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IDRETTSRÅDET
– ET FELLES ORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE

En informasjonsveileder gitt ut av Telemark idrettskrets – 2018
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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

Valgkomite

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold

Idrettsrådet skal ha egen valgkomite som velges av

for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være

idrettsrådets årsmøte (IR lov § 16, pkt. 9e).

en arena for samarbeidet mellom idrettslagene,
mellom lagene og kommunale myndigheter og

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

mellom lagene og idrettskretsen (IR lov § 1).

Idrettsrådene i Telemark fordeler årlig aktivitetsmidler direkte til idrettslagene. Dette er midler

Idrettsrådets arbeidsoppgaver

fra overskuddet av spilleinntekter gjennom Norsk

• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i

Tipping, og Kulturdepartementet forvalter midlene.

lokalsamfunnet

Fordelingsnøkkel for Lokale aktivitetsmidler (LAM)

• Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene

bør settes opp som en årlig sak på Idrettsrådet sitt

• Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale

årsmøte (IR lov § 16.7).

omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske
handlingsprogram
• Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettslagenes ansvar for og bruk
av idrettsrådet
Idrettslagene er idrettsrådets oppdragsgivere og
skal ta ansvar for at rådet fungerer. Idrettslagene

Årsmøte

har derfor et spesielt ansvar for å bruke

Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som

idrettsrådene i alle felles og viktige saker som

avholdes hvert år innen utløpet av juni måned

angår idretten og det offentlige. Dette ansvaret

(IR lov § 13).

omfatter blant annet:
• Velge 2-5 representanter som møter på

Representanter på årsmøtet i idrettsrådet

idrettsrådets årsmøte

Velges på idrettslagets årsmøte (IL lov § 15, pkt. 10 e).

• Sende alle henvendelser til kommunen

Styret i idrettsrådet

• Informere idrettsrådet om sine anleggsplaner

gjennom idrettsrådet

Skal velges på idrettsrådets årsmøte, fritt blant

på kort og lang sikt, og fremme søknader

medlemmene (IR lov § 16).

gjennom idrettsrådet
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Kommunen

Idretten
Felles verdier
og mål
Skape aktivitet
Frivillighet
Kompetanse
Demokrati

Samarbeidsarenaer
Kommuneplan
Kommunedelplan

Rammebetingelser
for aktivitet
Anlegg
Økonomi
Lovfestede ytelser
Profesjoner/kompetanse

Samarbeidsformer
og relasjoner

Media

Samarbeidsavtaler

Medvirkningskalender

Møteplasser

Idrettens
samfunnsregnskap

Prosjektsamarbeid

Idretten og kommunen

• 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

IDRETTSPOLITIKK
I Idrettspolitisk dokument (IPD) for tingperioden
2015-2019 er det satt følgende mål når det gjelder
idrettsanlegg:

Idrettsanlegg

kommune opprettes idrettsråd for idrettslagene

Idretten vil at følgende skjer:

i henhold til NIF’s lov § 8-1.

- Som del av et «Idrettsløft» bevilges det

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

minimum én milliard kroner til idrettsanlegg
hvert år over statsbudsjettet.
- De regionale forskjellene i anleggsdekning skal
reduseres systematisk fra år til år, slik at alle
medlemmene får god tilgang til idrettsanlegg
uavhengig av bosted.
- Spillemidlenes andel av finansieringen økes til
30 prosent ved bygging av idretts- og 		
nærmiljøanlegg.
- Ordningen med nasjonalanlegg utvides til å

og behandles av idrettsrådet før det tas

omfatte alle større idretter, under den 		

opp med kommunen. Idrettskretsen er det

forutsetning at disse jevnlig benyttes til store

nærmeste støtteorgan for idrettsrådet i møte
med kommune og politikere. Idrettskretsen
samarbeider med fylket på anleggssektoren.
6. Idrettskretsen skal vurdere etablering av

konkurranser og mesterskap.
- Kapasiteten ved idrettshaller bør utvides, ved
bygging av tilleggsarealer for flere.
- Fylkeskommunene skal inviteres til å innta en

tilskuddsordninger til helsefremmende tiltak

aktiv rolle i utviklingen av interkommunale 		

til idrettslagene som fordeles via idrettsrådene

anlegg. Fylkeskommunen må kunne være en

på lik linje med LAM.

part i et slikt anleggssamarbeid på lik linje med

7. På idrettskretsens ting har idrettsrådet
representasjonsrett.

kommunene.
- Bruken av offentlige idrettsanlegg bør være 		
gratis for idrettstilbud rettet mot barn og 		
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ungdom, og idrettslag med egne anlegg bør få

-

driftsstøtte.

med de målene organisasjonen fastsetter for

- Idrettsrådene må inngå avtaler med 		
kommunene som sikrer at offentlig eide

omfanget og resultatutviklingen.
-

anlegg og gymnastikksaler er tilgjengelig for
den aktive idretten på helårsbasis.

