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Norsk idrett sitt organisasjonskart



- vår samarbeidspartner

Idrettsråd – fellesorgan for idrettslaga

Idrettsrådet skal vere eit idrettspolitisk organisasjonsledd
med oppgåver primært på lokalt nivå.

➢ I alle kommunar med meir enn tre idrettslag skal det vere idrettsråd for 
idrettslag som er medlem i NIF.

➢ Alle saker av felles interesser for idretten skal sendast til kommunen 
gjennom idrettsrådet.

Idrettsrådet skal:

➢ arbeide for best mogleg tilhøve for idretten i kommunen

➢ vere arena for samarbeid mellom idrettslaga, mellom idrettslaga 
og kommunen og mellom idrettslaga og idrettskrinsen





- vår samarbeidspartner

Idrettsrådet - oppgåver

Idrettsrådet skal:

• Styrke idretten sin rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
- medverknad i høve kommuneplanarbeidet

- styrke frivillig innsats - t.d. tilskot til drift, gratis tilgjenge til kommunale  
idrettsanlegg for barn og ungdom 

• Dokumentere og synleggjere idretten sitt lokale omfang og utvikle 
lokale idrettspolitiske program 

• Gjere prioriteringar på vegne av idrettslaga
- prioritering av søknader om spelemidlar til anlegg, kommunale midlar til idretten 

- prioritering og fordeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM)



- vår samarbeidspartner

• Fordeling av treningstider i anlegg

• Samordne kompetansetiltak mellom idrettslaga

• Legge til rette for aktivitetstiltak for spesielle målgrupper på 
tvers i lokalsamfunnet

• Vere ein møteplass og utviklingsarena mellom offentleg og 
frivillig virke

Andre oppgåver som kan vere aktuelle for IR 



«Ein god idrettskommune»

Idrettsrådet som pådrivar for idretten i kommunen

Link til rettleiar: "Når en pluss en blir mer enn to" - ein rettleiar for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

o Idretten og kommunen ser det som ei felles utfordring å skape gode oppvekst- og 

levevilkår for kommunen sine innbyggjarar.

o Gjennom idrettslaga har barn, ungdom og vaksne eit idrettstilbod som i mangfald og 

breidde dekker ulike behov og ambisjonar med idrettsleg aktivitet.

o Idrettslaga har idrettsanlegg til rådvelde som gjer det mogleg å realisere og vidareutvikle 

idrettstilbodet.

o Det finns kommunale støtteordningar som gir eit viktig bidrag til aktivitet og drift i 

anlegga. 

o Idrettsrådet og kommunen har den kompetansen som trengs for å ta i vare 

idrettsoppgåvene sine på ein fagleg god måte.

o Idrettsrådet og kommunen har ein formell samarbeidsavtale som klargjer gjensidige 

rettar og plikter, samarbeidsordningar og felles møteplassar.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf


www.idrettskrinsen.no

www.idrettsforbundet.no

www.godeidrettsanlegg.no

Infobrosjyre om idrettsråd

Rettleiar for samarbeid mellom kommune og idrettsrad

Lokale aktivitetsmidlar (LAM)

Nyttige lenkjer

http://www.idrettskrinsen.no/
http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.godeidrettsanlegg.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sogn-og-fjordane-idrettskrins/idrettsrad1/infobrosjyre-om-idrettsrad/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/




www.idrettskrinsen.no

Idrettskrinsen på Facebook

http://www.idrettskrinsen.no/
https://www.facebook.com/pages/Sogn-og-Fjordane-Idrettskrins/406758512724287?ref=hl

