
 

 

 

 

Forslag til ekstraordinært årsmøte i Nordre Follo idrettsråd 11.oktober 2022 
 

Sak 5 - Forslag om å bli Nordre Follo idretts- og aktivitetsråd  
 

Bakgrunn 
I saksfremlegget for årsmøtet i mai 2022 ble mulighetene for finansiering av idrettsrådet beskrevet 

slik:  

" Styret sendte både i 2021 og i 2022 søknad om tilskudd fra Nordre Follo kommune for å 
kunne redusere kontingenten fra idrettslagene. Søknaden ble avslått i 2021, og vi har par 
pr 3. mai 2022 ikke fått svar fra kommunen på årets søknad.  

Det er ingen tegn til at NIF vil gi idrettsrådene finansiering gjennom sine budsjetter. 

Istedenfor vedtok idrettstinget i 2021 å be Kulturdepartementet om gi adgang til å 

benytte LAM midler for finansiering av idrettsråd. Dette er i praksis det samme som en 

kontingent, da det vil måtte innebære reduserte utbetalinger til idrettslagene. NFIR ser 

derfor på den løsningen som lite ønskelig.  

Viken idrettskrets har gjennom et samarbeid med Sparebankstiftelsen arbeidet frem en 

mulighet for idrettsråd til å ta et noe utvidet ansvar for bredere aktivitetstilbud. 

Sparebankstiftelsen støtter prosjektet og det vil være mulig for oss å få 350.000 kr pr år i 

støtte fra dem. Dette fordrer imidlertid at kommunen yter tilsvarende beløp. NFIR vil 

arbeide for å få til en slik løsning med sikte på å få slik støtte fra 2023. Dette kan da bety 

at kontingenten kan reduseres eller bortfalle helt."  

Vi har etter dette fått svar på vår søknad for 2022, men kun fått tildelt kr 45.000 i støtte også for 

2022 fra kommunen. Med bakgrunn i utlysningen fra Viken IK søkte idrettsrådet Nordre Follo 

kommune om prosjektstøtte på inntil 350.000 kr for å etablere Nordre Follo idretts- og aktivitetsråd 

fra 1.1.2023 (vedlegg 1). En tilsvarende sum som kommunen bidrar med, vil vi da få fra Viken 

IK/Sparebankstiftelsen. Dette vil gi rom for ytterligere styrking av den administrative kapasiteten i 

idrettsrådet. Fra august 2022 har vi hatt daglig leder i 50 % stilling.  

Vi har etter sommeren hatt dialog med kommunen med sikte på å få til en støtte i tråd med 

søknaden vår. Kommunens administrasjon har vurdert det slik at det må en omprioritering av midler 

til, for å kunne imøtekomme søknaden. Løsningen vil innebære at de 256.000 kr som årlig tildeles 

idretts- og friluftslivsorganisasjoner etter søknad, omdisponeres til å øke støtten til idrettsrådet, med 

mål om å bli idretts- og aktivitetsråd.   

Hvilke økonomiske konsekvenser får forslaget? 
Dersom kommunen vedtar å gå inn for forslaget, forventer vi at den samlede summen fra kommunen 

blir 300.000 kr årlig i 2023 og 2024. I tillegg vil vi da få 300.000 kr fra Viken IK/Sparebankstiftelsen. 

Disse midlene kommer da i tillegg til medlemskontingenten, kr 20 pr medlem, som ble vedtatt for 

2023 på årsmøtet. Med full innbetaling, vil medlemskontingenten gi ca 400.000 kr i årlig inntekt.  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2022/stotte-til-idretts--og-aktivitetsrad/


Totalt sett vil vi da komme i en posisjon der rammene kan dekke en full stilling i disse to årene. 

Idrettsrådets styre mener det i samme periode blir rom for en reduksjon i medlemskontingenten for 

idrettslagene, om vi får bevilgningene fra kommunen og Viken IK/Sparebankstiftelsen.  

