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Idrettsrådet – sterke saker! 
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Leder 

Politiattest 
Utøver 

Honorar 

Regnskap 
Dugnad 

HJELP! 



NIFs visjon er å være  

fremste bidragsyter for å oppnå: 
«Idrettsglede for alle» 

BIKs visjon 
B anebrytende - I nsprierende - K ompetente 



Idrettens verdigrunnlag 

Organisasjonsverdier: 

Organisasjonens arbeid skal preges 
av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd 

 

Aktivitetsverdier: 

All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som glede, fellesskap, 
helse og ærlighet 

 



6 

NIF 
Fellesorgan for alle idretter i 

hele Norge Idrettskrets, 19 
Fellesorgan for alle 

idretter i en 
region/fylke 

Idrettsråd, ca 360 
Idrettspolitisk organ for 

idrettslagene i en 
kommune (428 stk.) 

11 409 

Idrettslag 

Gruppe 
Organiserer en aktivitet i 

idrettslaget 

Lag 
Laget som spiller i en serie.  

For eksempel Gutter 16 

Gren(er) 
Grenen(e) som gruppa utøver 

For eksempel langrenn 

Særforbund, 54 
Fellesorgan for en spesifikk 

idrett nasjonalt 

Særkrets 
Fylkes/regionsledd for den 

spesifikke idretten 

 
2,1 mill 

medlemmer 

Norsk idretts organisasjonskart 



Drammen Idrettsråd 

Flesberg Idrettsråd 

Flå Idrettsråd 

Gol Idrettsråd 

Hemsedal Idrettsråd 

Hol Idrettsråd 

Hole Idrettsråd 

Hurum Idrettsråd 
Kongsberg Idrettsråd 

Krødsherad Idrettsråd 

Lier Idrettsråd 

Modum Idrettsråd 

Nedre Eiker Idrettsråd 

Nes IR 
Nore og Uvdal Idrettsråd 
Ringerike Idrettsråd 

Rollag Idrettsråd 

Røyken Idrettsråd 

Sigdal Idrettsråd 
Øvre Eiker Idrettsråd 

Ål Idrettsråd 

21 Idrettsråd i Buskerud 
 

Se kart under kommuner i Buskerud 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/finn-ditt-idrettsrad/
http://www.bfk.no/Om-Buskerud1/Om-Buskerud2/Kommuner-i-Buskeud/


FRIVILLIGE 

Styret 

Trenere 

Andre frivillige 

ØKONOMI 

Stat/fylke 

Kommune 

Dugnad 

Sponsorer 

AKTIVITET 

NIFS lov § 1-2 

ANLEGG 

Kommune 

Egenbygd 

Stat/fylke 

Idrettens rammebetingelser 

Regnskaps- og 
revisjons-
bestemmelser 
 
Tilskudd og 
støtteordninger 
 
Refusjonsordninger  

Spillemidler 
Driftstilskudd 

Overordnet politikk 
Stortingsmeldinger 

 
Idrettens planer: 

NIFs planer og  
IK/SK/SF sine planer 

 Lover og regler 
 Effektivt 

styrearbeid 
 Rolle og 

ansvarsoppgaver 
 Strategisk 

planlegging 

http://www.bfk.no/Nyheter/Kultur/Karing-av-arets-idrettsanlegg/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Idrett-og-fysisk-aktivitet/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/


http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2015/18-millioner-kroner-mer-til-nye-idrettsanlegg/


KUD 

- forvalter 

3 530 400 000 kr 

Norsk Tipping  

- Overskudd 2014 

4 215 000 000 kr 

Post 5 

NIF 

636 000 000 

Post 6 

Lokale 

aktivitetsmidler  

294 000 000 

Post 4 

Spesielle aktiviteter, 

bl.a antidoping 

93 800 000 

Post 3 

Forskning/utvikling 

26 750 000 

Post 1 og 2 

Anlegg 

1 212 554 000 

Samfunnsnyttige og 

humanitære org. 

18 % 

Idrettsformål  

64 % 

Kulturformål 

18 % 

2 263 104 000 kr 633 648 000 kr 

Spillemidlene (2015) 

Over 11,5 
millioner til 

gode formål, 
hver dag! 

 

Statsbudsjettet 2015 - Opptrapping av tippenøkkelen fullføres til 64% 

633 648 000 kr 

Grasrotandelen = 356 millioner 
Extrastiftelsen = 245,5 millioner 
Bingo = 55,2 millioner og 
Tiltak mot 
spillavhengighet = 12 millioner 
Annet egenkapital = 10 millioner 
 

http://2014.norsk-tipping.no/rapport/hovedtall/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/tidenes-inntektsloft-for-norsk-idrett/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f965a10230a0477f996bfd6d1257a5bc/prm-38-15_hovedfordelingen_2015_vedlegg.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/statsbudsjettet-2015---opptrapping-av-tippenokkelen-fullfores-til-64/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/statsbudsjettet-2015---opptrapping-av-tippenokkelen-fullfores-til-64/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/statsbudsjettet-2015---opptrapping-av-tippenokkelen-fullfores-til-64/
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/statsbudsjettet-2015---opptrapping-av-tippenokkelen-fullfores-til-64/


Kulturdepartementet har besluttet å fordele  
2 263 millioner kroner til idrettsformål i 
2015. Beløpet er 403 millioner kroner 
høyere enn i 2014.  
 
Årets fordeling av spillemidler innebærer en 
betydelig styrking av rammebetingelsene for 
lokalidretten i Norge. 

I tillegg er kommune- og fylke en stor 
og viktig bidragsyter til idretten. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f965a10230a0477f996bfd6d1257a5bc/prm-38-15_hovedfordelingen_2015_vedlegg.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/over-1-milliard-kroner-til-bygging-av-idrettsanlegg/id2408507/


Ansvarsoppgaver Strategioppgaver Ressursoppgaver 

 
Idrettens regelverk og styrets 
ansvar 
 
Økonomistyring 

 
Hva er idrettsrådets 
forutsetninger for å lykkes? 
 
Har dere en plan? 
 
Hvordan utarbeide en god plan? 
 
Hvordan kommunisere planen? 
  
