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ARBEIDSPROGRAM for 2020 

OVERORDNET 

 

Formålet med idrettsrådet er å arbeide for best mulig forhold for idretten, herunder 

samarbeid mellom idrettsklubbene, idrettsklubbene og kommunen, idrettsklubbene og 

idrettskretsen 

Idrettsrådet skal spille en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i kommunen i 

forhold til aktivitet og anlegg og delta i møter og konferanser i regi av idrettskretsen. 

 

KORTSIKTIG 

1. Idrettsrådet skal arbeide videre med at kommunens avtaler med idrettslagene og 

arenaer formes slik at det ikke oppstår store økonomiske forskjeller. 

2. Idrettsrådet skal arbeide for å påvirke politikerne slik at bygging av nye anlegg ikke 

stopper opp.     

3. Idrettsrådet skal etablere en prøveordning med rådsmøter der alle klubber 

innkalles. Kommunalsjef for området innkalles til den delen av møtet som 

omhandler samhandling med kommunen 

 

KONTINUERLIG 

1. Idrettsrådet skal fordele LAM (lokale aktivitetsmidler) til klubbene hvert år 

2. Idrettsrådet skal i samarbeid med kommunen prioritere Spillemidlene hvert år 

3. Idrettsrådet skal hvert annet år oversende en prioritert anleggsplan til kommunen 

4. Idrettsrådet skal delta i revidering av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

5. Idrettsrådet må arbeide for å gjøre samarbeidsavtalen mellom kommunen og 

idrettsrådet mer kjent for idrettslagene, politikerne og i kommunens sektorer og 

enheter slik at idretten har mer forutsigbarhet ved planlegging og vedlikehold av 

anlegg 

6. Idrettsrådet skal arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene i kommunen for 

mosjon, trening og konkurranseidrett 

7. Idrettsrådet skal støtte opp om idrettslagene i deres arbeid med å finansiere de 

prioriterte anleggene og synliggjøre behov for nye anlegg i kommunen.     

(sakene er ikke prioritert) 
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LANGSIKTIG 

1. Arbeide for å få flere baner / ball løkker slik at seniorfotball, bedriftsidretten og 

uorganisert idrett får bedre vilkår med treningstimer, til tider som kan kombineres 

med arbeid  

2. Arbeide for at tilskudd gradvis økes for oppkjøring av skiløyper og vedlikeholder lys 

i løypene  

3. Arbeide for helhetlig utvikling av Schjongslunden 

4. Arbeide for fremtidig utvikling av Mulighetsstudie for Hovsmarka  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 


