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HØNEFOSS BALLKLUBB 

Idrettsrådets formål  
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Ringerike kommune. 

Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale 

myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

 

Visjon 
Sunne idrettsopplevelser for alle i Ringerike. 

  

Idrettsrådets oppgaver  
• Arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen  

• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet  

• Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke  

• Være arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter  

• Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene  

• Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang  

• Være et talerør på vegne av idrettsklubbene i kommunale og sentrale fora  

 

Prioriterte hovedområder 2020-2021  
• Samhandling med kommunen  

• Samhandling med idrettslagene  

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg  

 

Samhandling med kommunen  
Samarbeid med Ringerike kommune er en avgjørende faktor for at idrettsrådet skal bli hørt 

og være i posisjon for å arbeide for best mulige forhold for idretten i Ringerike kommune. 

Ringerike idrettsråd ønsker derfor å videreutvikle samarbeidet med kommunens 

administrative og politiske ledelse med målsetning om å ha en sentral posisjon ovenfor 

kommunen og medlemslagene. Idrettsrådet skal jobbe for at idretten i kommunen får gode 

og forutsigbare rammevilkår. 



 

 

Tiltak:  

• Revidere samarbeidsavtalen med Ringerike kommune aktivt  

• Bedre rammevilkårene for klubber som eier egne eller driver kommunalt eide anlegg 

• Arbeide for kommunal tilrettelegging for idretten i Ringerike gjennom møter med 

kulturpolitikere og administrasjon, samt være aktiv deltager på møter mellom lagene 

og administrasjonen i kommunen  

• Være høringsinstans i saker vedrørende idretten og idrettsanlegg  

• Aktiv deltagelse i utforming av kommunale delplaner og reguleringsplaner som 

berører idretten i kommunen  

• Gi innspill i den kommunale budsjettprosessen før politisk behandling  

• Gi innspill og påvirke politikerne etter at budsjettforslag er lagt fram  

• Formidle viktig informasjon om idrettslivet, formidle lokal kompetanse om de lokale 

forhold, delta aktivt i aktuelle fora, jobbe for å bli verdsatte rådgivere for kommunen 

i saker som på forskjellige måter omhandler idrett  

 

Samhandling med idrettslagene  
Ringerike idrettsråd ønsker å ha en tett dialog med idrettslagene og være en viktig 

støttespiller for disse. Gjensidig informasjon skal tilstrebes gjennom fellesmøter og/eller 

dialogmøter. I tillegg søkes en åpen dialog og forbedret kommunikasjonsmåte med 

idrettslagene, så de i enda større grad bruker idrettsrådet som hjelp og samtalepart for sin 

idrett.  

 

Ringerike idrettsråd skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og 

idrettsanlegg og sammen med idrettslagene presentere dette for Ringerike kommune. Alle 

forslag fra klubbene om kommunalt finansierte nye anlegg og rehabilitering av eksisterende 

anlegg skal gå gjennom idrettsrådet.  

 

Tiltak  

• Gjennomføre kvartalsvise rådsmøter med idrettslagene (forslag kommer til 

årsmøtet)  

• Være tilgjengelig for deltagelse og støtte for idrettslagene, og ha lav terskel for 

dialogmøter med idrettslagene både med og uten administrasjonen i kommunen  

• Være rådgivere og fremme samarbeid i kontroversielle saker  

 

Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg  
Det er avgjørende at kommunen sikrer nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i 

kommunen og at områder og tomter avsettes for fremtidige idrettsformål.  



 

 

 

Tiltak:  

• Utarbeide liste over prioriterte anleggsbehov og ulike utbedringsprosjekter, som 

også viser behovene opp mot antatt befolkningsvekst  

• Arbeide mot kommunen for realisering av prioriterte anlegg  

• Være en aktiv pådriver i kommunale planprosesser som berører idrett, friluftsliv 

og grøntareal og arbeide med å identifisere og sette av arealer til idrettsformål  

• Involvere oss i og gi uttalelser i reguleringsplaner for å ivareta idrettens interesser  

• Følge opp vedtatte kommunale tiltak og planer  

• Samarbeid med idrettsråd i nabokommunene der det er relevant  

• Stille krav til utbyggerne/kommunen at det ved bygging av nye 

skoler/rehabilitering av skoler alltid skal etableres en flerbrukshall i tilknytning til 

skolen samt fotballbane av minst 7’er størrelse. 

 

Kommentert [CPØ1]: Litt usikker på om det er riktig at vi 
gjør dette eller om vi bidrar til realisering av kommunens 
planen? Uansett bør vel idrettsrådet ha en egen liste over 
sine prioriterte anlegg/prosjekter som vi trykker ekstra på?  


