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Side 2 

NIF 
Fellesorgan for alle  
idretter i hele Norge 

Særforbund 
Fellesorgan for en 

spesifikk idrett nasjonalt 

Gruppe 
Organiserer en aktivitet 

i idrettslaget 

Idrettslaget 

Særkrets  
Fylkes/regionsledd for den 

spesifikke idretten 

Idrettsråd 
Fellesorgan for alle  

Idrettslag i en kommune 

Idrettskrets 
Fellesorgan for alle  

idretter i et fylke 

Gruppen forholder seg til  

særkretsen i  idrettslige spørsmål 
 

IOC 

Int. særforbund 

Stat (regjering/storting) 

Fylkeskommune 
”Stortingsbenken” 

Kommunen 

Organisasjon 

Norsk idrett består av ca: 
2 100 000 medlemskap 
12 000 idrettslag 
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Idrettsforbundet 

• Fellesorgan for hele norsk 
idrett 
 

• Olympiatoppen 
 

• Idrettspolitisk dokument 
2011-2015 
 

• Rammebetingelser 
 

• Aktuelle idrettspolitiske 
saker 
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Idrettskretsen 

Fellesorgan for idretten innenfor sitt geografiske område 

 

Idrettskretsen arbeider med følgende spørsmål: 

 Lovpålagte oppgaver og oppgaver av felles interesse for idretten 

 Opptak av nye lag inkludert godkjenning av lover og navn 

 Kontroll av lagene og eventuell sletting av lag 

 Idrettspolitiske innsatsområder spes rettet mot fylkesnivået 

 Service og støtte til lag og idrettsråd 

 Informasjon om idrettens verdier og verdiskapning 
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Særforbund og særkretser/regioner 

• Høyeste faglige myndighet 
innenfor sin idrett 
 

• Forvalter 
konkurransereglementet 
 

• Ansvarlig for den aktive idretten 
 

• Landslag 
 

• Trener og dommer utdannelse 
 

• Terminlister 
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Idrettslagene – skaper aktiviteten 

• Treninger 

 

• Arrangement 

 

• Samhørighet og glede 
 

• Dugnader 
 

• Livsvarige vennskap 

 

• Enorm frivillig innsats 
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Idrettsråd 

• Viktig samarbeidsarenaer ift 
kommunen 
 

• Anleggsprioriteringer 
 

• Lokale aktivitetsmidler 
 

• Folkehelseprosjekter 
 

• Klubb- og 
organisasjonsutvikling 

 



NIFs lov § 8-2, Idrettsrådets oppgaver 

- 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 

 

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med 
oppgaver primært på lokalt nivå. 

 
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til 

kommunen gjennom idrettsrådet. 



Idrettsrådet for alle! 
 
 
 

 



Hvordan står det til? 

- Er idrettsrådene sterke saker i regionen? 

 

- Fungerer idrettsrådene som idrettspolitiske fellesorgan for 
idretten på ditt lokale nivå? 

 



Hva kan idrettskretsen bidra med? 
 

 

- Sørge for at idrettsrådene får en  
framtredende plass på idrettskretstinget – jamfør IPD 

- Arrangere idrettsrådseminar 

- Stille opp på samtlige årsmøter 

- Bistå i møter med kommunen 

- Stille opp i kommunale planprosesser 

- Bistå i forbindelse med tildeling av LAM 
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- Etablere faste 
møteplasser: 

oKommunestyre 

oPolitiske utvalg 

oAdministrasjon 

- Planprosesser 

- Dialogmøter 

- Samarbeidsavtale 

 

 

 

Påvirkning av kommune 
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-  Idrettens utfordring i din 
kommune 

 

- Formell og reell innflytelse 
vedrørende kommunedelplan 
for ”idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet” 

 

- Starte planprosessen ved hjelp 
av et oppstartmøte, der 
samtlige organisasjoner som 
er involvert i og driver med 
fysisk aktivitet, inviteres til å 
delta 

 

Påvirkning av kommune 



Idrettens utfordring i egen kommune 

- Planprosessen får en kanonstart ved at ”brukerne” 
involveres og gir retning og innhold til revidert plan allerede i 
startfasen 

- Idrettsrådene oppnår 

o Bedre planer 

o Fornuftig kobling mellom anlegg og fysisk aktivitet 

o Et kritisk søkelys på egen aktivitet, samhandling og 
samarbeid mellom organisasjonene, internt i idretten og 
mellom offentlig og frivillig sektor 



”Idrettens dag i kommunestyret” 

Eksempel: 