 

Hvilke konsekvenser kan dette få for idrettsrådets aktivitet? 
Selv om vi endrer til å bli idretts- og aktivitetsråd, vil oppgavene i hovedsak være som før (jfr vedtatt 

arbeidsprogram for idrettsrådet – vedlegg2).  Utover disse, har vi sammen med kommunen 

identifisert noen oppgaver hvor idretts- og aktivitetsrådet kan bidra mer:  

• Fremme egenorganisert aktivitet med tiltak som imøtekommer behov utover organisert 
Idrett. Konkrete eksempler: Åpen hall, aktivitetsdager, nye lavterskeltilbud (e-sport, 
turtilbud, seniortreninger) og aktiviteter. 

• Bidra i utvikling av anlegg til egenorganisert aktivitet. 
• Ta en aktiv rolle i samarbeid og brukerdialog med idrettslag, samt bistår med 

problemstillinger som dukker opp rundt samhandling mellom idrettslag når det er 
nødvendig. 

• Bistå i detaljfordelingsmøter mellom idrettslagene ved årlig fordeling av treningstid. 
• Følge opp idrettslag med å spre informasjon om støtte- og tilskuddsordninger. 
• Bidra til å iverksette kommunens mobilitetsplan hos idrettslagene. 
• Sikre god overføring av erfaringer og kunnskap mellom lag og foreninger.  
• Arbeide aktivt for inkludering av seniorer i aktivitet. 
• Initiere og utvikle prosjekter i henhold til idrettens mål og planer, samt kommunens planer 

og styringsverktøy, blant annet Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 – 2030. 
• Tar en enda større rolle i å underbygge og støtte de mindre idrettslagene i deres tiltak og 

aktivitet 
    

Forslag til årsmøtet 
1. Årsmøtet gir sin tilslutning til at Nordre Follo idrettsråd søker om midler til å etablere 

Nordre Follo idretts- og aktivitetsråd 

2. Det skal legges frem en vurdering av de økonomiske rammene på årsmøtet i 2023 med 

sikte på å nedjustere medlemskontingenten fra idrettslagene 

 

Vedlegg:  

1. Søknad fra NFIR om prosjektstøtte fra Nordre Follo kommune  

2. Arbeidsprogram for Nordre Follo idrettsråd 2022-2023 

 

Forslagstiller: 

Styret for Nordre Follo idrettsråd 

  



 

Vedlegg 1 
 

Forslag til årsmøtet i Nordre Follo idrettsråd 21. april 2021 
 

Sak 7a Medlemskontingent for Nordre Follo idrettsråd  
 

Bakgrunn 
Nordre Follo idrettsråd (NFIR) har et behov for å ha en ansatt daglig leder i minst 50 % stilling. Siden 

januar 2020 har vi hatt en daglig leder i 20 % stilling, men som har arbeidet vesentlig mer enn det. 

Denne stillingen har vært finansiert i hovedsak av egenkapital. Vi får også 45.000 kr i årlig støtte fra 

kommunen. Det ble søkt Nordre Follo kommune om økt driftsstøtte fra og med 2021 for å sikre 

finansering av lønn til daglig leder. Søknaden ble avslått. Uten ytterligere inntekter, har vi ikke 

økonomisk grunnlag for å ha en lønnet daglig leder fra og med 1.1.2022.   

Idrettsrådets styre har arbeidet ut fra en finansieringsmodell med tre elementer: a) støtte fra 

NIF/idrettskrets, b) driftsstøtte fra kommunen og c) medlemskontingent. Ski idrettsråd hadde praksis 

for kontingent. På konstituerende årsmøte for Nordre Follo idrettsråd i 2019, var det en grundig 

diskusjon om kontingent skulle innføres for å sikre muligheten for en ansattressurs. Debatten viste at 

det var stor støtte for en ansattressurs i idrettsrådet, men det var også usikkerhet rundt muligheten 

for å videreføre ordningen med medlemskontingent. Det var fremmet en sak om å ikke tillate 

medlemskontingent for idrettsråd til idrettstinget i 2019, men dette ble ikke vedtatt. Det er dermed 

fortsatt mulig å ha en ordning med kontingent for idrettsråd.  