 
 
 

 
Ressurser som virkemiddel til å 
realisere en plan. 
 
Vurdering av ressursbehov. 
 
Ledelse som sikrer involvering 
og ivaretar medlemmene. 
 
Organisering 
 
Effektivt styrearbeid. 
 
Ansatte i idrettsrådet. 
Hvordan utvikle idrettsrådet 
videre? 

Kurset er delt opp i 3 moduler: 



Ansvarsoppgaver 



Ansvarsoppgavene 

Målet med denne modulen er å forstå det  
mest grunnleggende for følgende spørsmål: 
 

Hvilke lover, regler og bestemmelser må vi 
forholde oss til? 

• Juss  

• Økonomi 

 

 

 



Tema juss 

Idrettens regelverk og styrets ansvar 
 Idrettens regelverk 

 Idrettsrådets struktur, organer og oppgaver 

 Årsmøtet 

 Styret 

 Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte 

 

 

 



Idrettslaget 

Selvstendig  

rettssubjekt 

NIF/idrettskrets 

NIFs lov 

Forskrifter 

Lovnormer 

-Retningslinjer 

-Etc. 

Den norske stat 

Alminnelig lovgivning: 

-Arbeidsmiljøloven 

-Skatteloven/mva 

-Erstatningsloven 
Særforbund 

- Konkurranseregler 

- Startberettigelse 

Etc. 

Oversikt - regelverk 

 
Idrettsrådet 



• Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med 
NIFs lov og lovnormen for Idrettsråd. 

• Loven skal godkjennes av idrettskretsen.  

• Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum 
av det idrettsrådet må ha i egen lov.  

 

Vedtatt av idrettsstyret 28. november 2011 



– NIFs lov 

• Gjelder for alle organisasjonsledd 

• Viktige bestemmelser: kapittel 1, 2 og 10 

– NIFs lovnorm for idrettslag (LN) 

– NIFs lovnorm for idrettsråd (LN) 

– NIFs forskrifter og bestemmelser (bindende regler) 
• Forskrift til § 2-4: kjønnsfordeling (LN § 5) 

• Forskrift til §§ 2-6 og 2-7: valgbarhet (LN §§ 7 og 8) 

• Forskrift om navn på idrettslag 

• Forskrift om medlemsregister 

 

 

Idrettens regelverk 

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/1-norges-idrettsforbund/lover/lovnorm---idrettslag_-bokmal.docx
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/1-norges-idrettsforbund/lover/lovnorm---idrettsraad_bokmaal.docx
http://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20111103-0003.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20031204-0001.html
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20130214-0001.html


Verd å kjenne til: 
Kapittel 12: Bestemmelser om doping og  

Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens 
organisasjonsledd og næringslivet 

Kapittel 14: Idrettens markeds- og 
rettighetsbestemmelser 

NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser  
(bindende regler for små organisasjonsledd. Store 
organisasjonsledd følger regnskapsloven) 

Idrettens barnerettigheter (veiledende) og  

Bestemmelser om barneidrett (bindende) 
Retningslinjer (veiledende) 

F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering. 

Idrettens regelverk (forts.) 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/antidoping/


Hva sier NIFs lov om idrettsråd 

•§8-1 Opprettelse 

- I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være 
idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF 

-Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i 
kommunene 

 

•§8-2 Oppgaver* (1) Idrettsrådet skal: 

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet 

b)  foreta  prioriteringer på vegne av idrettslagene 

c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, 
samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram 

d) - være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og privat virke 
 

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/nifs-lov-om-idrettsrad/
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal
http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#shareModal


Idrettsrådets arbeidsoppgaver  

• Hvilke arbeidsoppgaver har dere som idrettsråd i deres kommune? 

 

 



Lovnorm for IR består av følgende kapitler: 

1) Innledende bestemmelser,  LN § 1-4 

2) Tillitsvalgte og Ansatte,   LN § 5-10 

3) Økonomi,     LN § 11 

4) Årsmøte, Styre, utvalg m.m LN § 12-20 

5) Øvrige Bestemmelser  LN § 21-23 



Kap 2: Tillitsvalgte og ansatte 

•§ 5 kjønnsfordeling (2) 

•§ 6 Generelle regler  om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett  (1) 

•§ 8 Inhabilitet 

•§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 



• Idrettrådets høyeste myndighet. Avholdes årlig. 

• Regulert i LN §§ 12 til 17. 

• Innkallelse fra styret skjer med minst 1 måneds varsel til de 
idrettslag med representasjonsrett, samt til idrettskretsen 

•  Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til 
styret senest 2 uker før årsmøtet 

•  Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være 
tilgjengelig 1 uke før årsmøtet – for at medlemmene skal 
kunne fatte forsvarlige vedtak. 

 

• Husk formelle krav til innkallingen! (Hjelpemiddel: mal for 
innkalling finnes i klubbguiden på idrettsforbundet.no) 

 

 

 

 

 

§ 12 Årsmøtet  

Kap 4: Årsmøte   

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/klubbguiden/klubbhandbok/mal-innkalling-til-arsmote-i-idrettslag.docx
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/klubbguiden/klubbhandbok/mal-innkalling-til-arsmote-i-idrettslag.docx
http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/ofte-stilte-sporsmal/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/ofte-stilte-sporsmal/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/ofte-stilte-sporsmal/


• Årsmøtets oppgaver er listet opp i § 15.   

• Ved valg må man huske 
valgbarhetsbestemmelsene: 

o Kjønnsfordeling (LN § 5 ) 

o Ansatte er ikke valgbare (LN § 7) 

o Personer med avtale med klubben er ikke valgbare 
(LN § 8 ) 

 

 

 

 

 

Årsmøtet (forts.) 



• Årsmøteprotokoll 

• Referent valgt av årsmøtet LN § 15 (1)  

• To medlemmer til å undertegne LN § 15 (1) 

(Hjelpemiddel: mal for protokoll finnes i 
klubbguiden på idrett.no) 

• Fortsettende årsmøte 

• Ekstraordinært årsmøte LN § 17 

• Sjekkliste årsmøte og forberedelse valg 

 

Årsmøtet (forts.) 

