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Samarbeid IR og Kommune, 
samarbeidsavtaler 

• Skal være en driver til det beste for 
lokalsamfunnet 

• Skal ikke være personavhengig 

• Ser at det er IR som må være den aktive 
parten ifht å få dette på plass! 

• Finne det rette kontaktpunktet inn i 
Kommunen og hvem er det? 
– Er de Rådmann, Ordfører eller Kulturkonsulent? 

– Finne den som er villig til å kjempe for din sak. 

 



Samarbeid IR og Kommune, 
samarbeidsavtaler forts. 

• Hva skal en oppnå med en samarbeidsavtale? 

– Politikerne får eierskap 

– Få fokus og forankring mot felles mål 

– Oppdragelse av instansene 



Hvordan nå ut til idrettslagene i 
kommunen? 

• Verdibudskap - Hvordan få ut budskapet at IR er til for å legge til rette 
for at idretten får bedre rammevilkår vs Idrettslagene som vi opplever 
er opptatt av:  ”Whats in it for me/us”? 

 

• Opplever at Idrettslagene hovedsakelig er opptatt av fordeling av 
midler, og det er det! 

 

• Oppdragelse av forankring, feks fordeling av tippemidler (må innom 
Idrettsrådet) 

 

• IR besøk ut i klubbene (invitere seg selv) og invitere de ulike 
klubbstyrene til et felles møte 

 

• Fremme dialog om hvordan skape ett engasjement rundt IR og ønske 
om å påvirke idretten i kommunene 



Hvordan nå ut til idrettslagene i 
kommunen, forts. 

• En røst ut mot Kommunen! 

• Vise at vi har pondus, stille krav og forventninger 
både til Idrettslagene og kommunen og vise det i 
handling! 

• Informasjon, informasjon, informasjon…. 
– Åpen dialog 

– Videresende sentral informasjon  

– Jobbe frem ambassadører i Idrettslagsstyrene 

– Informere på arenaer hvor publikum er (Internett, 
Facebook, e-post, fysisk….) 

 



Idrettsrådet oppgaver og utfordringer? 

• Oppgaver: 

– Hovedoppgave: Legge til rette for at idretten får 
bedre rammevilkår! 

– Være den samlede røsten inn mot 
administrasjonen og politikerne. 

– Fordeling av midler 

– Jobbe for den organiserte idretten…. 

 

 

 



Idrettsrådet oppgaver og utfordringer? 
forts 

• Utfordringer: 

– Rettferdiggjøre fordeling og hensikten med å være 
den samlede røsten ut i Idrettslagene. 

– Får ikke midler fra statsbudsjettet… hva med en 
samarbeidsavtale. 

– ----hva med den generelle folkehelsen 
(lavterskeltilbud bør også inkluderes selv om det 
den organiserte idretten som skal være oppgaven 
til IR). 

 