-

De lokale aktivitetsmidlene bør øke jevnt og
dobles i løpet av perioden.

-

finansieres over statsbudsjettet.

De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene
til idrettslagenes drift skal, som et minimum,

- Campus Sognsvann påbegynnes som ledd i den

økes i takt med den alminnelige prisstigningen

videre utviklingen av det nasjonale toppidrettssenterets tilbud om treningsforhold på et høyt

Bevilgningene til utviklingen av voksenidretten
må økes i tråd med organisasjonens mål.

- Vedlikehold og oppgraderinger av nasjonal-		
anlegg, og særlig kostnadskrevende anlegg, 		

Bevilgningene til toppidretten bør økes i tråd

i samfunnet.
-

Norsk idrett skal ta vare på sine rettigheter og

internasjonalt nivå. Satsingen på regionale 		

utvikle kommersielle samarbeidsløsninger som

kompetansesentra/toppidrettssentra 		

gir organisasjonsleddene en rimelig andel av

opprettholdes og styrkes.

den økonomien som skapes rundt formidling

- Idrettsrådene må arbeide for at kommunene
vedtar førende prinsipper om at det ved

av idrett.

bygging av nye skoler skal bygges fleridretts-

Idrettens samfunnsbidrag

haller og utendørs aktivitetsområder.

Idretten vil prioritere å følge opp at følgende skjer:

- Bygging av idrettsanlegg skal gjøres på en 		
miljøvennlig og energieffektiv måte

Nasjonalt bidrag:
-

Stortinget må vedta at alle elever skal ha én
time fysisk aktivitet om dagen, tilrettelagt eller

Finansiering
Idretten vil at følgende skjer:
-

De samlede statlige bevilgningene til idretten
i form av spillemidler og midler over stats-

-

svømme før de er 10 år.
- Idretten vil være del av en bred samfunnsallianse som motarbeider mobbing, og som

«Idrettsløft» til 0,5 prosent av statsbudsjettet.

praktiserer nulltoleranse for diskriminering og

Den norske enerettsmodellen og Norsk Tippings

trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn,

setter det norske spillemonopolets fremtid og

-

- Det offentlige må ta ansvar for at alle barn kan

budsjettet skal økes gradvis gjennom et

rammevilkår skal forsvares mot initiativ som

-

ledet av kompetent personell.

seksuell orientering og funksjonsevne.
- Norsk idrett må oppnå aksept for sin kompetanse

utvikling i fare.

og potensial som tilrettelegger av fysisk

Den frivillige organisasjonen må få kompensert

aktivitet for helse og trivsel, herunder offentlig

all betalt merverdiavgift forbundet med det

finansiering av idrettens folkehelsetiltak

frivillige arbeidet og anleggsutviklingen.

nasjonalt, regionalt og lokalt.

Det må føres en konsekvent og ansvarlig
nasjonal spillpolitikk som minimerer faren for
spillavhengighet.

- Norsk idrett skal være en samfunnsaktør som
tar hensyn til natur, klima og miljø.
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Overordnede planer

KOMMUNEN tar IDRETTSRÅDET med på

Norges idrettsforbund (NIF) har Idrettspolitisk

høring og råd.

dokument (IPD), som er en plan for hele den
organiserte idretten i Norge.

Eksempler:

Telemark idrettskrets (TIK) har TIK handlings-

• gir uttale til kommunen i alle saker som er av
interesse for idretten

plan for idretten i Telemark, som oppfølging av IPD.
Telemark fylkeskommune (TFK) har
«Strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet 2016-2020», som en overordnet plan for
anlegg, kompetanse og aktivitetsutvikling i fylket.

