HANDLINGSPLAN LØRENSKOG IDRETTSRÅD 2012 - 2014
Lørenskog Idrettsråd (LIR) har definert følgende områder som sine satsningsområder i sitt arbeid i
2012. Idrettsrådet vil med denne handlingsplanen også utvide gyldighetstiden for planen til 2014.
Planen for kommende periode er en revidert videreføring av handlingsplanen for 2011:

1.

Gratisprinsippet må opprettholdes. For Lørenskog Idrettsråd er dette
det viktigste å videreføre i kommunen den kommende periode.

2.

Lørenskogmodellen må videreføres og videreutvikles. Vi ønsker barn
og unge et godt tilbud innenfor idrett og helse og et godt
oppvekstmiljø med trygge verdier. Lørenskogmodellen er et meget
godt incitament for å få dette til. Lørenskog Idrettsråd har sikret
kommunen store overføringer fra NIF og modellen har også bidratt til
at Lørenskog kommune i 2009 fikk prisen for å være den kommunen i
Norge med best oppvekstvilkår for barn og unge.

3.

Lørenskog idrettsråd er opptatt av å sikre at alle får et tilbud om å
delta i idretten. Dette betyr at idretten og politikerne må tenke på
integrering og inkludering av minoritetsgrupper og
funksjonshemmede i idretten. Dette krever ressurser og vi må være
sikre på at man i Lørenskog kommune bidrar til å sikre idretten de
nødvendige ressurser til dette.

4.

Det er avgjørende at kommunen sikrer nødvendig utbygging og
vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen for å kunne gi barn og unge
et godt og bredt idrettslig tilbud.

5.

Samarbeidet med Lørenskog kommunes politiske og administrative
ledelse. Samarbeid er en avgjørende faktor for at idrettsrådet og
idretten i kommunen skal fungere optimalt. Lørenskog Idrettsråd
ønsker derfor å videreutvikle samarbeidet med kommunens
administrative og politiske ledelse .

6.

Idrettsrådet har som mål i kommende periode å synliggjøre seg mer
overfor idrettslagene i kommunen.
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Gratisprinsippet må opprettholdes. For Lørenskog Idrettsråd er dette det
viktigste å videreføre i kommunen den kommende periode.
Gratisprinsippet er et av våre viktigste arbeidsområder. Konkurransen for å skape inntekter til idretten har
blitt skjerpet og det er derfor avgjørende at politiske beslutninger ikke påfører idrettslagene høyere
kostnader mht å drive organisert idrett.

Tiltak:
Det er viktig for LIR å opprettholde god kontakt med kommunenes administrative og politiske
ledelse for å sikre at gratisprisnippet opprettholdes. Dette betyr at vi må ha jevnlige møter med de
politiske partier, ordfører, rådmann og kultursjef.
Det er også viktig at vi er godt orientert om forestående politiske beslutninger som kan medføre
politiske endringer som igjen kan påvirke gratisprinsippet, med andre ord vi må være i stand til å
påvirke i prosessen før beslutningene tas.
Gratisprinsippet representerer et ”inntektstap” for kommunen og vil være et tiltak som kommunen
kan trekke opp som et grunnlag for å bedre en forholdsvis anstrengt kommuneøkonomi. Det er i så
måte viktig at vi hele tiden kan føre konstruktive argumentere overfor kommunens
beslutningstakere, herunder å synliggjøre konsekvenser ved bortfall av gratisprinsippet.