Idrettsrådene er det eneste organisasjonsleddet i NIF-systemet som ikke mottar fast støtte fra egen 

organisasjon. Dette er det nå tatt litt mer tak i, og en arbeidsgruppe har arbeidet frem tre forslag til 

finansiering. To av disse gir finansiering fra NIFs budsjett, mens det tredje vil gi idrettsrådene 

anledning til å avsette inntil 5 % av LAM-midlene til drift av idrettsrådet.  Dette siste forslaget 

fremmes som sak på idrettstinget 2021.  

NFIRs styre vurderer det slik at en finansiering gjennom LAM-midler ikke er et bidrag fra NIF, men et 

bidrag fra medlemsklubbene. NFIRs styreleder deltar i et arbeid for å fremme et alternativt forslag på 

idrettstinget ved at finansiering av idrettsråd gjøres gjennom midler fra NIF eller idrettskretsen. Vi 

vet ikke hvor realistisk dette er, men om det blir vedtatt, er det allikevel lite sannsynlig at det blir 

innført allerede i 2022.   

NFIR vil også i 2021 søke kommunen om et økt bidrag til drift, men ut fra den økonomiske 

situasjonen kommunen er i, anser vi sjansene for en betydelig økning i støtte som liten.  

Finansering gjennom medlemskontingent eller LAM midler 
Vi anser det derfor som svært lite sannsynlig at NIF eller kommunen vil styrke sine bidrag til 

idrettsrådet slik at vi kan ha dekning av lønnsutgifter fra og med 2022. Muligens kan det skje på 

lenger sikt. Selv om idrettstinget evt. vedtar å gå inn for bruk av LAM midler til idrettsråd, vil dette 

ikke gi midler som er tilgjengelige pr 1.1.2022. Det er Kulturdepartementet som bestemmer 

retningslinjene for LAM-midlene, og det må derfor være en prosess i etterkant av et eventuelt vedtak 

i NIF. For å sikre NFIRs mulighet for å fortsatt ha en daglig leder i 2022, gjenstår kun 

medlemskontingent som aktuell løsning. Et vedtak i årsmøtet om dette, endrer allikevel ikke vår 

ambisjon om en tredelt finansieringsmodell i fremtiden.  



Basert på de diskusjoner vi hadde i 2019, fremmer NFIRs styre forslag om en medlemskontingent 

basert på antall medlemmer. Vårt forslag er en kontingent på kr 20 pr medlem i idrettslagene, dvs. 

samme sum ble foreslått tidligere. Med ca. 24.000 medlemmer i klubbene, gir dette en inntekt på ca. 

480.000 kr til NFIR.  

Medlemsavgiften vil gjelde for 2022. Årsmøtet i 2022 vil vedta eventuelle endringer gjeldende for 

2023. På dette tidspunkt, kan det også være mer avklaring rundt NIFs bidrag og om LAM midler kan 

brukes.  

 

Forslag til årsmøtet 
 

a) Det innføres en medlemsavgift for 2022. 

b) Medlemsavgiften fastsettes til kr 20 pr medlem i hvert idrettslag basert på 

Idrettsregistreringen pr 31. desember foregående år.  

c) Dersom det finnes andre kilder for finansiering av idrettsrådets daglige drift, før fakturering 

er gjort, reduseres medlemskontingenten. 

 

Forslagstiller: 

Styret for Nordre Follo idrettsråd 

  



 

Vedlegg 2: 

 
Forslag fremmet av styret til årsmøte 10. mai 2022 

 

Sak 6 - Arbeidsprogram for Nordre Follo idrettsråd 202-2023  
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 2022 og 2023: 

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

• Arbeide for at kommunen bygger flerbrukshaller med ekstra aktivitetsrom/anneks 
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 iverksette en evaluering av dagens ordning for fordeling og bruk av tid til trening og 
arrangementer i kommunale og private anlegg. Det skal samtidig gjøres en gjennomgang av 
kostnader og inntekter for idretten ved bruk av anlegg.   
 

4. NFIR skal fortsatt være pådriver for å få utviklet en strategi for toppidrett i kommunen 
 

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

6. NFIR skal arbeide for å skaffe finansiering fra andre kilder enn idrettslagene til administrativ 
ressurs for idrettsrådet 
 

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

 
 