SAMARBEIDSMØNSTERET I
KOMMUNEN
IDRETTSLAGENES

• 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

- behov

• fordeling av leietider i kommunale anlegg

- ønsker

• samarbeider med kommunen om drift av
skiløyper

- planer
- henvendelser
- søknader
fremmes gjennom
IDRETTSRÅDET som
- samordner
- prioriterer
- fremmer
- følger opp
sakene fra idrettslaget.

• 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

NETTSIDER
Idrettskretsen sin hjemmeside

www.teleidretten.no

Norsk idrett sin hjemmeside

www.idrettsforbundet.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.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemarkidrettskrets/idrettsrad/idrettsradene-i-telemark/

Du finner nyttig informasjon om idrettsråd på

www.idrettsforbundet.no/idrettsrad

Nettside for anlegg

www.regjeringen.no

Facebook

www.facebook.com/telemarkidrettskrets

Instagram

telemark_idrettskrets

Twitter

TelemarkIK
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TELEMARK IDRETTSKRETS STYRE 2018 - 2020
Leder: Geir Berge Nordtveit
97 56 16 76 / gbnord@online.no

Styremedlem: Marius Norli
94 86 81 83 / marius_norli@hotmail.com

Nestleder: Dag Nielsen
97 19 53 33 / dag.nielsen@megaflis.no

Varamedlem: Hans Inge Søvik
91 31 42 41 / hans-inge@you.no

Styremedlem: Veslemøy Wåle
91 70 33 85 / veslemoey_waale@hotmail.com

Varamedlem: Renate Øien
40 45 29 48 / renateoien@hotmail.com

Styremedlem: Marit Brokke
90 84 22 10 / mb@grenlandsk.no

AKTUELLE KONTAKTPERSONER

ADRESSER KOMMUNENE

Bamble Idrettsråd – leder Jan Petter Hemsborg
Tlf: 41 30 55 41
jhemsborg@gmail.com

Bamble Kommune, Kirkevegen 12, 3970 Langesund
Idrettsavdelinga: Torodd Eriksen, tlf: 35 96 52 99
postmottak@bamble.kommune.no

Bø Idrettsråd – leder Solfrid Bratland-Sanda
Tlf: 93 41 38 36
solfrid.bratland-sanda@usn.no

Bø Kommune, PB 83, 3833 Bø i Telemark
Prosjektleder Sindre Flø, tlf: 35 05 92 27 /95 84 75 25
sindre.flo@bo.kommune.no

Drangedal Idrettsråd – leder Eldbjørg Lia Ettestad
Tlf: 41 50 11 18
ele@kebas.no

Drangedal Kommune, Gudbransveien 7, 3750 Drangedal
Kulturkonsulent Johnny G. Stene, tlf: 35 99 70 35
johnny.stene@drangedal.kommune.no

Fyresdal Idrettsråd – leder Kristine Berthelsen
Tlf: 41 02 15 63
krberth14@gmail.com

Fyresdal Kommune, 3870 Fyresdal
Kulturkonsulent Hilde Martini Momrak
Tlf: 95 27 09 05 / 35 06 71 29
hilde.momrak@fyresdal.kommune.no

Hjartdal Idrettsråd – leder Torkild H. Mosebø
Tlf: 48 00 53 40
telehunden@live.no

Hjartdal Kommune, 3692 Sauland
Oppvekst og kultursjef Bjørn Rugaas, tlf: 35 02 80 00 / 21
postmottak@hjartdal.kommune.no

Kragerø Idrettsråd – leder Randi Elise Skauen
Tlf: 99 20 57 03
randi.skauen@gmail.com

Kragerø Kommune, PB 128, 3791 Kragerø
Kultursjef Harald Bothner, tlf: 35 98 62 05 / 99 20 57 67
harald.bothner@kragero.kommune.no

Kviteseid Idrettsråd – leder Karin Kvålseth
Tlf: 46 90 87 64
karin.kvaalseth@sweco.no

Kviteseid Kommune, 3850 Kviteseid
Sektorleiar Torunn Raftevold Rue
Tlf: 35 06 81 00 / 95 90 84 40
torunn.rue@kviteseid.kommune.no

Nissedal Idrettsråd – leder John Thronsen
Tlf: 95 81 32 60
abtgartner@gmail.com

Nissedal Kommune, 3855 Treungen
Einingsleiar kultur Anne Margrethe Espelid
Tlf: 35 04 84 00 / 94
anne.espelid@nissedal.kommune.no