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/klubbguiden/klubbhandbok/mal-sjekkliste-arsmote.docx


Kap 5: Øvrige bestemmelser 

§23 Oppløsning 

• Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved 
oppløsning eller et annet opphør av idrettsrådet tilfaller 
idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen 

 

         tilbake til idretten i kommunen 



Idrettsrådets lovpålagte arbeidsoppgaver 
 

 

•  Fordele Lokale Aktivitets Midler (LAM). 

•  Gi uttalelse til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

•  Gi uttalelse på prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i 

    kommunen. (65,3 mill. til Buskerud ble behandlet i BFK 21.5.2015) 

•  Avholde årsmøte. 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.bfk.no/Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerSRU.ashx?dokumentId=511800&journalpostId=341371
http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Hovedutvalget-for-regionalutvikling-og-kultur/#moter/2015/752


Viktige arbeidsoppgaver 

 Lage møteplan/handlingsplan som tar hensyn til politisk 
behandling i kommunen der idretten er involvert (også ift 
andre politiske saker som; folkehelse, skole, arealplan, bomiljø 
etc) 

 Aktiv deltagelse i de ulike fora der idrettslige saker behandles 

 Formidle idrettslagenes anleggsbehov 

 Samle idretten til felles forumer gjennom temakvelder, kurs 
etc 

MERK: Arbeidsoppgavene til idrettsrådene kan avhenge av 
størrelsen/kapasiteten på IR. Noen idrettsråd har tatt på seg noen 
kommunale arbeidsområder, f.eks. fordeling av tilskudd, timefordeling 
anlegg o.l. Dette bør komme fram av en avtale mellom kommunen og 
idrettsrådet (eks. driftstilskudd, sekretær og/el andre administrative 
utgifter) 

 



• Idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

• Styret forplikter idrettsrådet samlet (Dersom styreleder 
eller administrativ leder skal forplikte laget må de ha 
fullmakt fra styret). 

• Oppgaver (NL § 19): 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 

b) Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad. 

c) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

d) Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

e) Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF. 

f) Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 
de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, og 
sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

  

 

 

 

 

 

Styret (LN § 19) 



• Innkalling og avvikling av styremøter 

o Leder innkaller evt.  når flertallet forlanger det 

o Vedtaksførhet  og flertallskrav følger av LN § 9 (1) 

o Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB formelle 
krav). 

o Styreleder har ingen større myndighet enn de øvrige 
styremedlemmene 

o Habilitetsreglene følger av LN § 8. Møteleder bør alltid 
spørre om noen av styrets medlemmer er inhabile til noen 
saker på saklisten. 

o Krav til skriftlig styreprotokoll 

 

Styret forts…. 



• Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke 
styret? 

Idrettsrådet må foreta en konkret vurdering av hver enkelt 
sak etter LN § 11 (7): «Disposisjoner av ekstraordinær 
karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettrådets 
størrelse og virksomhet» 

• Hva er styreansvaret? 

Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt styremedlem 
må opptre aktsomt. Ingen særlige regler innenfor idretten. 

 

 

Styret forts…. 



Idrettsrådet er arbeidsgiver og følger alminnelige 
arbeidsrettslige regler. 

Ansatte 



Idrettskretsen 
Spørsmål om NIFs lov og lovnorm for idrettsråd – 
og idrettslag. 

 

Særforbundene 

Spørsmål av særidrettslig art, som eksempelvis 
kamp- og konkurransebestemmelser 

Juridiske spørsmål rettes til: 

http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.idrettsforbundet.no/


 

• Roller og ansvarsfordeling i idrettsråd 

• Budsjett og budsjettoppfølging 

• Regnskap og bokføring 

• Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak 

• Særregler for norsk idrett 

• Kurstilbud 

 

Tema økonomi 



§ 19 Idrettsrådets styre 

(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets 
høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

(2) Styret skal: 

– Iverksette årsmøtets og overordnede 
idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

– Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en 
forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på 
årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, og 
sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 
har en forsvarlig økonomistyring. 

 

LN § 19 – Idrettsrådets styre 



• Det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og 
vedtak på årsmøtet 

 

• Regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser 

 

• Det er god regnskapsrapportering internt 

 

• Idrettsrådet har tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet 

 

• Idrettsrådet har gode økonomiske rutiner herunder et avklart 
fullmaktsforhold  

 

Styret må påse at: 



Styrets ansvar: 

- tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

- forsvarlig økonomistyring  

 

Styret/Daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølging av økonomien 

 

Regnskapsfører har ansvar for den daglige bokføring og regnskapsføring 

 

Revisor skal vurdere årsregnskapet og intern kontroll 

 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettsrådets økonomi 
 

Aktuelle lovhenvisninger; 
LNI §19 
RRB §4-2 
NIFs lov §2-12 

Rolle- og ansvarsfordeling 



Budsjett- og budsjettoppfølging 

• Bruk av budsjett er et svært viktig 
verktøy 

 

• Budsjettprosessen må planlegges 
godt 

 

• Ved utarbeidelse av budsjettet bør 
alltid forutsetningene som er lagt 
til grunn oppgis 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/budsjett/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/budsjett/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/budsjett/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/budsjett/


Budsjett- og budsjettoppfølging 

- Budsjettutarbeidelse 

- styret/daglig leders ansvar 

- kasserer/regnskapsfører bistår med den 
tekniske utarbeidelsen av budsjettet 

- forslag fremlegges av styret 

- fastsettes og vedtas av årsmøtet 

Aktuelle lovhenvisninger; 
NIFs lov §2-13 
LNI §15 og §19 



Krav til budsjettet 

- Inneholde alle kontoer og aktiviteter i regnskapet 

- Være realistisk 

- Ikke vise underskudd (med mindre det dekkes av positiv egenkapital) 

- Årsbudsjett 

- Anbefales at det utarbeides langtidsbudsjett 

 

Aktuelle lovhenvisninger; 
NIFs lov §2-13 
LNI §15 og §19 

Budsjett- og budsjettoppfølging 



Hvilke regnskapsregler gjelder? 
 Alle idrettsråd er regnskaps- og revisjonspliktige 
 

Størrelse på 
omsetning 

Over 5 millioner pr 
regnskapsår 

Skal bruke ordinær 
regnskapslov 

Må ha engasjert 
revisor 

  (registrert eller 
statsautorisert 

revisor) 

