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1. Organisasjon 

Nordre Follo idrettsråd ble opprettet 2. april 2019 etter en sammenslåing av Oppegård og Ski 

idrettsråd. Årsberetningen gjelder for perioden fra opprettelse til 31.12.2019.  

1.1 Styret  
Styret i Nordre Follo idrettsråd har bestått av:  

Leder Nina K. Vøllestad  Oppegård IL 

Nestleder  Jan Thomas Birkeland Ski IL Ishockey   

Styremedlem   Arild Hepsø Langhus IL Håndball 

Styremedlem   Anne-Lise Sørli  Kolbotn IL 

Styremedlem    Oskar A. Kleven Follo Sykkelklubb   

Styremedlem   Ragnhild Riis  Kolbotn IL 

Varamedlem   Morten Roa Oppegård IL   

Varamedlem   Mette Kristiansen Ski IL Fotball 

    

1.2 Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av: 

Leder Gard Kjølholt  Kolbotn IL 

Medlem Bente Wardenær Oppegård IL   

Medlem   Ragnar Underland Ski IL Alliansen 

Varamedlem   Olav Johan Dahlen  Siggerud IL 

 

1.3 Revisorer 
Revisorer i perioden har vært: 

Gry Sulerud Oppegård IL  

Steinar Helstrup  Ski IL Idrettsskolen 

 

 

   

  



 

Side 3 
 

Sensitivity: Internal 

 

1.4 Medlemsoversikt 
Pr 31.12.2019 er det 62 idrettslag som er medlem av Nordre Follo idrettsråd 

Armada Bokseklubb Ski Kolbotn Sykkelklubb Ski IL Fotball 

Berserk K-1 Kickboxingklubb Kolbotn Taekwon-Do Klubb  Ski IL Friidrett 

Danseklubben Move On Kolbotn Tennisklubb Ski IL Håndball 

Fjell Miniatyrskytterlag Krokhol Golfklubb Ski IL Innebandy 

Follo Discgolf Klubb Kråkstad Idrettslag Ski IL Ishockey 

Follo Flyklubb Langhus AIL  Ski IL Tennis 

Follo Fotballklubb Langhus IL Fotball Ski IL Turn 

Follo Hestesportklubb Langhus IL Håndball Ski Jeger- og Fiskerforening 

Follo Håndballklubb Damer Nordre Follo Fk Ski Judo og Ju-Jitsuklubb 

Follo Håndballklubb Norsk Motorklubb Follo Ski Kampsport Klubb 

Follo Kampsport Oppegård Golfklubb Ski Karateklubb 

Follo Petanca Klubb Oppegård Idrettslag Ski Klatreklubb 

Follo Sykkelklubb Oppegård Seilforening Ski Pistolklubb 

Friskis & Svettis Oppegård Oppegård Skytterlag Ski Rideklubb 

Friskis & Svettis Ski RA Padleklubb Ski Svømmeklubb 

Gjersjøen Golfklubb Siggerud Idrettslag Ski Taekwondo Klubb 

Nordre Follo Orientering Siggerud Klatreklubb Skimt Ski & Orientering 

Kolbotn Bokseklubb Ski Aktivitetslag For Funksjonshemmede Sofiemyr Bowlingklubb 

Kolbotn Bordtennisklubb Ski Bryteklubb Sofiemyr Judokwai 

Kolbotn Idrettslag Ski Golfklubb Svartskog Idrettsforening 

Kolbotn Klatreklubb Oppturen Ski IL Alliansen  
 

 

Idrettslagene representerte til sammen 23936 NIF-registrerte medlemskap i flg. NIF 

idrettsregistrering pr 31.12.18. 

