Hva er et idrettsråd?
Idrettsrådet er et felles organ for all
idrett i kommunen som er organisert i
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) gjennom
idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og
bestemmelser. Alle idrettslag med
medlemskap i NIF blir automatisk
medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR
lov § 2).
Formål
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige
forhold for idretten i kommunen.
Idrettsrådet skal være en arena for
samarbeidet mellom idrettslagene, mellom
lagene og kommunale myndigheter og
mellom lagene og idrettskretsen (IR lov § 1).
Idrettsrådets arbeidsoppgaver
• 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
Årsmøte
Årsmøtet holdes i perioden januar til
mars og består av tillitsvalgte fra alle
idrettslagene (IR lov § 12).
Representanter på årsmøtet i idrettsrådet
Velges på idrettslagets årsmøte (IL lov § 15,
pkt. 10 e).
Styret i idrettsrådet

Skal velges på idrettsrådets årsmøte, fritt
blant medlemmene (IR lov §15).
Valgkomite
Idrettsrådet skal ha egen valgkomite som
velges av idrettsrådets årsmøte (IR lov § 15,
pkt. 1i)5).
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Idrettsrådene fordeler årlig aktivitetsmidler
direkte til idrettslagene. Dette er midler fra
overskuddet av spilleinntekter gjennom
Norsk Tipping, og Kulturdepartementet
forvaltermidlene. Fordelingsnøkkel for
Lokale aktivitetsmidler (LAM) bør settes opp
som en årlig sak på Idrettsrådet sitt årsmøte
(IR lov § 15. pkt 1g)
Idrettslagenes ansvar for og bruk
av idrettsrådet
Idrettslagene er idrettsrådets
oppdragsgivere og skal ta ansvar for
at rådet fungerer. Idrettslagene har derfor et
spesielt ansvar for å bruke idrettsrådene i
alle felles og viktige saker som angår idretten
og det offentlige. Dette ansvaret omfatter
blant annet:
• Velge 2-5 representanter som møter på
idrettsrådets årsmøte
• Sende alle henvendelser til kommunen
gjennom idrettsrådet
• Informere idrettsrådet om sine
anleggsplaner på kort og lang sikt, og
fremme søknader gjennom idrettsrådet
• Overholde de frister idrettsrådet setter for
søknader
• Delta på fellesmøter i regi av idrettsrådet
Idrettskretsen – idrettsrådet
1. Idrettskretsen skal sørge for at det i hver
kommune opprettes idrettsråd for
idrettslagene i henhold til NIF’s lov § 8-1.

2. Idrettskretsen skal legge til rette for
regionale og lokale arenaer for samarbeid og
erfaringsutveksling, og kompetanseutvikling
med idrettsråd og mellom idrettsråd.
3. Idrettskretsen skal sørge for at alle nye
ledere får nødvendig
grunnopplæring.
4. Idrettskretsen skal sørge for at
idrettsrådene får kompetanse på anlegg og
planarbeid
5. Alle innspill fra lagene til kommunedelplan
for idrett og fysisk aktivitet skal samordnes
og behandles av idrettsrådet før det tas opp
med kommunen. Idrettskretsen er det
nærmeste støtteorgan for idrettsrådet i
møte med kommune og politikere.
Idrettskretsen samarbeider med fylket på
anleggssektoren.
6. Idrettskretsen skal vurdere etablering av
tilskuddsordninger til helsefremmende tiltak
til idrettslagene som fordeles via
idrettsrådene på lik linje med LAM.
7. På idrettskretsens ting har idrettsrådet
representasjonsrett.
IDRETTSPOLITIKK
I Idrettspolitisk dokument (IPD) for
tingperioden 2011-2015 er det satt følgende
mål når det gjelder idrettsanlegg:
Lokale idrettsanlegg
Mål: Idretten vil arbeide for at det offentlige
tar ansvar for at alle får tilgang til
idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor,
ved
- god planlegging, samarbeid og kombinert
bruk av anleggene
- helårs bruk av alle idrettsanlegg og
gymnastikksaler
- gratis tilgang til offentlige anlegg for barneog ungdomsaktiviteter