Må ha 
kontrollkomité 

Under 5 millioner 
pr regnskapsår 

Idrettens 
regnskaps- og 

revisjons-
bestemmelser 

Må ha valgt revisor  

(to revisorer valgt 
av årsmøtet) 

Aktuelle lovhenvisninger; 
NIFs lov §2-11 

Regnskap og bokføring 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/


Særregler for norsk idrett 

Merverdiavgift 

• Ordinær mva: Beløpsgrense på 140 000 

se egen brosjyre fra skatteetaten 

• Kompensasjonsordninger 

se informasjon på Klubbguiden 

 

 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Om-merverdiavgift/Merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner-og-institusjoner/?chapter=3739
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/


Særregler for norsk idrett 

Arbeidsgiveransvaret 

• Det kan utbetales inntil kr 8.000 skattefritt til enkeltpersoner. 

• Se skatteetatens hjemmesider: 

Skatt for frivillige organisasjoner 

 

Ikke krav om arbeidsgiveravgift når: 

• Beløpsgrense på totale lønninger er under kr. 500 000 pr. år 

• og ingen enkeltperson har fått mer en kr 50.000 pr. pr 

 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/


Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak 

Eksempler på gode interne kontroller utført av 
styret/daglig leder: 

1. Fullmaktsoversikt 

2. Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger 

3. Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende 

4. Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to stykker 
som disponerer bankkontoen i fellesskap. 

NIF har tegnet en felles underslagsforsikring/ 
kriminalitetsforsikring som dekker samtlige 
organisasjonsledd tilknyttet NIF, med unntak av 
klubbene.  

5. Påse minimal bruk av kontanter 

6. Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører 

• Kasserer bør legge frem regnskap på hvert 
styremøte (avhengig av bevegelser) 

 

 

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/underlagsforsikring/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/underlagsforsikring/


Hvor kan jeg få mer kunnskap? 

Idrettskretsene arrangerer følgende kurs innenfor 
økonomistyring og regnskap: 

- Økonomistyring og regnskap for styre/daglig ledelse 

- Økonomistyring og regnskap for 
regnskapsfører/kasserer 

- Valgt revisor* 

- Kontrollkomite* 

*Inngår som en del av de to førstnevnte kursene 
Nyttige linker: 

 http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/ 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/utdanning/ 

 
 

 
 

 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/utdanning/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/utdanning/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/utdanning/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/utdanning/


Bruk klubbguiden på våre nettsider 

Klubbguiden samleside 

http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbguiden-samleside/


Ansvarsoppgaven - har dere… 

 Gjennomført årsmøte ihht. idrettens regelverk? 

 Fulgt opp vedtakene fra årsmøte? 

 Meldt inn nytt styre til Brønnøysund? 

 Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben de representerer? 

 Oppdaterte lover ihht. lovnorm? 

 Tilstrekkelig kompetanse om idrettens lover? 

 Utarbeidet fullmaktsoversikter? 

 Tilfredsstillende budsjett? 

 Tilfredsstillende regnskapsrutiner? 

 Kontroll med penger på konto (ikke penger på private konti)? 

 Underslagforsikring? 

  

http://w2.brreg.no/


Strategioppgaver 



Del 2 Strategioppgaven 

 Målet med denne modulen er å svare på hvordan 
idrettsrådet kan jobbe for å utarbeide en god strategi?  

 

TEMAER 

– Hva har dere best forutsetninger for å lykkes med? 

– Har dere en plan? 

– Hvordan utarbeide en god plan? 

– Hvordan kommunisere planen? 



FRIVILLIGE 

Styret 

Trenere 

Andre frivillige 

ØKONOMI 

Stat/fylke 

Kommune 

Dugnad 

Sponsorer 

AKTIVITET 

NIFS lov § 1-2 

ANLEGG 

Kommune 

Egenbygd 

Stat/fylke 

Idrettens rammebetingelser  

Regnskaps- og 
revisjons-
bestemmelser 
 
Tilskudd og 
støtteordninger 
 
Refusjonsordninger  

Spillemidler 
Driftstilskudd 

Overordnet politikk 
Stortingsmeldinger 

 
Idrettens planer: 

NIFs planer og  
IK/SK/SF sine planer 

 Lover og regler 
 Effektivt 

styrearbeid 
 Rolle og 

ansvarsoppgaver 
 Strategisk 

planlegging 

http://www.bfk.no/Nyheter/Kultur/Karing-av-arets-idrettsanlegg/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Idrett-og-fysisk-aktivitet/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/


Tips: Klikk på bildene for å komme til nettsidene. 

http://www.drammenir.no/


http://ringir.net/


Oppgave: Rolleavklaring 

• Hva er idrettsrådets rolle ovenfor idrettslagene og kommunen? 

 

 



Idrettsrådets rolle ovenfor idrettslagene 

  Idrettsrådet skal sørge for at IL behov og ønsker blir ivaretatt 

  Idrettsrådet skal være en høringsinstans 

  Idrettsrådet skal være et bindeledd mellom IL og kommunen, 
samt kan være et bindeledd mellom IL og idrettskretsen 



Hvordan kan idrettslagene bidra til 
idrettsrådsarbeidet? 

  Slutte opp om arbeidet for idrettsrådet 

  Skape forståelse for at det vil være en styrke for idretten at en 
har en felles idrettspolitikk 

  Ha respekt for de vedtak som er gjort i idrettsrådet 

  Foreslå medlemmer som kan bekle viktige verv 

  Skape kontinuitet i arbeidet 

  Utnyttet idrettsrådet til felles tiltak- også når det gjelder 
tilbud fra overordnete organisasjonsledd 

  f.eks.: Kurs for ledere, trenere 



Samarbeidsområde IR og kommune 

  Idrettsrådet skal gi en uttalelse til: 

 

  planarbeidet til kommunen som berører idrett og fysisk 
aktivitet 

  til prioritering av spillemidler til anlegg 

  til prioritering av tilskudd fra kommunen til idrettslagene 

 

  Idrettsrådet bør skrive en samarbeidsavtale med kommunen, 
der punktene ovenfor er nedfelt 

 Se også Samarbeid gir gevinst fra Frivillighet Norge sin nettside. 

