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Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

§ 8-2. Oppgaver   

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige 

forhold for idretten i kommunen. 

Idrettsrådet skal være en arena for 

samarbeid mellom lagene, mellom lagene og 

de kommunale myndigheter og mellom 

lagene og idrettskretsen.   

(2) Idrettsrådet skal:   

- styrke idrettens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet,   

- foreta prioriteringer på vegne av 

idrettslagene, - dokumentere og synliggjøre 

idrettens lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram,   

- være en møteplass og utviklingsarena i 

skjæringspunktet mellom offentlig og 

frivillig virke.   

(3) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk 

organisasjonsledd med oppgaver primært på 

lokalt nivå.   

(4) Alle saker som er av felles interesse for 

idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet.  
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- fastsette tildelingskriterier for LAM basert 
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Begrunnelse: 

Mange idrettsråd fastsetter ikke tildelingskriteriene på hvert årsmøte. En endring av 

oppgavelisten vil være en positiv påminnelse om at dette er pålagt. 
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