
Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat 1/20 styremøte  
Dato: 6. januar 2020 
Sted: Møterom klubbhuset, Oppegård idrettslag 
Tid: 19:00-22:00 
 
Tilstede: Anne-Lise Sørli, Arild Hepsø, Morten Roa, Oskar A. Kleven, Nina K. Vøllestad, Jan Thomas 
Birkeland, Trond Linnestad 
Forfall: Mette Kristiansen, Ragnhild Riis 
 

Agenda 
 

1) Innledning: 
Trond Linnestad ønskes velkommen. Han presenterte seg og sin omfattende CV. Hans solide 
erfaring med lokalt idrettsarbeid og annet frivillig arbeid gir et godt fundament for rollen som 
daglig leder.  
 

2) Referat fra styremøte 11. desember 2019  
Godkjent. 
 

3) Samarbeidsavtale med kommunen 
Det stilles spørsmål ved om idrettsrådet kan regulere idrettslagene, og dermed innbyggerne. 
Dette er ikke kommentert av kommunen.  
 
Avtalene er sendt til de daglige lederne. Ingen kommentarer er mottatt fra dem.  
 
Det er viktig å vurdere ordbruk i avtalen, og at beskrivelsen er i tråd med NIF’s beskrivelse. 
Viktig å hente momenter fra NIF sine dokumenter om bl.a. rolle til idrettsrådet. IR sin rolle er 
å koordinere idrettslagene innspill til kommunen og å forbedre rammebetingelsene til for 
idrettene. Viktig at det kommer frem i avtalen. 
I alle møter med kommunen, er det viktig å få fram at vi jobber i tråd med NIFs beskrivelse. 
Viktig å påpeke, vil styrke vår rolle. 
 
Prosess videre: 
Nina reviderer avtalen med utgangspunkt i de forslag som ble fremmet.  
 
Nordre Follo kommune(NFK) har skrivefrist 10/1 på saksframlegg til kommunestyre 
Nina har bedt om et møte med ordfører, rådmann, utvalgsleder og har satt 
samarbeidsavtalen på agendaen.  
 
Det er viktig å presentere idretten for politikerne og administrasjonen. IR må også jobbe med 
å gi innspill til behovsplanen som skal lages av NFK. Tett samarbeid med politikerne er viktig, 
og at vi snakker med både posisjonen og opposisjonen. 
 
 
 
 
 



4) Arbeidsoppgaver 
 
Temaplanarbeidet:  
Morten samler sammen det som er gjort tidligere og får lagt det ut i Dropbox. Ny 
idrettskonsulent startet i NFK 6. januar Anne Berit Hogstad holder i arbeidet fra starten av.  
Morten har møte med NFK 7. januar og sjekker status. 
 
Felles kriterier for tid/arr/halltid 
Anne Lise har begynt på arbeidet og tatt utgangspunkt i Ski sin modell. 
 
Viktige punkter å avklare er: 
- Definere de rene hallidretter 
- Hvem har behov for hall? 
- Simulering basert på Skis kriterier er påbegynt 
- Hvilket grunnlag skal vi bruke for simulering, aktivitetstall? 
 
Hvordan forholder vi oss til de private hallene, eksempelvis Alliansehallen i Ski? Her er det 
behov for en god diskusjon med NFK. NFIR lager et diskusjonsnotat som grunnlag for et 
møte. 
 
Det er betydelig bedre hallkapasitet i Ski enn Oppegård. 
 
Prosess videre: 
- IR arbeider mot et årsmøtevedtak Våren 2020 
- Sak på neste styremøte 
- Det sjekkes mot Viken idrettskrets(Oddleif/Runar) 
- Må utredes hvordan vi forholder oss til at idretten vil drifte selv, og hva det vil bety for 

fordeling av halltid 
 
 
LAM midler: 
Arild utarbeider et forslag til kriterier 
 
Eierskap/driftsmodeller 
Må ses i forhold til innspillet og prosessen mot de faglige lederne. Viktig å forsøke å bruke 
møtet med ordfører til å sjekke ut deres tanker om dette.  
 
Ski Øst 
Tas opp i neste møte 



5) Oppfølging av innspill fra daglige ledere 
 
I møtet daglige ledere 16. desember ble det konkludert med at idrettsrådet skal gi en 
bestilling til "daglig ledergruppen" for å få ferdigstilt dokumentet. Kolbotn IL har kommet 
med et innspill etter møtet 16/12 på arbeidet videre.  
 
