
som skal tåle det barske klimaet. Fra programmet nevnes det at all trafikk til Trollstigen denne dagen skal gå med skyttelbusser fordi vegen
vil være stengt mellom 11.00 og 13.00. Det vil
i denne perioden bli veteranbilkortesje til toppen. vel en time er satt av til den offisielle delen
av åpningen. Deretter blir det folkefest med
kulturinnslag av lokale krefter før skyttelbussene skal bringe folket ned igjen fra fjellet.
Nasjonale turistveger består av 18 vegstrekninger rundt om i landet.
Stein Siem
stein. siem@andalsnes-avis.no
71 22 77 25, mobil: 91 510 585

Romsdal Frlluftsråd med. Dette
kom til i etterkant og gjorde at potten til idretten måtte reduseres.
– Politisk ble det besluttet at pengene skulle tas fra område kultur.
Men neste år vil vi ikke få denne
ekstraordinære belastningen, sier
Wærås.
Når det gjelder fordelingsnøkkelen
til idretten, mener ordføreren at
den er satt. Fra 2012 er det nemlig
besluttet at det skal deles opp i tre
områder – slik sett er løpet lagt.
– Idrettsrådet etterlyser et varsla

samarbeid. Hvorfor er ikke de tatt
med på råd?
– Når det gjelder dette med samarbeid med idrettsrådet, vil det bli
fremmet som egen politisk sak i
mai/juni. Personlig ser jeg på samarbeid med idretten som en viktig.
Wærås legger til at det er politisk
vilje til å satse på idretten – ingen
må være i tvil om det.
Øystein Talberg
oystein. talberg@andalsnes-avis.no
71 22 77 26, mobil: 91 190 213

Tegn deg på sirkus
50 billetter. Tegn deg på
forestillinga til Cirkus Merano
torsdag 19. april.
Sirkuset kommer for å underholde publikum
på Åndalsnes med omegn. I den anledning
har Cirkus Merano utfordret leserne av Åndalsnes Avis med en tegnekonkurranse.
– Vi håper mange tegner og leverer til lokalavisa. Da er du med u trekningen av hele
50 tribunebilletter, lover Turid Beth Hansen i
sirkuset.

For 38. gang
– Vi drar i gang en skikkelig sagflisfest, sier
Meranodirektør Knut Dahl. Torsdag 19.april
blåser han i fløyta for årets nye forestilling i
Troa på Åndalsnes. For Knut Dahl og hans
Cirkus Merano er dette deres 38. Norgesturnè.. I løpet av sesongen får 140 byer og tettsteder over hele landet besøk av det livsglade
Meranoensemblet, med den verdige elefanten Baba, snørrhovne kameler, festlige
hunder og vakre araberhester i spissen. "Beste Cirkus Merano på år og dag" skrev Aftenbladets anmelder etter besøket i Egersund.
– Årets forestilling preges av kraft, energi,
mange dyrenumre, mye komikk og høyt tempo, sier Meranodirektøren. Direktør Dahl
lover en "kompakt", fartsfylt og fornøyelig
forestilling som har ett eneste mål: Gi publikum landet rundt en liten fritime fra hverdagsstress og mas.
– Det viktigste for meg er å skape en helhetlig totalopplevelse, skape topp familieunderholdning på hvert sted vi besøker. Jeg har,
som alltid, satset på topp kvalitet både i og
utenfor manesjen understreker Dahl.

Voksen elefant. Baba er en indisk
skjønnhet på 40 år og 4,3 tonn. Hun
kom til sin eierfamilie da hun var to år
ung, og har vokst opp sammen med sin
to år eldre nåværende eier Adriana Folco
Althoff. Baba var en av mange elefantunger som var alene i livet, moren var
skutt av storviltjegere. Elefanten kan du
se på Cirkus Merano på Troaområdet på
Åndalsnes torsdag 19. april.
Lars Smisethjell
lars.smisethjell@andalsnes-avis.no
71 22 77 24, mobil: 91 510 584