Finansiering
Mål: Norsk idrett vil arbeide for at staten
skal bidra til et bredt aktivitetstilbud, ved at
- etterslepet i finansiering av idrettsanlegg,
samt vedlikehold og oppgradering av særlige
kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg,
løses over statsbudsjettet
- interkommunale anlegg får 30 % ekstra
finansiering fra spillemidlene
- anlegg i pressområdene prioriteres ved
øremerking av spillemidler
- løsninger for bruk av fornybar energi blir
søknadsberettiget til offentlig finansiering
Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale
prioriteringer
Mål: Norsk idrett vil arbeide for større
innflytelse i anleggspolitikken, ved at:
- plan- og bygningsloven endres og
idrettsrådene arbeider aktivt for å sikre
arealer til idrett og fysisk aktivitet for
fremtiden
- idretten inntar en aktiv rolle som
kompetent høringsinstans
- idretten evner å prioritere internt overfor
relevante myndigheter
SAMARBEIDS MØNSTERET I KOMMUNEN
IDRETTSLAGENES
- behov
- ønsker
- planer
- henvendelser
- søknader
fremmes gjennom
IDRETTSRÅDET som
- samordner
- prioriterer
- fremmer
- følger opp
sakene fra idrettslaget overfor

KOMMUNEN som tar IDRETTSRÅDET med på
høring og råd.
NETTSIDER
Idrettskretsen sin hjemmeside
www.idrettsforbundet.no/buskerud
www.buskerudidretten.no
Norsk idrett sin hjemmeside www.idrett.no
Hvert enkelt idrettsråd har en nettside der
alle data om idrettslagene oppdateres
kontinuerlig. Noen idrettsråd har tatt denne
siden i bruk som sin informasjonskanal.
www.buskerudidretten.no klikk på linken
‘Idrettsråd’
Her finner du også annen nyttig informasjon
om idrettsråd som for eksempel aktuelle
kontaktpersoner for de ulike idrettsrådene

Nettside for anlegg: www.regjeringen.no
Overordnede planer
NIF har utarbeidet” Anleggspolitisk
handlingsplan for norsk idrett” som er
overordnet strategisk plan for norsk idrett.
Buskerud idrettskrets (BIK) har vedtatt
«Idrettens anleggsplan for Buskerud» som
overordnet plan for anleggsutvikling og
prioriteringer av spillemidler i fylket. Denne
ligger på linken ‘Anlegg’
Buskerud fylkeskommune utarbeider
«Strategiplan for idrett og friluftsliv 20142017» som en overordnet plan for anlegg,
kompetanse og aktivitetsutvikling i fylket.

IR oppgaver, eksempler:
• gir uttale til kommunen i alle saker som er
av interesse for idretten
• en aktiv, formell og operativ rolle ved
rullering av fylkeskommunale og kommunale
planer for idrett og friluftsliv
• innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av
alle offentlige finansierte idrettsanlegg
• sikre arealer til idrettsanlegg i planarbeid
og i et langsiktig perspektiv
• utstyr i tilknytning til anlegg
• fordeling av leietider i kommunale anlegg
• samarbeider med kommunen om drift av
skiløyper
• idrettsrådet er involvert og deltar i
prioritering av kommunale midler og
tilskuddsordninger til idretten
• møter i kommunestyret for å informere om
idretten
• i samarbeid med idrettskrets og
særidretter er pådriver og medspiller om
tilbud innen skole- og fritidsordningen og
aktiv skole på sine respektive nivå
• stimulerer til samarbeid med
helsetjenesten i kommunen
ADRESSER KOMMUNENE
Idrettens kontaktperson (idrettskonsulenter) i
kommunen finner du på linken ‘Idrettsråd’ eller
klikk her

Buskerud idrettskrets
Idrettens Hus
Schwartz gate 6, 3043 Drammen
32 01 61 00
buskerud@idrettsforbundet.no

Buskerud Fylkeskommune
Fylkesidrettskonsulenten
Hauges gate 89, 3019 Drammen
32 80 85 00
postmottak@bfk.no

