
 

Nordre Follo idrettsråd 
 

Referat 2/20 styremøte  
Dato: 4. februar 2020 
Sted: Ski Rådhus, 
Tid: 19:00-21:00 
 
Tilstede:  
Nordre Follo IR: Anne-Lise Sørli, Arild Hepsø, Morten Roa, Oskar A. Kleven, Nina K. Vøllestad, Jan 
Thomas Birkeland, Trond Linnestad, Ragnhild Riis 
Forfall: Mette Kristiansen, Ragnhild Riis 
Nordre Follo Kommune: Sissel K. Gransæther, Sindre Rønning Huber, Ann Kjersti Haga 
 
Møtet startet med en kort presentasjonsrunde av møtedeltakerne 
 

1. Referat fra styremøte 6. januar 2020  
Ingen kommentarer til referatet. Referatet er Godkjent 
 

2. Orientering om møter med kommunen  
17. januar: Møte med Hanne Opdan/Camilla Hille. Nina Vøllestad, Jan Thomas Birkeland og 
Trond Linnestad deltok fra NFIR. 
28. januar: Møte med Anne Melsom, Sissel Gransæther og Tove Ness fra kommunen. Nina 
Vøllestad og Trond Linnestad deltok for NFIR. 
 
Samarbeidsavtale: 
I forkant av møtet ble det sendt over en momentliste som Nordre Follo IR ønsket å ta opp i 
møtet. Blant punktene var status på samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen var stoppet. 
Opdan/Hille ønsket å se avtalen i en større enhet. Det vil bli laget et nytt utkast. Idrettsrådets 
rolle ble diskutert. Opdan/Hille vil stå fritt til å ha kontakt med idretten uten at idrettsrådet 
informeres.  
 
Nytt møte med administrasjonen 28. januar. Et positivt møte. Det må benyttes mer tid på 
samarbeidsavtalen. Det ble anbefalt å lage det basert på en partnerskapsavtale som en 
overbyggende avtale. Viktig å koble bærekraftsmål og målene til Nordre Follo kommune inn i 
samarbeidsavtalen. Nordre Follo kommune lager et nytt utkast til avtale 

 
Behovsvurdering anlegg: 
Nordre Follo kommune er i en fase med kartlegging av kapasitet på de ulike anleggene og 
byggene. Foreløpig gjøres det ikke beregninger på behov fremover mot 2030. 
Kobling skole og idrettsanlegg vil veie tyngst. Det «strider» litt imot ønsket fra idrettslagene om 
mere idrettsparker, som etter vurdering både er sosialt og funksjonelt best. 
 
Fordeling av treningstider: 
Ny fordeling av treningstider vil gjelde fra sesongen 2021, må være ferdig innen oktober 2020. 
Kommunens administrasjon erkjenner at det er feil i årstallene i saksnotatet til utvalget og 
formannskapet.  
Tema er ikke behandlet i utvalget i Nordre Follo kommune enda. Idrettsrådet gjør et forarbeid 
med fordeling av treningstid. Viktig å sette opp noen kriterier, f.eks. hvilke idretter er 



inne/uteidretter, og hvem idrettsgren er de ulike anleggene for. Klubbene må involveres, og vi 
vil presentere foreløpig tanker på klubbmøtet 19. mars. 
 
Anne Lise har begynt på dette arbeidet. Modellen fra Ski er benyttet som et utgangspunkt. 
Organisering av idrettslagene er forskjellige i gamle Oppegård og Ski. Ved å benytte Ski sin 
modell på fordeling, ser det foreløpig ut til at det ikke er store avvik fra den fordeling som 
gjelder i dag. 
 

3. Oppfølging av innspill fra daglige ledere - videre arbeid med anleggsplan  
Møte i gruppen for daglige ledere 29/1, Trond deltok. 
 
Momenter fra møtet: 
 

• Hvis alle analysene i dokumentet stemmer, så ser det lyst ut for idretten i Nordre Follo 
kommune. Idretten ser for seg en vekst på 25%, men ønsker ikke å starte en aktiv 
rekruttering grunnet mangler på anlegg 

• Det fokuseres på idrettsparker i dokumentet, viktig med «idrettsknutepunkt» 

• Viktig at det legges til rette for cuper og store arrangementer. Det er en viktig 
inntektskilde til klubbene. 