Alders- og kjønnsmessig fordeler medlemmene seg slik: 

  Kvinner Menn 

Aldersgruppe 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Antall 610 3606 1923 611 3079 589 4324 2588 660 5946 
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2. Møtevirksomhet og representasjon 

I tillegg til oppgavene som er gitt i det vedtatte arbeidsprogrammet for Nordre Follo idrettsråd, har 

styret hatt særlig fokus på å skaffe god felles innsikt i de prosesser og retningslinjer som har vært 

brukt i henholdsvis Oppegård og Ski idrettsråd. Dette gjelder for eksempel fordeling av 

treningstider og LAM midler. Utvikling av gode samarbeidsforhold til alle idrettslagene, samt med 

kommunens administrasjon og politikere har vært en viktig oppgave i perioden. Det har også vært 

arbeidet med å få på plass en ny nettside for idrettsrådet. Styret har også arbeidet med å få på 

plass en daglig leder fra 2020 i deltid innenfor de gjeldende økonomiske rammene. 

2.1 Styremøter 
Det ble avholdt 8 styremøter i 2019. Alle referater finnes på våre nettsider.  

2.2 Møter med idrettslagene 
Høsten 2019 ble det arrangert to seminarer med alle idrettslagene med et hovedmål, om å skape 

felles forståelse innad i den nye sammenslåtte kommunen. Den 25. september fokuserte vi på å bli 

kjent på tvers med idrettslagenes ulike utfordringer og hvilke forventninger idrettslagene og 

idrettsrådet har til hverandre. I seminaret 11. november, ble programmet endret fra det 

opprinnelige, til å ta opp hvordan idretten skal forholde seg til de økonomiske utfordringene som 

Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo peker på.  

Styret har også fått god hjelp av de daglige lederne som er ansatt i de største idrettslagene. De har 

bidratt med et godt grunnarbeid for en anleggsstrategi. Representanter for styret har hatt møter 

med gruppen underveis.  

2.3 Møter med administrasjon og politikere i Nordre Follo kommune 
På grunn av sammenslåingen og omorganiseringen i kommunens administrasjon, tok det lang tid 

før kommunen var klare til å starte en dialog med idrettsrådet om saker vi ønsket diskutert. 

Arbeidet kom ikke i gang før helt mot slutten av året. Vi deltok i følgende møter med 

kommunen(e): 

 6.  mai – Brukermøte med Utvalg for oppvekst og kultur (Ski)  

 21. mai – møte med politikerne i Ski og Oppegård.  

o Hovedtema: Svømmehall 

 3. desember – møte med administrasjonen (kommunalsjef med flere) 

o Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

o Inkludering av barn som står utenfor idretten 

o Prinsipper for fordeling av treningstid 

o Samarbeidsavtale 

o Samarbeidsform 

o Finansiering av idrettsrådet 

Siv-Therese Aarum har representert idrettsrådet i brukergruppen for svømmehall på Langhus.  
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2.4. Annen møtevirksomhet og representasjon 
Representanter for idrettsrådet har deltatt på nasjonale og regionale arrangementer i regi av 

Norges idrettsforbund eller Akershus idrettskrets: 

 Nasjonal idrettsrådskonferanse i Ålesund – 30. august – 1 september (Nina Vøllestad, Jan 

Thomas Birkeland, Anne-Lise Sørli) 

 Idrettsrådsseminar for Akershus – 24. september (Nina Vøllestad) 

 Ekstraordinært kretsting – Akershus idrettskrets 19. oktober (Nina Vøllestad, Jan Thomas 

Birkeland, Anne-Lise Sørli, Ragnhild Riis, Oskar A. Kleven, samt fem fra idrettslagene) 

 Konstituerende kretsting f or Viken idrettskrets 19. oktober (Nina Vøllestad, Jan Thomas 

Birkeland, Anne-Lise Sørli, Ragnhild Riis, Oskar A. Kleven, samt fem fra idrettslagene) 

 Seminar om mer miljøvennlig kunstgress – Akershus idrettskrets 15. mai (Mette Kristiansen, 

Ragnhild Riis) 

 Informasjonsmøte om anlegg – Kolbotn IL 13. juni (Anne Lise Sørli. Ragnhild Riis) 

 Møte om bygging av turnhall i Ski Idrettspark – 14. august - Arild Hepsø, Ragnhild Riis)  

 

3. Oppfølging av arbeidsprogrammet 

På årsmøte 2019 ble følgende arbeidsprogram vedtatt: 

Nordre Follo idrettsråd (NFIR) skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Oppegård og Ski 
kommuner i 2019, og deretter i Nordre Follo kommune. NFIR skal være en arena for samarbeid 
mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. 

