Oppsummering gruppeoppgaver Idrettsrådskonferansen 2017
Spørsmål 1: Hva kan idrettsrådet gjøre for å gjøre kommunens arbeid
med idrett enda bedre?
 Synliggjøre hva idretten bidrar med – dokumentere utgifter og
dugnadsinnsats
 Synliggjøre hva idretten bidrar med i et folkehelseperspektiv
 Idrettsrådet kan avhjelpe med fordeling av tilskudd og treningstid. I mange
tilfeller kan idretten gjøre den jobben bedre enn kommunen.
 Synliggjøre hvilke aktiviteter som finnes i kommunen og markedsføre det
fullstendige tilbudet med kontaktpersoner
 Ha med kommunens representant for idrett på møtene i idrettsrådet.
 Informere om idrettsarrangement i kommunen
 Invitere administrasjon og lokalpolitikere på arrangement
 Tidligere inn i budsjettarbeidet i kommunen.
 Idrettsrådet bør delta på komitemøter i kommunen.
 Ikke godta direkte kontakt mellom det enkelte idrettslag som ikke kommer
via idrettsrådet
 Få på plass en samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd som sørger
for rolleavklaringer. Denne bør revideres hvert år for å se status og på
forbedringsområder.
 Ha felles prioriteringer og at idrettsrådet deltar i de saker som omhandler
idrett i kommunen, være premissleverandør når idrettsplan skal utarbeides.

Spørsmål 2: Hva kan NIF gjøre for å gjøre idrettsrådet bedre?
 Kan definitivt ble flinkere til å synliggjøre hvor viktig IR er for samfunnet –
talerør mellom frivilligheten og kommune.
 Penger i forbindelse med kommunesammenslåinger blir viktig.
 Øke tilskuddet til LAM (6-19 år)
 Representasjon på idrettstinget eventuelt et eget idrettsting for IR.
 Forum for idrettsråd hvor idrettsrådene kommer sammen og utveksler
erfaringer.
 Egen linje på NIFs budsjett – idrettsrådene gjør en del lovpålagte oppgaver.
 Skape en arena for IR - gjenoppta nasjonale IR konferanser
 I fylkene ha slike konferanser som denne i regi av HIK
 Opprette stimuleringsmidler ifb med satsningsområder.
 Tilbud for voksne, mennesker med funksjonsnedsettelser, som følges opp
med økonomisk tilskudd.

 NIF må kommunisere mer direkte med idrettslagene, spesielt hva gjelder de
ulike tilskuddsordninger og søknadsfrister.

Spørsmål 3: Hvilke prosjekter kan et idrettsråd og en kommune
samarbeide om?















Kommunesammenslåing
Utvikling av anleggsplaner
Å avsette arealer tidlig i planprosessene til idrettsformål
Utvikling av drifts og vedlikeholds behov
Øke kompetansen begge veier – idrettsledere må bli bedre på å forstå det
politiske livet, politikere må øke sin forståelse for hva idretten driver med og
bidrar med – felles temakvelder?
Anlegg – idrettsrådet bør involveres i anleggsplanlegging.
Gjennomgang av utstyr – holder de dagens krav til sikkerhet?
Bli tydeligere på at det forventes at kultur-/idrettskonsulent stiller på IR
møtene
Idrettens servicekontor i kommunen? Samarbeide og utvikle dette.
Være oppmerksom på de uorganiserte gruppene, åpne opp for at disse også
kan aktiviseres igjennom idrettslag.
Lage aktiviteter som gjør det lettere å få med de inaktive med i aktivitet.
Gratis treningstid er god politikk
Tettere samarbeid mot skolene tiltak som f.eks Aktiv Vane og LIM
(Slettebakken), gode eksempler


 Fjerne hindringer som:
o Praktiske
o Økonomiske
o Byråkratiske