• Idrettsrådet er sentrale, og støtten til rådet er viktig.  

• Trond koordinerer hoveddokumentet som skal sendes fra «daglig leder gruppen» til 
idrettsrådet. Alt underlag legges over i vår dropbox 

• Hoveddokument legges fram for de daglige lederne i et møte 7. februar. 

• De «små» idrettslagene har ikke vært med enda, selv om de er invitert til å bidra. 
Idrettsrådet arrangerer et eget møte med idrettslagene som ikke har daglig ledere. 
 

 
4. LAM midler – forslag til kriterier 

Arild har begynt på arbeidet. 
Både Ski IR og Oppegård IR har tildelt LAM midler innenfor kriteriene fra NIF. 
Det har vært noe forskjellig profil på tildelingene.  
Eksempelvis har Ski IR hatt noe større andel til særskilte tiltak enn Oppegård IR. Ski IR har hatt et 
fast beløp til idrettsskolene, i Oppegård må hver idrettsskole søke om midler. 

 
Viktig også å se på målene til Nordre Follo kommune ved utarbeidelse av kriterier for søknad om 
LAM midler. 
 
Forsalg til kriterier presenteres på neste styremøte og det legges frem forslag til kriterier i 
fellesmøtet 19/3. 

  
 

5. Innspill til Kvalitetsmelding oppvekst og læring for Nordre Follo kommune 
Idrettsrådet har mottatt to innspill, fra Kolbotn IL og fra Ski IL fotball. Veldig like innspill men 
skrevet på ganske forskjellig. Idrettsrådet kjenner seg godt igjen i det de temaene som tas opp. 
Begge innspillene sendes i sin helhet til Nordre Follo kommune 
 

 
6. Planlegging av møte med klubbene 19. mars og med politikerne 31. mars 

19/3(klubbmøte) 
Aktuelle temaer: 

• Anleggsarbeid-hvordan skal vi arbeide med anlegg, 



• Treningstider 

• Utkast til kriterier for LAM tildeling 
 
31/3(Politikermøte) 
Alle idrettslag i Nordre Follo kommune og Idrettsrådet 
 
Idrettsrådet legger frem sin analyse av anleggssituasjonen og behov. 
3-4 IL inviteres til å presentere hvordan det er å drive et idrettslag i Nordre Follo.  
 
I møtet er det viktig å synliggjøre hva idrettsrådet jobber med. Det blir viktig for oss å 
fremsnakke klubbene og deres aktiviteter, samt vise gode eksempler for politikerne 
 

 
7. Innkommet post – orienteringer 

 
Frivillighetsforum: 
Trond deltok. Mange vil engasjere seg i idretten 
 
NFK arrangerer Samskapingsmøte 27. feb 
Alle foreninger i NFK er invitert. Diskuterer momenter fra kvalitetsmeldingen. 
 
Aktivitetskalender: 
Ligger ute på kommunens nettsider. Alle kan idrettslag/foreninger kan sende inn til kommunen, så 
oppdateres kalenderen. 
 
Møte med Asker IR: 
Planlegges i uke 11 – med styreleder og daglig leder.  
Har mye de samme utfordringene som NFIR. Asker IR tenker noe annerledes rundt 
samarbeidsavtale. Nyttig med informasjonsutveksling. 

 
 

8. Eventuelt 
 

a) Personvern-GDPR: 
I forbindelse med at vi nå har en ansatt, må vi sikre ivaretakelse av GDPR-forordningen. Sensitive 
personopplysninger skal ikke oppbevares i Dropbox eller på andre usikrede elektroniske 
lagringsenheter. Avtalen med daglig leder oppbevares kun i papirformat hos styreleder.  
 

b) Deltakelse fra Nordre Follo kommune i idrettsrådets møter: 
Nordre Follo kommune ønsker å delta. Invitasjon til møtene sendes til Sissel, Ann Kjersti og 
Sindre. 

 
 
 