Det var enighet om at dokumentet må være mere utfyllende og begrunnende. Det skal være 
et underlag for oss og behøver ikke gi en konkret anbefaling.  
 
Det gis tilbakemelding til de daglige lederne med frist 31. januar med forespørsel om å 
innarbeide svar på følgende punkter: 
 

1. Hvilke ambisjoner har idrettslagene i dag (gi en kort beskrivelse) og i hvilken grad er disse 

dekket med dagens anleggskapasitet?  

2. Hvis behovene ikke er dekket, hva trengs for å oppnå dekning (presiser om det er behov for 

spesialanlegg eller fleridrettsanlegg)? 

3. Hvilke endringer i ambisjoner og behov forventer dere frem mot 2030? (Herunder bredden i 

idrettsgrener dvs endringer i idretter, aldersgrupper; utvidelse i antall/målgrupper som 

deltar i eksisterende tilbud; mer/mindre bredde- eller toppidrettssatsning)  

4. Hvilke samarbeidsavtaler om bruk, drift og/eller vedlikehold har dere med kommunen eller 

fylkeskommunen? Og hvilke erfaringer har dere med disse? Hva har vært viktig for å få til 

gode og velfungerende avtaler og hvilke faktorer har begrenset mulighetene for godt 

samarbeid? 

5. Hvilke andre eksisterende anlegg mener dere er aktuelle for å overta ansvar for drift og/eller 

vedlikehold? 

 
 

 
6) Web og digital post for Nordre Follo IR 

 
Eget domene er etablert for NFIR 
https://idrettsråd.no/viken/nordrefollo 
 
Arbeidet med å legge inn informasjon er påbegynt. 
 
Et konkret spørsmål er om vi skal ha en egen fane for styremøte eller ikke. 
Siden er tiltalende å se på. Benytter mye av det som er utviklet av NIF, men med 
spesialtilpasninger for oss. 
Alle går igjennom nettsiden og gir innspill. 
 
 

7) Kvalitetsmelding for oppvekst 
 
Anne Nordby, leder arbeidet med kvalitetsmelding, og Janne Roven leder for 
kompetansesenter i NFK presenterte bakgrunn og hensikt med en kvalitetsmelding for 
oppvekst. 

 
Kvalitetsmeldingen skal lages hvert 4.år. Meldingen skal vedtas av politikerne våren 2020. 
Temaplanen vil være oppfølgingen av kvalitetsmeldingen 
 

https://idrettsråd.no/viken/nordrefollo


 
 
Hovedtemaer er: 
 

• Utvikling/læring 

• Digitalisering 

• Foresatte – ressurs for sine barn 

• Et trygt og godt skolemiljø 
 
NFK-visjon: Nær og nyskapende. Kvalitetsmeldingen skal bygge oppunder NFK sin visjon. 

 
NFK ønsker stor involvering. Det arrangeres et møte 27. februar, samskapingsmøte med 
idretten/skolene/NFK hvor temaet skal diskuteres. 
 
NFIR utfordrer idrettslagene til innspill, så sender vi samlet tilbake til NFK. 

 
 

8) Anleggsutvikling på Langhus 
 

Geir Frode Throndseth (leder anleggsutvalg Langhus AIL) og Harald Eibak Langhus IL 
presenterer planene. 
 
Det har vært jobbet med planene for Langhus idrettspark i 5-6 år.  Det er stor interesse og 
mange forretningspartnere som vil inn i arbeidet. Idrettshallen skal være en kommunal hall.  
 
Nordre Follo kommune er grunneier. Langhus, som område, vil vokse betydelig i framtiden, 
og er et vekstområde for boliger. 
Langhus IL ønsker NFIR med som aktiv støttespiller. Langhus IL må komme med en konkret 
forespørsel til NFIR om dette. 

 
Idrettsrådet ser positivt på dette initiativet og vil ta dette med i det videre arbeidet.  
Temaplanarbeidet vil være viktig, både for dette anlegget og de andre anleggene i NFK i 
sammenheng.  
 

9) Innkommet post – orienteringer 
Ingen saker 
 

10) Eventuelt 
a) Funksjonsbeskrivelse for Daglig leder 
 
Mulige arbeidsoppgaver: 
- Anleggsutvikling 
- Forberedelse og oppfølging av styrets saker.  
- Utarbeide et årshjul 

o Saksgrunnlag til kommunale saker. 
o Sikre at vi behandler de riktige sakene til riktig tid 


