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Informasjon om Opplandsidretten 

Oppland idrettskrets (OIK) skal være en 
pådriver og en aktiv støttespiller for den 
frivillige idretten i Oppland gjennom å: 

•   være et talerør for idretten 
•   bedre rammevilkårene 
•   kompetansebygging 
•   fremme idrettens verdier 

 
Grunnlagsdata for Opplandsidrettens anno 
2012: 

 398 idrettslag 

 26 idrettsråd 

 80956 medlemskap =  ca 43 % av 

befolkningen i Oppland 

 Totalt kommunalt driftstilskudd og 

tilskudd til idrettslag på ca. 86 

millioner kroner for 2012* 

Denne medlemsmassen utgjør i overkant av 
1000** frivillige årsverk per år. Verdien av den 
årlige frivillige innsatsen utgjør ca. 450. 
millioner***. Forholdet mellom den frivillige 
produksjonen og det kommunale 
driftstilskuddet er 1/5. Det offentlige Oppland 
bruker ca. 460,- per innbygger på 
idrettsformål. 
 
 

 
 

Figur 1 viser forholdet mellom 

kommunale tilskudd i 2012 totalt for 

Oppland, og verdien av frivillig innsats.  

Legg merke til at intern finansiering 

slik som kontingenter, 

dugnadsinntekter, sponsorinntekter 

o.s.v. er ikke inkludert. 

Hva er et idrettsråd 
Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i en 
kommune. Idrettsrådet er organisasjonsledd i 
Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) gjennom 
idrettskretsen, og er 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 idrettslagene og 
kommunen og mellom idrettslagene 
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 

  
Hvorfor er idrettsrådet så viktig? 
Som vi ser av figur 1 er kommunale 
bevilgninger relativt beskjedent i forhold til 
den frivillige produksjonen, spesielt om man 
også regner inn andre inntekter til klubben 
som ikke regnes som offentlig støtte. Likevel 
er kommunene den viktigste instansen for 
tilføring av penger fra det offentlige til 
idretten. Kommunene i Norge brukte i 2012 i 
overkant av fem milliarder kroner på 
investering, drift og tilskudd til idrettsformål. 
Staten, inkludert spillemidler fra Norsk tipping 
og MVA kompensasjon, tilførte i overkant av 
to milliarder til idretten i Norge. 
 
Et oppegående og sterkt idrettsråd som fungerer 
som et talerør på vegne av HELE idretten i en 
kommune, vil naturligvis ha en stor politisk 
påvirkningskraft for å opprettholde og bedre 
rammevilkårene for idretten lokalt. 

 

*Hentet fra «Kostra», **Basert på en årsverksfaktor på 0,016, ***Ved årlig gjennomsnittslønn på 450’ 
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Kan idrettsrådet bidra til redusert frafall av 
unge i idretten? 
Best mulig rammevilkår for lokalidretten kan 
ha direkte påvirkning på frafallet ved at en 
sikrer gode og attraktive anlegg, lavere 
treningsavgifter og at idrettslagene kan ha 
mest mulig fokus på aktivitet.  
 
Idrettsrådet kan bidra til dette ved å: 
 

• Synliggjøre lokalidretten og verdien av 
den, gjennom samordnet politisk 
påvirkningsarbeid 

• Inngå samarbeidsavtale med 
kommunen – samt påvirke 
bevisstgjøring av IR’s funksjon og 
arbeidsoppgaver 

• Sørge for gode anleggsplanprosesser 
når kommunedelplaner skal rulleres 
eller revideres slik at man sikrer gode, 
tidsriktige og tilrettelagte anlegg  
 

Oppland idrettskrets kan bistå idrettsrådene i 
dette arbeidet.  
Målet bør være; best mulig rammevilkår for 
frivilligheten = mindre fokus på 
pengeinnsamling = mer fokus på aktiviteten og 
aktivitetsutvikling = mer aktivitet og 
aktivitetstilbud = mindre frafall. 
 