Arbeidet i NFIR skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

I 2019 vil NFIR i stor grad arbeide med å etablere gode samarbeidsarenaer og møteplasser for 

medlemmene, mellom NFIR og medlemmene og mellom NFIR og kommunen. En viktig oppgave vil 

være å utvikle gode og åpne rutiner og prosesser som sikrer god ivaretagelse av hele bredden av 

medlemmenes interesser. NFIR skal legge opp arbeidsformer som sikrer at både små og store 

idrettslag og idretter blir hørt.  Samarbeidet mellom NFIR og medlemmene skal preges av gjensidig 

og forpliktende deltagelse i NFIRs prosjekter.   

Nedenfor følger en konkretisering av de mest sentrale arbeidsoppgavene i etableringsfasen. 

1. NFIR skal utarbeide forslag til 

 Fordelingskriterier for LAM midler 

 Prinsipper for fordeling av treningstider og arrangement 

 Kriterier for tildeling av kommunale tilskudd 

 Plan for anleggsutvikling i Nordre Follo frem mot 2030 

 Plan for å evaluere og vurdere samarbeidsmodeller for drift og vedlikehold av anlegg 

Forslagene legges frem på årsmøtet i 2020. 

2. NFIR skal avholde møter med medlemmene minst en gang pr halvår.  
3. NFIR skal inngå en samarbeidsavtale med Nordre Follo kommune 
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4. NFIR skal arbeide for finansiering av administrativ ressurs for idrettsrådet 
5. NFIR skal delta aktivt i arbeid med Temaplanen med sikte på å få en tydelig og forpliktende 

plan  
6. NFIR skal arbeide for å bli involvert i alle relevante prosesser i kommunen(e) 

 

3.1 Arbeid med dokumenter for fremlegging på årsmøte i 2020 

Styret har arbeidet med alle de ulike sakene som skal munne ut i fremlegg for vedtak på årsmøtet i 

2020. Forslag til LAM midler er utarbeidet og fremlegges for årsmøtet. I 2019 var det ikke mulig å få 

igangsatt samarbeid med kommunen om fordeling av treningstider og til arrangementer eller om 

kommunale tilskudd. Sakene planlegges lagt frem på ekstraordinært årsmøte i september 2020.  

De daglige lederne har gitt verdifull bistand til arbeidet med å utvikle en plan for anleggsutvikling. 

Styret mottok et utkast til innspill høsten 2019 og har vært bearbeidet deretter. Styret har bedt om 

ytterligere innspill fra alle idrettslag vedrørende behov for anlegg, erfaringer med 

samarbeidsavtaler (særlig om anlegg) og interesse for å overta driftsansvar. Dette bearbeides og vil 

bli lagt frem på ekstraordinært årsmøte.  

3.2 Medlemsmøter 

Det er avholdt to møter/seminarer for alle medlemmene høsten 2019. 25.september deltok 29 

personer fra 13 idrettslag. I tillegg deltok to fra kommunen og 7 fra idrettsrådet. 11. november 

deltok 29 personer fra 14 idrettslag, samt 8 fra idrettsrådet.  

3.3 Samarbeidsavtale med kommunen – involvering i kommunale prosesser 

I samarbeid med rådmannens stab ble det høsten 2019 utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale 

med kommunen. Utkastet ble stoppet av leder for Utvalg for oppvekst, idrett og kultur og utsatt til 

ferdigstilling i 2020.  

