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Sak 6 - Arbeidsprogram for Nordre Follo idrettsråd 2021-2022  
Nordre Follo idrettsråd (NFIR) skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. NFIR skal 
være en arena for samarbeid mellom idrettslagene, mellom idrettslagene og de kommunale 
myndigheter og mellom idrettslagene 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.  

Siden NFIR ble etablert, har det i stor grad vært arbeidet med å etablere gode samarbeidsarenaer og 

møteplasser for medlemmene, mellom NFIR og medlemmene og mellom NFIR og kommunen. Disse 

har vært brukt til å bidra til å skape et felles fundament for både utfordringer og mulighetsrom for 

idrettens utvikling i kommunen.  

Nedenfor følger en konkretisering av de mest sentrale arbeidsoppgavene i 2021 og 2022: 

1. NFIR skal følge opp planene som er skissert i Strategisk plan for anleggsutvikling 2021-2030 
(vedlegg 1).  Følgende oppgaver prioriteres:   

 Arbeide for en raskest mulig realisering av svømmehall som sammen med 
eksisterende svømmehaller dekker dagens behov 

 Arbeide for at eksisterende anlegg rehabiliteres for å sikre tilstrekkelig kvalitet i 
anleggenes levetid 

 Arbeide for at kommunen bygger flerbrukshaller med ekstra aktivitetsrom eller 
basishall ved bygging eller ombygging av skoler   

 Være pådriver for at det lages en plan for å etablere en felles friidrettsstadion i 
kommunen 

 Arbeide for å få frem muligheter for kombinasjonsanlegg for utendørsidretter 

 Være pådriver for at idrettslagene får likeverdige og hensiktsmessige avtaler for bruk 

av kommunens anlegg 

 Arbeide for at idrettslagene får muligheter til selv, eller i samarbeid med andre 
aktører, å bygge og drifte anlegg.  

 
2. NFIR skal arrangere et seminar med alle idrettslagene i forkant av beslutninger om NFIRs 

prioriteringer av anlegg 
 

3. NFIR skal gå i dialog med kommunen og eiere av private anlegg om fordeling av den totale 
treningstiden samlet sett  
 

4. NFIR skal igangsette et arbeid for å lage en strategi for toppidrett i kommunen 
 

5. NFIR skal avholde møter med medlemmene minst en gang pr halvår.  
 

6. NFIR skal arbeide for finansiering av administrativ ressurs for idrettsrådet 
 

7. NFIR skal, i samarbeid med kommunen, evaluere partnerskapsavtalen og gjøre nødvendige 
justeringer i avtalen.  

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til det fremlagte arbeidsprogrammet  