 

http://www.bfk.no/Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerSRU.ashx?dokumentId=511800&journalpostId=341371
http://www.bfk.no/Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerSRU.ashx?dokumentId=511800&journalpostId=341371
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/samarbeid_mellom_kommunal_og_frivillig_sektor/
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/samarbeid_mellom_kommunal_og_frivillig_sektor/


Samarbeidsområde kommune & IR 

 Kommunen skal: 

  Bruke idrettsrådet som  høringsorgan i alle saker som angår 
idretten 

  Bruke idrettsrådet aktivt for å få ut nødvendig informasjon 

  delta på årsmøtet i idrettsrådet 

 

• Kommunen og IR kan i samarbeid se på prinsippene for bruken 
av kommunale idrettsanlegg 



Resultat av god lokal idrettspolitikk 

- Bidrar til god oppslutning fra lagene i kommunale 
planprosesser, slik at planen blir et idrettspolitisk 
handlingsprogram i perioden 

- IR er grundig i arbeidet med prioritering på vegne av 
idrettslagene 

- IR har etablert et godt samarbeid med politisk og 
administrativ ledelse i kommunen 

- IR får stor «gjennomslagskraft» i idrettspolitiske saker 

- Stort fokus på idrettens betydning i lokalsamfunnet 

- Regelmessige diskusjoner med lokale folkevalgte om 
idrettens rammevilkår i kommunen 

 

 

 

 



«Når en pluss en blir mer enn to» 
 

 En folder som omhandler 
samarbeid mellom kommune 
og IR - utarbeidet av KS og 
NIF 

 Her finnes mye nyttig 
informasjon om ulike 
områder innen lokal 
idrettspolitisk arbeid for IR 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/buskerud-idrettskrets/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-kommune-og-ir.pdf


Hvordan kommunisere for å nå mål?   

 Åpen og inkluderende idrett … 

 Forhold til medlemmer, kommune, politikere, idrettskrets 
og samarbeidspartnere - åpenhet rundt styrearbeid 

 Bruk av sosiale medier – facebook, twitter, hjemmeside 

 

http://www.skarphedin.no/Handball


http://www.roykenir.no/RIR_index1.php?


Praktisk idrettspolitikk= 

1. Idrettspolitiske saker 

2. Kommunalt tilskudd til idretten 

3. Prioritering av spillemidler 

4. Dialogmøter 

5. Valgkampstrategi 

http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Hovedutvalget-for-regionalutvikling-og-kultur/#moter/2015/752
http://www.idrettsforbundet.no/tema/valget-2015/


Regler for politisk påvirkning 

1. Politikere ønsker kontakt og henvendelse 

2. Innskudd før uttak 

3. Bygg allianser 

4. Vær  ydmyk 

5. Gjør hjemmeleksa 

6. Vit hva du vil 

7. Vær godt forberedt 

8. Finn din plass 

9. Vær tålmodig 

10. Engasjement 

11. Kommunikasjon kan være  vanskelig 

 

Viser til Idrettsrådskonferansen 2013 og foredraget til: 

Bjarne Håkon Hansen - politisk påvirkningsarbeid 

http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/Idrettsr%C3%A5dskonferansen-2013.aspx
http://www.idrett.no/Documents/Bjarne H%C3%A5kon Hansen - Politisk p%C3%A5virknignsarbeid.potx.pdf
http://www.idrett.no/Documents/Bjarne H%C3%A5kon Hansen - Politisk p%C3%A5virknignsarbeid.potx.pdf
http://www.idrett.no/Documents/Bjarne H%C3%A5kon Hansen - Politisk p%C3%A5virknignsarbeid.potx.pdf
http://www.idrett.no/Documents/Bjarne H%C3%A5kon Hansen - Politisk p%C3%A5virknignsarbeid.potx.pdf
http://www.idrett.no/Documents/Bjarne H%C3%A5kon Hansen - Politisk p%C3%A5virknignsarbeid.potx.pdf


Virksomhetsplan 

En gjennomtenkt måte for å finne svaret på hvorfor? 

 

Men også hva, hvordan, hvor og hvem…  

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/akershus-idrettskrets/om-akershusidretten/virksomhetsplan/virksomhetsplan-aik-2013-2016.pdf


Hovedmål 
  

Innsatsområder  
Delmål  

Virkemidler 
 

Handlingsplan 

Verdi- 
grunnlag 

Virksom- 
hetsidé 

VISJON 

Organisasjonsraketten 

 En billedgjøring av  
virksomhetsplanen. 

  

 Eksempel: 

 Sør-Odal Idrettsråd 

 

https://www.facebook.com/notes/s%C3%B8r-odal-idrettsr%C3%A5d/virksomhetsplan-2014/274538539377613
https://www.facebook.com/notes/s%C3%B8r-odal-idrettsr%C3%A5d/virksomhetsplan-2014/274538539377613
https://www.facebook.com/notes/s%C3%B8r-odal-idrettsr%C3%A5d/virksomhetsplan-2014/274538539377613
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Verdier 

• Idrettsrådet skal være en verdibærer lokalt  

• Skal bygge tillit overfor IL og kommune 

• Skal være upartisk og se helhet 

• Skal involvere ungdom for å sikre fornyelse 

  



Hvorfor virksomhetsplan? 

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/telemark-idrettskrets/dokumenter/verktoy-og-maler/mal-organisasjonsplan-for-idrettslag.doc


  Definert Idrettsrådets verdier, visjon og virksomhetside? 

  Felles forståelse av Idrettsrådets mål – hva dere skal oppnå? 

  Felles forståelse for hvordan dere skal jobbe for å lykkes? 

  En godt forankret og vedtatt virksomhetsplan? 

  En god kommunikasjon med medlemmer og andre?  

Strategioppgaven - har dere… 



Vi tar en liten pause… 

BUSKERUD IDRETTSKRETS 
BUSKERUD IDRETTSKRETS 

B I K 



Ressursoppgaven 



Del 3 Ressursoppgaven 
Målet med denne modulen er å få svar på følgende spørsmål: 

Hvilke oppgaver skal løses i idrettsrådet, og av hvem? 