Lørenskogmodellen må videreføres og videreutvikles. Vi ønsker barn og unge et
godt tilbud innenfor idrett og helse og et godt oppvekstmiljø med trygge verdier.
Lørenskogmodellen er et meget godt incitament for å få dette til. Lørenskog
Idrettsråd har sikret kommunen store overføringer fra NIF og modellen har også
bidratt til at Lørenskog kommune i 2009 fikk prisen for å være den kommunen i
Norge med best oppvekstvilkår for barn og unge.
Lørenskogmodellen er et av kommunens beste tiltak for å skape idrettsglede, trygt oppvekstmiljø og skape
sunne verdier i trygge omgivelser.
I et samfunn som preges mer og mer av ”stillesittende” aktiviteter og at den fysiske aktiviteten i grunnskolen
reduseres er det avgjørende at barn og unge kan gis et tilbud om organiserte aktiviteter som kan spore til
deltakelse i organisert idrett eller uorganiserte aktiviteter.
Tiltak:
LIR må bidra til at Lørenskogmodellen tilføres midler slik at den kan videreføres. Midlene skal først
og fremst hentes fra Lørenskog kommune, men det er viktig at LIR bidrar til at det hentes inn midler
fra eksterne der hvor det er mulig.
LIR skal være en bidragsyter for å finne alternative løsninger innenfor rammen av
Lørenskogmodellen. Det er viktig her å trekke veksel på ungdom som har valgt å utdanne seg f eks
innenfor idrett, idrettsledelse, trenervirksomhet etc.
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Lørenskog idrettsråd er opptatt av å sikre at alle får et tilbud om å delta i
idretten. Dette betyr at idretten og politikerne må tenke på integrering og
inkludering av minoritetsgrupper og funksjonshemmede i idretten. Dette krever
ressurser og vi må være sikre på at man i Lørenskog kommune bidrar til å sikre
idretten de nødvendige ressurser til dette.
Idretten må i størst mulig grad søke å omfatte alle samfunnslag, alle etniske grupperinger,
funksjonshemmede og funksjonsfriske.
I ht spørreundersøkelsen om integrering av funksjonshemmede i idretten i Lørenskog kommune har mange
av idrettslagene uttalt at de gjerne vil iverksette tiltak en større grad av inkludering/integrering av både
funksjonshemmede og minoritetsgrupper. Hovedankepunktet for at idretten ikke får dette til er at det er en
ressursknapphet i idrettslagene. Dette tilsier at idrettslagene må legge ressursene inn på sine
”kjerneområder”. For å kunne få til en best mulig integrering av de nevnte gruppene må idretten tilføres
ressurser.
Tiltak:
Det må etableres et formelt samarbeide internt i kommunen som kan bistå idrettslagene i
integreringsarbeidet.
LIR gir ekstra poeng til idrettslag som har jobbet med integrering mot funksjonshemmede i fm
tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM). LIR mener at driftstilskuddet fra kommunen også bør
gjenspeile og belønne de idrettslagene som arbeider aktivt med integrering av funksjonshemmede
eller minoritetsgrupper.
Idrettslagene må gjøres oppmerksomme på hvilke støtteordninger som finnes innenfor kommunen
og innenfor idrett/kultur gjennom f eks Norges Idrettsforbund.

Det er avgjørende at kommunen sikrer nødvendig utbygging og vedlikehold av
idrettsanlegg i kommunen for å kunne gi barn og unge et godt og bredt idrettslig
tilbud.
Lørenskog Kommune har de siste årene jobbet aktivt for å bedre anleggssituasjonen i kommunen og hall- og
banekapasiteten har blitt kraftig forbedret. LIR ser imidlertid at det er behov for stadig vedlikehold og
oppgradering av eksisterende anlegg. LIR vil ikke akseptere at nybygde anlegg forfaller pga manglende
vedlikehold. LIR mener tesen ”Forebygging er billigere og bedre enn reparasjoner” også gjelder for
idrettsanlegg. Det er derfor viktig at LIR følger opp anleggs- og vedlikeholdsplanene/rullering av planene.
Tiltak:
Status på anleggs- og vedlikeholdssiden må være tema på alle samarbeidsmøter med kommunen.
Det er viktig at LIR involveres både som høringsinstans og som part i planleggingen av nye anlegg
og vedlikehold av eksisterende anlegg.
LIR vil også jobbe for at kommunikasjon og samarbeid internt i kommunen mellom Kultur- og Idrett
og Bygg og Anlegg styrkes.
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Samarbeidet med Lørenskog kommunes politiske og administrative ledelse.
Samarbeid er en avgjørende faktor for at idrettsrådet og idretten i kommunen
skal fungere optimalt. Lørenskog Idrettsråd ønsker derfor å videreutvikle
samarbeidet med kommunens administrative og politiske ledelse.
LIR har etablert en samarbeidsavtale med Lørenskog Kommune. Dette er i dag en avtale som i hovedsak
regulerer samarbeid mot idrettsrådets hovedsamarbeidspart - Kultur som forvalter idretten i kommunen.
Sett fra idrettsrådets side er det avgjørende at samarbeidsavtalen er forankret på riktig nivå slik at de riktige
parter blir omfattet av bestemmelsene i avtalen.
Tiltak:
LIR vil i 2012 inngå en samarbeidsavtale som er forankret mot kommunens administrative ledelse
ved rådmannen og den politiske ledelsen ved ordføreren i Lørenskog Kommune.
Heftet ”Når én pluss én blir mer enn to”, utgitt av Kommunenes Sentralforbund og Norges
Idrettsforbund, beskriver rammene for samarbeidet mellom idrettsråd og kommune og skal derfor
også legges til grunn for samarbeidet mellom LIR og Lørenskog Kommune.
Samarbeidsavtalen med Lørenskog Kommune ved Kommunalsjef Kultur ble fornyet i februar 2012.

Idrettsrådet har som mål i kommende periode å synliggjøre seg mer overfor
idrettslagene i kommunen.
Idrettsrådet er kontaktleddet mellom idrettslagene og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.
Idrettsrådet har gjennom mange år rettet hoveddelen av aktivitetene mot kommunen, men ser viktigheten
av å skape en bredere kontaktflate også mot idretten i kommunen. Med bakgrunn i dette ønsker idrett