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: 

• Å velge 2-5 representanter som møter 
på idrettsrådets årsmøte 

• Å sende alle henvendelser til 
kommunen gjennom idrettsrådet 

• Å informere idrettsrådet om sine 
anleggsplaner på kort og lang sikt, og 
fremme søknader gjennom 
idrettsrådet 

• Å overholde de frister idrettsrådet 
setter for søknader 

• Å delta på fellesmøter i regi av 
idrettsrådet 
 
 

Samarbeidsmønsteret i kommunen 
 
IDRETTSLAGENES behov, ønsker, planer, 
henvendelser, søknader fremmes gjennom 
IDRETTSRÅDET som, samordner, prioriterer, 
Fremmer og følger opp sakene fra idrettslaget 
overfor KOMMUNEN som tar IDRETTSRÅDET 
med på høring og råd. 
Eksempler kan være: 

• 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 

• påvirkningsarbeid ovenfor politikere 
for å bedre rammebetingelsene 

 
Idrettskretsen – idrettsrådet 

 Idrettskretsen har et ansvar for å 
stimulere til samarbeid med idrettsråd 
og mellom idrettsråd. 

 Idrettskretsen skal sørge for at det i 
hver kommune opprettes idrettsråd 
for idrettslagene i henhold til NIFs lov 
§ 8-1. 

 På idrettskretsens ting har idrettsrådet 
stemmerett 
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 Idrettskretsen skal arbeide med 
idrettspolitiske innsatsområder, 
spesielt overfor fylkeskommunen, 
regionale organer/etater og 
kommunene, for å styrke idrettens 
rolle og bedre rammebetingelsene  

 Service- og støtteoppgaver overfor 
idrettsråd, særkretser/regioner og 
idrettslag for å styrke aktivitets-, 
kompetanse- og anleggsutviklingen, 
herunder være det nærmeste 
støtteorgan for idrettsrådet i møte 
med kommune og politikere. 

  Idrettskretsen skal sørge for at alle 
nye ledere/styret i idrettsrådet får en 
nødvendig grunnopplæring. 

 Idrettskretsen skal legge til rette for 
regionale og lokale arenaer og 
møtesteder for erfaringsutveksling og 
kompetanseutvikling 

 

 
 
Årsmøte i idrettsrådet 
Årsmøtet holdes i perioden januar til mars og 
består av tillitsvalgte fra alle idrettslagene (IR 
lov § 9 og 10). 
Årsmøtet skal varsles til idrettskretsen i god 
tid. 
 
Representanter på årsmøtet i idrettsrådet 
Velges på idrettslagets årsmøte (IL lov § 12, 
pkt.10 e). 
 
Styret i idrettsrådet 
Skal velges på idrettsrådets årsmøte, fritt 
blant medlemmene (IR lov § 12). 
 
Valgkomite 
Idrettsrådet skal ha egen valgkomite som 
velges av idrettsrådets årsmøte (IR lov § 12, 
pkt.9). 
 
 

Reviderte lover 
Etter Idrettstinget i Oslo 2011 er basislovnorm 
for IR noe endret. Idrettsrådet oppdaterer sine 
lover og sender disse til god kjenning hos 
Idrettskretsen. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Idrettsrådene i Oppland fordeler i 2014 i ca. 
7,5 millioner kroner i aktivitetsmidler direkte 
til idrettslagene. Dette er midler fra 
overskuddet av spilleinntekter gjennom Norsk 
Tipping. Kulturdepartementet forvalter 
midlene. 
Fordelingsnøkkel for LAM tildeling bør settes 
opp som sak til Idrettsrådet sitt årsmøte 
(IR lov § 12.7.) 
 
Idrettsrådsbesøk/kompetansetiltak 
Oppland idrettskrets møter gjerne på et 
styremøte i idrettsrådet, dersom idrettsrådet 
kan tenke seg et besøk fra idrettskretsen. 
 
Idrettskretsen tilbyr også ulike 
kompetansetiltak til idrettsrådene og 
idrettslagene. Se vår hjemmeside for mer 
informasjon. www.idrett.no/oppland   
 

<<Et oppegående, entusiastisk idrettsråd 
som forstår sitt potensial innenfor sin 
spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet, 
kan gi enorme gevinster. En 
kommuneadministrasjon som systematisk 
benytter og belønner dette apparatet kan 
utrette store ting>> (Fra lokalavisen Valdres) 

 
Kontaktinformasjon 
Adresse; Oppland idrettskrets, Fakkelgården, 
Storhove, 2624 Lillehammer 
E-post: oppland@idrettsforbundet.no  
TLF: 61 27 94 44 
 
FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE: 
www.idrett.no/oppland  
 
FACEBOOK: www.facebook.com/opplandik  
TWITTER: @opplandidrett 
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