
 

 

 

 

 

 

Sak 6a Handlingsplan for Lørenskog idrettsråd 

Årsmøteperioden 2022‐2023 
 

 

Idrettsrådets formål: 
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Lørenskog 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 Lørenskog 

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 2022 – 2023 
• Fortsette med fokus på at idretten i Lørenskog restitueres etter koronapandemien 

• Samhandling med kommunen 

• Samhandling med idrettslagene 

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg  

• Bidra til flyktninger fra Ukraina inkluderes i idretten 

• Vurdere mulighet for daglig leder for Lørenskog idrettsråd  
 

Restituering av idretten i Lørenskog etter koronapandemien 
Idrettsrådet representerer den organiserte idretten i Lørenskog, og idrettsrådet er bindeleddet 

mellom lagene og Lørenskog kommune og Viken idrettskrets. Idrettsrådet har jobbet med påvirkning 

av politikere og administrasjon for å få til best mulig vilkår for idretten i Lørenskog under pandemien. 

Dette er en aktivitet idrettsrådet mener fortsatt trenger oppmerksomhet slik at vi sammen med 

idrettslagene og kommunen bidrar til at vi på best mulig måte får aktiviteten og utøverne opp på 



 

 

samme nivå som før Covid. Dette betyr også at vi har temaet på agendaen i møter med kommunen. 

Idrettsrådet vil også gi bistand til klubber og lag som har behov for ekstra støtte.  

Tiltak:  
• Ha en aktiv dialog med Lørenskog kommune og Viken idrettskrets om ettervirkninger etter 

pandemien basert på en god dialog med idrettslagene  
 

Samhandling med kommunen 
Samarbeid med Lørenskog 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 Lørenskog kommune.  
Lørenskog idrettsråd vil fortsatt videreutvikle samarbeidet med kommunens administrative og 
politiske ledelse med målsetning om å ha en sentral posisjon ovenfor kommunen og medlemslagene 
for å sikre best mulig vilkår for idretten i kommunen. 

  
Tiltak:  

• Gjennomføre og følge opp samarbeidsavtale med Lørenskog kommune  

• Arbeide for kommunal tilrettelegging for idretten i Lørenskog gjennom møter med 
kulturpolitikere og administrasjon, samt være aktiv deltager på møter mellom lagene og 
administrasjonen i kommunen 

• Gjennomføre jevnlige møter med kommunens administrasjon og relevante politiske utvalg 

• Være høringsinstans i saker om idretten og idrettsanlegg 

• Aktiv deltagelse i utforming av kommunale delplaner og reguleringsplaner som berører 
idretten i kommunen og gi tydelige høringsinnspill til de kommende kommunedelplaner 

• 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 
Lørenskog idrettsråd ønsker å videreutvikle dialogen med idrettslagene og være en viktig støttespiller 

for disse. Vi ønsker en god dialog med alle idrettslagene i kommunen. Gjensidig informasjon skal 

tilstrebes gjennom god tilgang på informasjon fra idrettsrådet. Idrettsrådet vil fortsette med en åpen 

dialog og finne de beste kommunikasjonsmåtene med idrettslagene, så de i enda større grad bruker 

idrettsrådet som hjelp og samtalepart for sin idrett. Styremedlemmene fordeler ansvar for idrettslag 

og klubber mellom seg for å muliggjøre en tettere og bedre dialog og oppfølging. 

Lørenskog idrettsråd skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode aktivitets- og idrettstilbud 

sammen med idrettslagene, spesielt i forhold til kapasitet på idrettsanlegg og formidle dette overfor 

Lørenskog kommune. Alle forslag fra klubbene om kommunalt finansierte nye anlegg og 

rehabilitering av eksisterende anlegg skal gå gjennom idrettsrådet.  

 

Tiltak:  
• Invitere til felles medlemsmøte med idrettslagene 

• Følge opp idrettslag og klubber og fordele disse på de forskjellige styremedlemmene 

• 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. Idrettsrådet vil følge opp 
sine innspill om at kapasiteten på idrettsanlegg må bygges ut i takt med befolkningsveksten. 
Idrettsrådet vil rette fokus mot de idretter vi ser mangler anlegg. 
 

Tiltak:  

• Fortsette arbeidet 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  
 
 

Bidra til flyktninger fra Ukraina inkluderes i idretten 
Vi er i en situasjon der det forventes å komme en del flyktninger fra Ukraina som vil bli bosatt i 
Lørenskog i 2022. Mange av disse vil være barn (anslag at det kan dreie seg om ca 150 barn). 
Det er viktig at disse integreres i samfunnet, idretten vil kunne være en viktig bidragsyter.  
 
I møter med Lørenskog kommune, både på politisk plan og på administrativt plan, har idrettsrådet 
formidlet at idretten er positive til et slikt tilbud til flyktningene og at idrettsrådet kan bidra med 
koordinering og formidling av kontakt til idrettslagene fra kommunens koordinator. Dette krever at 
kommunen kartlegger ønsker fra flyktningene om hvilke idretter de kjenner og kunne tenke seg å 
delta i.  
 

Vurdere mulighet for daglig leder for Lørenskog idrettsråd og 

godtgjøring av tillitsvalgte  
Viken idrettskrets har satt i gang et prosjekt der de samme med Sparebankstiftelsen i periode på 2 år 
vil kunne bidra med midler til idrettsråd for å kunne engasjere en daglig leder hvis kommunen bidrar 
med den samme summen. Tilbudet er begrenset til 11 idrettsråd i Viken idrettskrets. 
Tanken bak dette er at idrettsrådene skal ivareta idretts- og aktivitetstiltak i sin kommune sammen 
med kommunen. En daglig leder vil gi idrettsrådet mer ressurser, spesielt på dagtid når mange møter 
og aktiviteter skjer fra ansatte i kommunen. 
Idrettsrådet ønsker å vurdere om dette er en linje også Lørenskog idrettsråd skal følge og vurdere 
hvilke konsekvenser dette vil få for idrettsrådet.  
Selv om vi ikke blir med i denne omgang, tror vi at det kan blir mer aktuelt i fremtiden at 
idrettsrådene kommer til å ha fast ansatte. Hvordan dette kan finansieres er selvfølgelig et spørsmål 
som idrettsrådet må avklare.   
 
Det diskuteres i sentrale fora i idretten også om det skal brukes midler på godtgjøring av tillitsvalgte i 
idrettsrådene. I sammenheng med en vurdering av mulighet og behov for en daglig leder, ser 
idrettsrådet det naturlig også å vurdere om det er ønskelig å yte en form for godtgjøring av 



 

 

tillitsvalgte i idrettsrådet. Når dette skal vurderes, må det selvfølgelig også vurderes hvordan en 
eventuell godtgjøring av tillitsvalgte i idrettsrådet skal finansieres.  
 

Tiltak:  

• Idrettsrådets styre gis mandat til å beslutte en moderat godtgjørelse innenfor skattefritt 
beløp. Styret vil vurdere en fordelingsmodell som kan skille på rolle i styret. Lørenskog 
idrettsråds lovnorm § 8 «Refusjon av utgifter og godtgjørelse», vil legges til grunn sammen 
med NIFs veiledning til paragrafen i NIFs lover. 

 

• Styrets vurdering og konklusjon når det gjelder daglig leder for idrettsrådet legges frem på 
neste årsmøte.  

   
 