Idrettsrådet har etablert gode samarbeidsforhold til rådmannens stab, ved kommunalsjef, 

virksomhetsleder og idrettsrådgiver. Dette har gitt et godt fundament for å sikre involvering i alle 

relevante prosesser. Det gjenstår å få bygget opp en god dialog med sentrale politikere.  

3.4 Finansiering av administrativ ressurs 

Finansiering av administrativ ressurs for idrettsrådet har vært tatt opp med rådmannens stab. Vi må 

i dialog med politikerne for å få dette til. Styret besluttet i 2019 at idrettsrådets egenkapital kunne 

brukes til en deltidsstilling i 2020, i påvente av en økonomisk avklaring om mer varig finansiering.  
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4. Andre oppgaver 

4.1 Anlegg under planlegging 
Idrettsrådets styre har arbeidet med å følge opp planleggingen av svømmehaller på Langhus og på 

Kolbotn og nye idrettshaller på Sofiemyr og Finstad. Vi har deltatt i brukergrupper, sammen med 

representanter fra aktuelle idrettslag. Vi har gitt synspunkter på prioriteringer ut fra hva som vil gi 

best mulig behovsdekning. I samarbeid med relevante idrettslag, har vi sendt inn forslag til 

kommunestyret på hva som bør prioriteres for å få realisert et svømmeanlegg på Langhus innenfor 

de kostnadsrammer kommunen har signalisert.   

På grunn av sammenslåingsprosessen var det høsten 2019 svært lite fremdrift i arbeidet med flere 

av de planlagte hallene   

4.2 LAM – lokale aktivitetsmidler 
LAM midler ble fordelt høsten 2019. Dette ble gjort separat for idrettslag i Ski og Oppegård i 

henhold til årsmøtets vedtak. Fordelingen i Ski ble mer komplisert, ved at det måtte tas hensyn til 

et vedtak i årsmøtet til Ski idrettsråd i 2019 om å rette opp en feil i fordelingen for 2018. Det var 

god dialog med involverte idrettslag.  

4.3 Fordeling og oppfølging av treningstider og arrangementer i kommunale 

anlegg  
Medlemmer av styret deltok i fordeling av treningstider og arrangement i både Ski og Oppegård. I 

samsvar med årsmøtets vedtak ble det benyttet eksisterende kriterier i de to kommunene. Dette 

har gitt god innsikt i de ulike prosessene.  

Idrettsrådet mottar jevnlig rapporter fra Langhushallen og Stil Arena vedrørende bruk. Styret har 

diskutert med rådmannens stab hvordan disse bør følges opp. Arbeidet vil bli videreført i 2020. 

4.4 Websider for idrettsrådet 
Styret har ønsket å benytte NIFs tilbud om websider for idrettsråd. Det tok lang tid før dette kom i 

gang etter at avtale med forrige leverandør ble avsluttet. Vi fikk i gang web-sider ved utgangen av 

2019.  

 

5. Økonomi 

Regnskapet for 2019 gjøres opp med et overskudd på kr 369.847,17. Det budsjetterte resultatet var 

kr 77.670. Differansen skyldes overføring fra gamle idrettsråd i Ski og Oppegård som var høyere enn 

budsjettert, samt at vi ikke ansatte en administrativ ressurs i 2019. Vi mottok heller ikke 

medlemsavgift i samsvar med vedtak på årsmøte om å avvente saken på NIFs ting. 
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Saldo bank pr 31/12-19 er lik årets overskudd med kr 369.847,17. 

Idrettsrådet er ingen kostbar organisasjon å drive og vi har heller ingen intensjon om å bygge opp 

en stor egenkapital. 

Ingen av styremedlemmene mottar noen form for godtgjørelse. 

 

 

 

Nordre Follo, 4. mai 2020 

 

 

 

Nina K. Vøllestad   Jan Thomas Birkeland   Oskar A. Kleven 

 

 

 

Anne-Lise Sørli    Arild Hepsø    Ragnhild Riis 