 

– Ressurser i forhold til idrettsrådets planer 

– Valgkomiteens betydning for styret som ressurs 

– Vurdering av idrettsrådets ressursbehov 

– Styring og ledelse som sikrer involvering og ivaretar 
medlemmene. 

– Forsvarlig og fornuftig organisering 

– Effektivt styrearbeid 

– Ressursgrupper for medlemmene. 



Ingen overordnede ledd, verken særforbund, 
særkretser, idrettskretser eller idrettsråd har 
egenberettigelse.   

 

Det er i forhold til den aktive idrettens behov – 
utført i idrettslagene – at overordnede ledd må 
finne sin rolle og begrunne sin eksistens. 

 

Berettigelse 



Idrettens rammebetingelser 

Med idrettens 
rammebetingelser  

menes  
interne og eksterne faktorer  

som påvirker  
organisasjonsledd og aktiviteten 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/


Idrettsregistrering og støtteordninger 

Idrettsregistreringen – danner grunnlaget for ulike 
støtteordninger som 

• LAM – lokale aktivitetsmidler  - og tilpassende retningslinjer 
• Spillemidler til anlegg 
• Spillemidler til utstyr 
• Kommunale midler 
• Andre oversikter – ref. DIR 

Andre ordninger 
• Momskompensasjon – 2 ordninger 
• Grasrotandelen 
• Skattefrie gaver 
• Særforbundenes støtteordninger 
• Lokale offentlige ordninger 
• Lokale private ordninger (Lokal bank osv.) 
• Nasjonale fond og legater – anbefaler Tilskuddsportalen.no (-) 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsregistreringen/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.drammenir.no/sttteordninger/lam/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soknadsskjema.html?id=488603
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.drammenir.no/wp-content/uploads/2014/05/Forslag-s%C3%B8knader-og-st%C3%B8tteordninger.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/skattefradrag-for-gaver/
http://lf-tilskudd.scan4news.com/register/


Hva skal vi oppnå ved hjelp av 
idrettsrådets ressurser? 
 

Alle som blir foreslått til styret, utvalg eller 

komiteer skal være motivert og si ja fordi  

de har lyst til å bidra til å jobbe med å  

realisere det idrettsrådet skal.  

Da vil de føle seg nyttig, viktig og verdifull! 

 

Idrettsrådet bør jobbe med utgangspunkt 

i en plan/arbeidsprogram, gitt av årsmøtet. 



Ressursoppgaven 
Har idrettsrådet definert sine ressursbehov i forhold til vedtakene fra 

årsmøte? 

Hvor står dere i forhold til Idrettskretsens planer? 

Eksempel:  

BIK Anleggsplaner + Strategiplan  

+ Buskerud Idrettskrets’ presentasjon 

 
 BIK ÅRSPLAN 2013 

• ORGANISASJON: Flere veldrevne idrettsråd og idrettslag i fylket 

 Representasjon i 15 IR årsmøter 

 IR relasjonsbygging og utvikling gjennom regionsrådmodellen i       4 regioner 

 Styrke samarbeidet og relasjonene med særidrettene 

 Avlegge 15 klubbesøk  

 Alle tillitsvalgte i idretten skal vite hvem BIK er og BIKs oppgaver  

 Ta frem og gjennomføre en utvidet "medlemsundersøkelse" 

 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/anlegg/anleggsplaner-buskerudidretten/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/om-idrettskretsen/strategiplan/
http://www.drammenir.no/wp-content/uploads/2014/06/BIK_DIR_IR-presentasjon-v%C3%A5r-2015.pdf
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Buskerud/Om idrettskretsen/BIK_%C3%A5rsplan_2013_endelig.pdf


Valgkomiteens betydning for styret 

Valgkomiteens sammensetning  

Er det viktig da? 

• JA, det er ikke nok med ”et navn på blokka” 

Valgkomiteen bør bestå av:  

• Personer med god kjennskap til idrettsrådets arbeid, og 
idretten lokalt.  

• Eksempel tidligere ledere og styremedlemmer 

• Personer som er interessert i idrettsrådsarbeid 

• Anbefaler denne: Rekruttering og valgkomite og  

Telemark IK: Verktøy og maler 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/rogaland-idrettskrets/dokumenter/idrettsrad/rekruttering-og-valgkomite.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-idrettskrets/idrettslag/verktoy-og-maler/


For idrettslag: 
Vurdering av ressursbehovene  
Hvordan står det til med… 

Klubbens nå-situasjon: 
Hva fungerer bra? 
Hva fungerer ikke bra? 

Ønsket situasjon: 
Hvor vil vi i fremtiden? 

Organisasjonshjulet 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling


For idrettsråd:  
Vurdering av ressursbehovene  
Hvordan står det til med… 

Idrettslagene 

• Sikre 
rammebetingelser 

• Dialog og 
behovsavklaring 

Kommunen 
• Planarbeid 

• Prioiteringer 

Idrettskretsen 
• Kompetansetiltak 

• Årsmøter/Ting/Planer 

IDRETTSRÅDET 
- og forholdet til 



Vurdering av ressursbehovene  
Hvordan står det til med… 



Samarbeid mellom  
kommune og idrettsråd 

 

Fra brosjyren 'Når en pluss en blir to'. 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad/
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/buskerud-idrettskrets/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-kommune-og-ir.pdf


Viktige dokumenter 

Alle i styret bør ha kjennskap til følgende dokumenter: 
1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov 

2. Idrettspolitisk dokument (IPD) 

3. Veileder for idrettsråd 

4. Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd (NIF og KS) 

5. Aktuelle planer kommune- og fylkesplaner, regionale planer samt 
nasjonale planer Idrettsmeldingen (St. mld. 26) 

6. Publikasjoner under idrett.no/Anlegg og Idrettsanlegg.no 

 

 

 

7. Idrettens samfunnsregnskap lokalt 

 

http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/idrettsrad/veileder-for-idrettsrad/
http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad/
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer og dokumenter/Handlingsprogram/Handlingsprogram 2015 - 2018 (vedtatt).pdf
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur og idrett/Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud.pdf
http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Planer-og-dokumenter/Regionale-planer-og-strategier/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/
http://www.idrettsanlegg.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-V-0732-B/id765870/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen/id86915/


