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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
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. i 5).
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Idrettsrådene i Vestfold fordeler årlig
aktivitetsmidler direkte til idrettslagene.
Dette er midler fra overskuddet av
spilleinntekter gjennom Norsk Tipping, og
Kulturdepartementet forvalter midlene.

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, gjennom;
 god planlegging, samarbeid og kombinert
bruk av anleggene
 helårs bruk av alle idrettsanlegg og
gymnastikksaler
 gratis tilgang til offentlige anlegg for barneog ungdomsaktiviteter

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

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

Overordnede planer
NIF har utarbeidet ”Anleggspolitisk handlingsplan
for norsk idrett” som er overordnet strategisk plan
for norsk idrett. Vestfold idrettskrets (VIK) har
vedtatt ”Anleggsplan for vestfoldidretten 20132020” som overordnet plan for anleggsutvikling og
prioriteringer av spillemidler i fylket.
Vestfold fylkeskommune har vedtatt ”Strategisk
kulturplan 2011-2014” som bla. er en overordnet
plan for anlegg, kompetanse og aktivitetsutvikling
i fylket.

Ønsket samarbeidsmønster i kommunen:
IDRETTSLAGENES;
 behov
 ønsker
 planer
 henvendelser
 søknader



…fremmes gjennom IDRETTSRÅDET som;
 samordner
 prioriterer
 fremmer
 følger opp










…sakene fra idrettslagene overfor KOMMUNEN
som tar IDRETTSRÅDET med på høring og råd.



Eksempler:
 gir uttale til kommunen i alle saker som er av
interesse for idretten
 møter i kommunestyret for å informere om
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
i samarbeid med idrettskrets og særidretter er
pådriver og medspiller om tilbud innen skoleog fritidsordningen og aktiv skole på sine
respektive nivå
stimulerer til samarbeid med helsetjenesten i
kommunen

Vestfold idrettskrets styret 2012 – 2014:
Leder: Rolf Gunnar Haagensen
41 90 00 08 / r-gu-haa@online.no
Klubbtilhørighet: Larvik svømmeklubb

Rune A. Huseby
97 74 88 99 / rune@eduxnorge.no
Klubbtilhørighet: Sandar IL, Sandefjord

Nestleder: Trude Halvorsen (fra april 2013)
91 69 14 99 / trud-hal@online.no
Klubbtilhørighet: Tønsberg Svømmeklubb

Varamedlem: Trude Tansø
99 10 02 43 / tansoe@sf-nett.no
Klubbtilhørighet: Holmestrand IF

Styremedlem: Inger Ness
93 00 97 28 / inger_ness@yahoo.no
Klubbtilhørighet: Tønsberg Cykleklubb Styremedlem:

Varamedlem: Morten Solum
97 96 54 79 / morten@larvikjudo.no
Klubbtilhørighet: Larvik Judoklubb

Styremedlem: Tommy Svendsrud
90 68 98 20 / tommy.svendsrud@online.no
Klubbtilhørighet: HK72, Sande
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Nyttige nettsider og e-postadresser, oppdatert pr september 2013
Kulturdepartementet, anlegg;
Norges idrettsforbund
Vestfold Idrettskrets
Andebu Idrettsråd
Hof Idrettsråd
Holmestrand Idrettsråd
Horten Idrettsråd
Lardal Idrettsråd
Larvik Idrettsråd
Nøtterøy Idrettsråd
Re Idrettsråd
Sande Idrettsråd
Sandefjord Idrettsråd
Stokke Idrettsråd
Svelvik Idrettsråd
Tjøme Idrettsråd
Tønsberg Idrettsråd

www.idrettsanlegg.no
www.idrett.no
www.idrett.no/vestfold.
e-post; gunnbtan@online.no
e-post; pjelektro@gmail.com
e-post; askekjar@online.no
e-post; harald.roed@usbl.no
e-post; ole@trollfoss.no
e-post; ann.kristin.aanstad@gmail.com
e-post; ime@tenvik.no
e-post; arvid.vesetrud@mac.com
e-post; anne.kari.skjordal@hotmail.no
e-post; thn@agilitygroup.no
e-post; linde@bratterud.com
e-post; trudehg@hotmail.com
e-post; clrj78@hotmail.com
e-post; pal.hansen@nsb.no
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Aktuelle kontaktpersoner:
Vestfold idrettskrets v/Bjørn Lauritzen
Organisasjonssjef
Idrettens Hus Stadionveien 5, 3214 Sandefjord
Postboks 1225, 3205 Sandefjord
Telefon 33 01 42 20
e-post: vestfold@idrettsforbundet.no

Vestfold fylkeskommune
Bård Andresen og Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgivere idrett og friluftsliv
Svend Foyns gate. 9, 3126 TØNSBERG
Telefon Bård: 33 34 40 96 /86 (Rasmus)
e-post: firmapost@vfk.no

Organisasjonsverdiene:

Aktivitetsverdiene:

Frivillighet – demokrati – lojalitet - likeverd

Glede – fellesskap – helse - ærlighet