- Ordføreren i kommunen utfordres 

- Idrettsrådet er døråpner 

- Idrettskretsen er operatør sammen med idrettsrådet 

- Idrettsrådet møter politikerne i kommunestyret og får en 
time der vi: 

o Presenterer idrettens samfunnsregnskap nasjonalt, 
regionalt og lokalt 

o Setter idrettens verdiskapning i kommunen opp mot 
bevilgninger til idrett 



Påstander vi liker å høre 

- Idrettsrådene er sterke «saker» i Norge 

- Uten dem hadde idretten i regionene hatt dårligere 
rammevilkår 

- Uten dem hadde den sterkestes rett innen idretten i enda 
større grad gjort seg gjeldende 

- Idrettsrådene er fortsatt avhengig av oppfølging og støtte 

o Den jobben akter idrettskretsene å følge opp også i 
framtida! 
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Anleggspolitisk handlingsplan 

•Anleggspolitisk handlingsplan 
vedtatt av idrettsstyret i juni 
2010 

 

•Langsiktighet – gir overordnede 
føringer 
 

•Grunnleggende premiss - lokale 
behov som styrer hva som 
bygges hvor 

 

http://www.idrett.no/tema/anlegg/Documents/NIF_BROSJYRE_anleggsplan_lav.pdf 



Kommunal idrettsplan 

₋ Kommunedelplanen revideres 
normalt hvert fjerde år 

₋ Revidering av slik plan skal skje i tråd 
med plan- og bygningslovens 
bestemmelser 

₋ Anlegg som skal bygges ved hjelp av 
spillemidler må være omtalt i planen 

₋ Idrettsrådene har et spesielt ansvar 
for å bidra og koordinere lagenes 
innspill 

 



Veileder for kommunal idrettsplanlegging 

• Beskriver krav til 
innhold og 
medvirkning 

 

• Idrettsrådenes rolle 
 

• Sammenheng med 
andre kommunale 
planer 

www.regjeringen.no/Upload/KKD/Idrett/V-0798.pdf 
 



Utarbeidelse av reguleringsplaner 

www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879 

Privat forslag 



Kommunens roller 

• Kommuneplanen 
-Samfunnsdel 
-Arealdel 
 

• Reguleringsplaner 
 
• Byggesaksbehandling 
 
• Kulturdepartementet (KUD) 

har satt som vilkår for 
tildeling av spillemidler at 
anlegget skal være omtalt i en 
”kommunal idrettsplan” 
  



Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Samhandlingsreformen 

 
 

Fra ord til handling 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Folkehelseloven  
 

• Fremme folkehelse   

• Utjevne sosiale helseforskjeller 

• Sikre at folkehelse prioriteres 

• Langsiktig og systematisk arbeid 

• Bedre samordning  
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Folkehelseutfordringer  

 

• Innaktivitet 

• Kosthold 

• Overvekt 

• Røyking 

• Psykiske lidelser  

• Alkohol   

• Skader og ulykker 

• Sosiale ulikheter  
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Hvor mye aktivitet skal til? 

Lav Middels Høy 

H
e

ls
e

g
e

v
in

s
t 

30 min daglig-  

moderat 

intensitet 

60 min daglig-  

høyere intensitet 

Mer enn 60 min 

daglig -  

liten ytterligere 

helsegevinst, 

en viss risiko 



Helse- og omsorgsdepartementet Fra ord til handling 



Sosiale ulikheter i helse 

    Regjeringen har vedtatt at det 
skal utarbeides en nasjonal 
strategi mot sosial ulikhet i 
helse.  

 

    Sosial ulikhet i helse er 
helseforskjeller som følger 
utdanning, yrke og inntekt.  

 

    Det er dokumentert at slike 
helseforskjeller er betydelige i 
Norge. 

 



Helse- og omsorgsdepartementet Fra ord til handling 



Fysisk aktivitet for alle 
mellom 18-65 år bosatt i 
Oslo som er i en 
trygdesituasjon  

Aktiv på dagtid 

60pluss 

Aktiviserer innaktive over 60 år. 
Fokus på aktivitet, kosthold og 
det sosiale. 



Klubbtiltak storby 

Idrett og utfordring 

Aktiviteter i klubbregi med lav 
terskel. Barn og unge med 
innvandrerbakgrunn, spesielt 
jenter, prioriteres 

Rettet mot ungdom med 
spesielle utfordringer med 
sikte på egenutvikling 



Stor & sterk: 
 

Aktivitetstilbud for barn og unge 
med overvekt og fedme. Et 
samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus. 

Treningskontakter 
 

Skolering av trenings-
kontakter som en del av 
støttekontaktordningen. 
 



Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
Sammen for fysisk aktivitetHandlingsplan for fysisk aktivitet

 
  
 





Stå på! 