Forsvarlig og fornuftig organisering 

• Arbeidsprogram 

• Funksjonsbeskrivelser  
med rolle og ansvar 

• Mandater 

KLUBBHÅNDBOK 

Avhengig av mål  
og oppgaver 

http://www.klubbhåndboken.no/


EFFEKTIVT STYREARBEID 

Styremøter  

• Frekvens 

• Agenda 

Møteledelse 

• Sakliste 

• Diskusjon 

• Vedtak 

Protokoll 

Årshjul * 

Delegering av oppgaver 

 

 

 

http://www.nlf.no/forbund/rshjulet-et-verkt-y-til-planarbeid-i-klubbene
http://www.svomming.no/index.php?articleid=5913


Undersøkelser viser at det er viktig: 

• Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste 
bidraget til å skape utvikling i idrettsråd. 
 

• Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver 
bør intensiveres 
 

• Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens 
demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og 
utvikling av fremtidens ledere 

 

 

Hvordan bruker idrettsrådet  
ungdom som ressurs? 



Medlemsoversikt 

§10-5  

Registrering av enkeltmedlemmer i idrettens eget  

medlemsregister fra 1.januar 2014. 

 

Det er utarbeidet en egen Forskrift om medlemsregister 

 

KlubbAdmin  

Ivaretar kravene i forskriften.  

Løsningen er tilgjenglig for alle idrettslag. 

http://www.lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#§10-5
http://www.lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#§10-5
http://www.lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#§10-5
http://www.lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1#§10-5
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20130214-0001.html
https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin
https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin
https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin
http://www.lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1


er integrerte 

er enkle 

er gratis i bruk 

har sentral 
brukerstøtte 

felles brukernavn og 
passord 

Idrettens løsninger 



Org Driftskost. IR 2013 
Medlemmer 

pr. 
31.12.2014 

Klubber Årsverk  Dugnadsverdi   Driftskostnader 2013  6-19 år SSB 9-19 LAM 2015 

Røyken Idrettsråd 

  6689 20            107            48 160 800            12 804 326  3096 4 102           1 367 926  

Ringerike Idrettsråd 

  8620 56            138            62 064 000            28 261 576  3525 4 622           1 541 334  

Hole Idrettsråd 
  2577 6              41            18 554 400              4 316 126  862 1 147              382 499  

Drammen Idrettsråd         3 627 683  

21107 87            338         151 970 400            44 335 453  9779 10 915           3 639 910  

Kongsberg Idrettsråd 

  11604 40            186            83 548 800  

          24 134 078  

5188 4 433           1 478 307  

Flå Idrettsråd 
  328 2                5              2 361 600  

                244 830  
109 155                51 689  

Nes IR 
  1258 6              20              9 057 600              6 638 385  379 554              184 747  

Gol Idrettsråd 
  2359 10              38            16 984 800              7 481 197  1278 784              261 447  

Hemsedal Idrettsråd 
  1548 3              25            11 145 600              2 550 425  603 413              137 726  

Ål Idrettsråd 
  1839 12              29            13 240 800              8 211 234  696 873              291 126  

Hol Idrettsråd 
  2459 8              39            17 704 800              1 129 595  833 695              231 767  

Sigdal Idrettsråd   1704 12              27            12 268 800              4 229 648  602 607              202 421  

Krødsherad Idrettsråd 
  1126 4              18              8 107 200              2 893 081  224 318              106 046  

Modum Idrettsråd 
  5281 21              84            38 023 200            15 655 446  2063 2 192              730 983  

Øvre Eiker Idrettsråd 

  5918 21              95            42 609 600            12 952 998  2580 3 156           1 052 456  

Nedre Eiker Idrettsråd               40 972  

6062 16              97            43 646 400            10 432 629  2860 4 538           1 513 322  

Lier Idrettsråd               38 964  

9777 32            156            70 394 400            17 805 271  4368 4 732           1 578 017  

Hurum Idrettsråd             183 683  
3112 14              50            22 406 400              7 297 240  1151 1 670              556 908  

Flesberg Idrettsråd 
  856 6              14              6 163 200              1 684 441  311 477              159 069  

Rollag Idrettsråd 
  463 2                7              3 333 600                  686 008  184 232                77 367  

Nore og Uvdal Idrettsråd 
  712 7              11              5 126 400              3 005 182  287 437              145 730  

          3 891 302         95 399           385         1 526         686 872 800          216 749 170             40 978             47 052         15 690 797  

IDRETTENS  
SAMFUNNSREGNSKAP 

2014 

http://www.roykenir.no/RIR_index1.php?
http://www.ringir.net/
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=64
http://www.drammenir.no/
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=62
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=65
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=90682
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=66
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=67
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=68
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=69
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=70
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=71
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=72
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=73
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=74
http://lieridrett.no/
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=77
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=78
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=79
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?orgelementid=80


KOSTRA  
Tabell: 05065: Kommune, detaljerte regnskapstall, 

driftsregnskapet funksjonsfordelt (K) 

Kommune Gjennomsnitt siste 5 årene (2009-2013) 

Kommune-
nummer 

Kommunenavn 

Brutto 
Investerings-
utgifter for 
kommunale 

idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

Kostra 
Funksjon 380                      

Kostra 
Funksjon 381 

Total 
investering 

Anlegg 
Netto 

drifsutgifter 
idrett  

Netto 
driftsutgifter 

for 
kommunale 

idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

    Kroner Kroner Kroner Kroner Antall 

0605 Ringerike 6 283 200 2 239 400 5 500 200 14 022 800 302 

0612 Hole 4 921 400 1 183 600 893 200 6 998 200 115 

0627 Røyken 50 400 1 742 800 3 228 600 5 021 800 122 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=Kostra3KDetaljer&KortNavnWeb=kommregnko&PLanguage=0&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=Kostra3KDetaljer&KortNavnWeb=kommregnko&PLanguage=0&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=Kostra3KDetaljer&KortNavnWeb=kommregnko&PLanguage=0&checked=true


 Prioritert oppgaver i forhold til ansvarsområdene? 

