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Idrettsråd
Hva er det og hva kan og skal de bidra med?



Læringsmål

Idrettsrådets formål og oppgaver

Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene 

Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet

Idrettsrådets rolle overfor kommunen
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Alle kommuner med flere enn tre idrettslag 
skal ifølge NIFs lovnorm ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom 
idrettskretsen.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir 
automatisk medlem i idrettsrådet



Idrettsrådet
Hva er et idrettsråd?

§ 8-1 Formål

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige 
forhold for idretten (felles interesse) i 
kommunen.

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk 
organisasjonsledd der styret er sammensatt av 
representanter fra de lokale idrettslagene.

«ALLE SNAKKER FOR SIN SYKE MOR»
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Idrettsrådet
Hva gjør et idrettsråd?

§ 8-3 Oppgaver

Idrettsrådet skal:

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i 
lokalsamfunnet,

b) foreta prioriteringer på vegne av 
idrettslagene,

c) dokumentere og synliggjøre idrettens 
lokale omfang samt utvikle lokale 
idrettspolitiske handlingsprogram, og

d) være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og 
frivillig virke.

Alle saker av felles interesse for idretten skal 
sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.
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Handlingsplan 2017

Idrettsrådet Stavanger skal:

1) Være en aktiv aktør i utforming av  
Stavanger kommunes idrettspolitikk.

2) Arbeide for at idrettslagene skal få 
flere og bedre aktivitetsarenaer.

3) Arbeide for en økning av tilskudd til 
idretten

4) Styrke det lokale, regionale og 
nasjonale samarbeidet med idrettsråd.
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Forslag til nytt pkt. i handlingsplan 2017

Idrettsrådet Stavanger skal:

1) Være en aktiv aktør i utforming av  
Stavanger kommunes idrettspolitikk.

2) Arbeide for at idrettslagene skal få 
flere og bedre aktivitetsarenaer.

3) Arbeide for en økning av tilskudd til 
idretten

4) Styrke det lokale, regionale og 
nasjonale samarbeidet med idrettsråd.

5) Arbeide for at idretten får nok 
treningstid gjennom hele året.

Årsmøte 2017

Forslag til resolusjon årsmøte 22. mars

Med henvisning til svømmesportens 
treningsbehov og sesongopplegg, ber 
Idrettsrådet at Stavanger kommune som 
eier av kommunale svømmehaller og 
mottaker av spillemidler, gjør 
svømmehallene tilgjengelige for 
svømmesporten, slik at fordelingen 
mellom skole, publikum og idrett, også 
opprettholdes i sommertreningsperioden 
18. mai til 25. juni 2017.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Handlingsplan 2017

Idrettsrådet skal ha fokus på:

1) Utnytte tilgjengelig 
kommunikasjonsverktøy i større grad for å 
bedre informasjons- og
kommunikasjonsflyten.

2) Bidra til mer fysisk aktivitet i barnehager, 
SFO og skoler gjennom Idrettspatruljen.

3) Aktivisere og integrere flyktninger 
gjennom idrettslig aktivitet.

4) Sette i gang tiltak for fysisk aktivitet for 
arbeidsledige og se på muligheten for på 
engasjere dem i idrettslagene.
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Kommunen
Hvorfor er kommunen en viktig 

samarbeidsaktør for idrettsrådet?

Verdipolitikk

Idretten og kommunen har felles mål 
og verdier.

Idrettspolitikk

Fordeling av ressurser og penger til 
idrettsformål er idrettspolitikk i praksis. 

Idrettens finansiering
i 2015
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Kommunen
Hvorfor er kommunen en viktig 

(samarbeids)aktør for idrettsrådet?

Verdipolitikk

Idretten og kommunen har felles 

mål og verdier.

Idrettspolitikk

Fordeling av ressurser og penger til 

idrettsformål er idrettspolitikk i 

praksis. 
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1. Bidrar til klargjøring av viktige 
prinsipper og gjensidige krav og 
forventninger til samarbeidet.

2. Sikrer kontinuitet og forutsigbarhet 
for begge parter.

3. Bidrar til å skape forståelse og 
respekt for hverandres synspunkter 
og arbeidsmåter.



Kommunen

Hvordan få til et godt samarbeid?

• Avklare mål og verdigrunnlag

• Samarbeidsavtale mellom idrettsråd 
og kommune.

• Etablere faste møteplasser:

o Kommunestyre

o Politiske utvalg

o Administrasjon

• Planprosesser

• Dialogmøter
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BRUK REPRESENTASJONSRETTEN 
PÅ ÅRSMØTET

BRUK IDRETTSRÅDET AKTIVT I 
MOTGANG OG MEDGANG

DET ER EN LEDELSESOPPGAVE Å 
PRIORITERE IDRETTSRÅDET



Idrettskretsen

Hva kan idrettskretsen bistå med?

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

• Arrangere idrettsrådskonferanser

• Være samarbeidspart ved 
temadager i kommunen

• Tilby kurs – fellesidrettslige 

• Stille opp på årsmøter

• Bistå i møter med kommunen

• Stille opp i kommunale 
planprosesser

• Bistå i forbindelse med tildeling av 
LAM
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Husk å levere inn 

lottokupongen i 

pausen!
Takk til:

Norsk Tipping

Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund

Norges svømmeforbund

Rogaland idrettskrets

Rogaland svømmekrets

Stavanger idrettsråd

Svømmealliansen

Stavanger kommune

Sponsorer

Medlemmer

Frivillige