Oversikt leder i idrettsrådet

Idrettens kontaktperson i kommunen
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Nome Idrettsråd – leder Kåre Paul Langeland
Tlf: 40 49 36 28
kaare_langeland@yahoo.no

Nome Kommune, Ringsevja, 30, 3830 Ulefoss
Kultur- og idrettskonsulent Heidi Elise Kvale
Tlf: 35 94 63 22
heidi.elise.kvale@nome.kommune.no
postmottak@nome.kommune.no

Notodden Idrettsråd – leder Jonny Pettersen
Tlf: 93 21 73 84
jonny.pettersen@bfk.no

Notodden Kommune, PB 193, 3672 Notodden
Idrettskonsulent Sindre Flø, tlf: 95 84 75 25
sindre.flo@notodden.kommune.no

Porsgrunn Idrettsråd – leder Kjetil Fosse
Tlf: 95 83 11 55
ketil.fosse1975@gmail.com

Porsgrunn Kommune, PB 128,3901
Rådgiver Idrett Jørgen Olsvoll , tlf: 35 54 72 63 / 91 55 95 02
jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no

Sauherad Idrettsråd – leder Asle Aase
Tlf: 97 69 52 68
asleaase67@gmail.com

Sauherad Kommune, 3812 Akkerhaugen
Kommunalsjef Hilda Sørum, tlf: 94 49 79 66
postmottak@sauherad.kommune.no

Seljord Idrettsråd – leder Tellef Solås
Tlf: 91 89 61 35
solaas@online.no

Seljord Kommune, 3840 Seljord
Kultursjef Asbjørn Storrusten, tlf: 91 79 67 85
as@seljord.kommune.no

Siljan Idrettsråd – leder Johan A Smit
Tlf: 92 29 58 39
johan@ikf.no

Siljan Kommune, PB 16, 3749 Siljan
Kulturleder Jeanette Aas Andersen, tlf: 35 94 25 00
post@siljan.kommune.no

Skien Idrettsråd – leder Dag Nielsen
Tlf: 97 19 53 33
dag.nielsen@megaflis.no

Skien Kommune, PB 4, 3701 Skien
Idrettskonsulent Lene Borvik Larsen,
Tlf: 35 58 18 22 / 90 06 80 41
lene.borvik.larsen@skien.kommune.no
Idrettskonsulent Vegar Weholt
Tlf: 35 58 91 17 / 47 25 60 88
vegar.weholt@skien.kommune.no

Tinn Idrettsråd – leder Ole Jon Tveito
Tlf: 93 00 40 93
post@tinnidrett.no

Tinn Kommune, PB 14,3660 Rjukan
Kultursjef Marit Kvitne, tlf: 35 08 25 31 / 97 64 43 63
marit.kvitne@tinn.kommune.no

Tokke Idrettsråd – leder Ketil Kvåle
Tlf: 97 14 13 11
ketil.kvaale@vtk.no

Tokke Kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen
Kulturkonsulent Hasse Samahle, tlf: 35 07 52 24 / 47 91 88 90
hasse.samahle@tokke.kommune.no

Vinje Idrettsråd – leder Nelly Hermansen
Tlf: 48 11 96 85
n-hermansen@live.no

Vinje Kommune, 3890 Vinje
Kultur Signe Marie Kittelsaa, tlf: 35 06 23 52 / 95 89 78 95
signe.m.kittelsaa@vinje.kommune.no

Telemark Idrettskrets
Idrettens Hus, Fridtjof Nansensgt 19c, 3722 Skien
Tlf: 41 90 01 00
telemark@idrettsforbundet.no

Telemark Fylkeskommune
Fylkesidrettskonsulenten
Fylkeshuset, 3796 Skien
Tlf: 35 91 70 00
post@t-fk.no

7

IDRETTSRÅDET • TELEMARK IDRETTSKRETS

NIF / 121_18 / foto: Guri Ramtoft

8

NORGES IDRETTSFORBUND – TELEMARK IDRETTSKRETS
adresse Idrettens Hus, Fridtjof Nansensgate 19 c | 3722 Skien | postadresse 3722 Skien | tlf +47 41 90 01 00
www.teleidretten.no | e-post telemark@idrettsforbundet.no | følg kretsen på Facebook