 Oversikt over ressursbehov til de definerte oppgavene? 

 En plan for hvordan dere sikrer nok frivillige til Idrettsrådet? 

 En god plan som ivaretar Idrettsråds-arbeidet? 

 Utarbeidet funksjonsbeskrivelser? 

 En demokratisk arbeidsmåte i styret? 

 Plan for kompetansearbeid og utdanning? 

 Rutiner for HMS? 

 Oppdatert samfunnsregnskap ift. oppdatert medlemsoversikt?  

Ressursoppgaven - har dere… 





GAP- analyse 

Se fremover   - fokus på hvor vi vil 

Ståsted   - vurder hvor vi er nå 

Strategier   - finn veien fra dagens ståsted til målene 

Ønsket situasjon 
Hvor vil idrettsrådet i fremtiden? 
Hva ønsker idrettsrådet å oppnå? 

 

Idrettsrådets  nå - situasjon: 
Hva fungerer bra? 

Hva fungerer mindre bra? 



Veien videre for ditt idrettsråd? (1) 

• Buskerud idrettskrets anbefaler kurs: 

 
Hvorfor kurs ?  
Dere får: 
• Gode tips til hvordan oppnå større oppslutning om IRs rolle og funksjon i 

kommunen 
• Gode eksempler på eksisterende samarbeidsavtaler mellom IR og 

kommune 

 

 



Veien videre for ditt Idrettsråd? (2)  

Startmøte: Veiledning for å lage en handlingsplan 
 
•En slik plan kan hjelpe dere med: 

Hva dere skal jobbe med i perioden framover 
Når dere skal prioritere hva 
Hvem som har ansvaret for de ulike sakene 
Se på konkrete måter å jobbe mot politikere; samarbeidsavtaler, medlemsmøter, dialogmøter osv.   
 
 
 

Eksempel på tiltak: 
 
 
En slik prosess skaper forankring, eierskap og fordeling 
av oppgaver mellom styremedlemmene i idrettsrådet! 

 

 
En slik prosess skaper forankring, eierskap og fordeling 
av oppgaver mellom styremedlemmene i idrettsrådet! 
 

 

Hva Hvordan Ansvarlig Frist Resultat 

Lage forslag til 
samarbeidsavtale  med 
kommunen 

Vi skal avholde 2 møter i 
løpet av uke  43 – for å 
lage et forslag til 
kommunen 

Styreleder innkaller til disse møtene UKE 33 ? 



Virkemidler for idrettsrådsutvikling 

 
Utviklingsprosesser 

 
Verktøykassa 

 
Kurs 

 
Klubbesøk 

 
Startmøte 

 
Oppfølging 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/kompetanseutvikling/


IR KURS 

IDRETTSRÅDET OG IDRETTSKRETSEN 

 

 

MODUL 1: Idrettens nasjonale 
rammebetingelser. 

 

Å argumentere overfor 

kommunepolitikere hvilken betydning 

idretten har i samfunnet, og få aksept for 

dette frivillige arbeidet 

 

MODUL 2: Idrettens egen politikk. 

 

Å forstå oppgave- og rollefordelingen i 
norsk idrett, med vekt på IK og IR, for 
bedre å strukturere IR sitt strategiske 
arbeid. 

 

MODUL 3: Idrettsforbundets lover. 

 

Å organisere IR sitt arbeid i tråd med 
idrettens lover. 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/kompetanseutvikling/


IR KURS 
IDRETTSRÅDET OG IDRETTSLAGENE 

 

MODUL 4: Ansvar og rolle/oppgaver. 

 

Innsikt i hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR, for 

å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i IR. 

 

MODUL 5: Lokal idrettspolitikk. 

 

Innsikt i viktigheten av å strukturere idrettsrådets 

politiske arbeid slik at en klarer å lage en lokal 

idrettspolitisk plan, for å strukturere gode møteplasser 

for å lage en lokal idrettspolitisk plan. 

 

 

MODUL 6: Idrettens lokale ressurser 

 

Innsikt i hvilke menneskelig, administrative og 

økonomiske ressurser som skal til for å kunne oppnå IR 

sine mål definert i IR sine planer, for å kunne 

rekruttere og utvikle gode idrettspolitikere som har 

ansvar for å bedre de lokale rammebetingelser. 

 

MODUL 7: Forberedende anleggsplanlegging. 

 

Innsikt i hvordan skape et godt grunnlag for utvikling 

av anleggspolitikken, for å kunne utarbeide og 

gjennomføre gode prosesser med idrettslagene ift. 

anleggsbehov. 



IR KURS 
IDRETTSRÅDET OG KOMMUNEN 

 

MODUL 8: Forholdet til kommunens 

administrasjon og politikere 

 

Innsikt i hvordan IR skal kunne bli en god 

samarbeids-/høringspartner med 

kommunen, for å utarbeide samarbeidsavtale 

med kommunen. 

 

 

MODUL 9: Anleggsplanlegging 

 

Innsikt i hvilke kommunale arenaer som kan 

benyttes til å påvirke idrettens anleggsbehov, 

for å være en ressurs og pådriver i 

kommunens anleggsplanlegging for å 

synliggjøre idrettens lokale behov. 

 

 

MODUL 10: Kommuneplanlegging 

 

 

Innsikt i hvordan idretten kan være en aktiv 

samarbeidspartner i utvikling av 

kommuneplanen, for å være best mulig 

forberedt til å delta og påvirke i kommunale 

beslutningsprosesser. 





Lover 

Tillitsvalgte 

Leder 

Norges Idrettsforbund og paralympiske og 

olympiske komitè 

Idrettslag 

Handlingsplan 

Klubb og IR-utvikling 

Politiattest Kommune 

Anlegg 

Utøver 

Honorar Ansatt vs tillitsvalgt 

Idrettskrets 

Særforbund 

Idretter 

Regnskap 

Dugnad 

Sponsor 

Årshjul 

Økonomi 

Verdigrunnlag 

Visjon 

Årsmøte Valgkomite 

Virksomhetside 

Idrettsting 

Grasrotandel 

Idrettsregistreringen 

Funksjonshemmede 

Barneidrettsbestemmelser 

HURRA!!! 

Idrettsråd 


