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NIF
Fellesorgan for alle 

idrettar i heile Noreg

Særforbund
Fellesorgan for ein

spesifikk idrett nasjonalt

Gruppe
Organiserer ein aktivitet

i idrettslaget

Idrettslaget

Særkrets 
Fylkes/regionsledd for den

spesifikke idretten

Idrettsråd
Fellesorgan for alle 

idrettslag i ein kommune

Idrettskrets
Fellesorgan for alle 

idrettar i eit fylke

Stat (regjering/storting)

Fylkeskommune

Kommunen

Norsk idrett sitt organisasjonskart



- vår samarbeidspartner

Idrettsråd – fellesorgan for idrettslaga

Idrettsrådet skal vere eit idrettspolitisk organisasjonsledd 
med oppgåver primært på lokalt nivå.

• I alle kommunar med meir enn tre idrettslag skal det vere 
idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF.

• Alle saker av felles interesser for 

idretten skal sendast til kommunen 

gjennom idrettsrådet.



- vår samarbeidspartner

Idrettsrådet - føremål

Idrettsrådet skal:

• Arbeide for best muleg tilhøve 
for idretten i kommunen

• Vere arena for samarbeid 
mellom idrettslaga, mellom 
idrettslaga og kommunen og 
mellom idrettslaga og 
idrettskrinsen



- vår samarbeidspartner

Idrettsrådet - oppgåver

Idrettsrådet skal:

• Styrke idretten sin rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet

• Dokumentere og synleggjere idretten sitt lokale omfang og 
utvikle lokale idrettspolitiske program 

• Gjere prioriteringar på vegne av idrettslaga

• Vere ein møteplass og utviklingsarena i 

skjeringspunktet mellom offentleg 

og frivillig virke



- vår samarbeidspartner

Involvering av idrettsråda 

Kommune

• etablere god dialog med kommunen – også mot ordførar/rådmann

• vere ein høyringsinstanse, komme med innspel, informasjon

• formidle idretten sine planar, ønskjer/behov

• synleggjere idretten sin verdi og bidrag i kommunen/lokalsamfunnet

• invitere seg inn på politisk dag («Idrettens dag i kommunestyret»)

• invitere kommunen til idrettsrådmøte

• samarbeidsavtale

• spele på lag med kommunen, ein er avhengig av kvarandre!

Idretten i kommunen

• idrettsrådet er talerøyr for heile idretten i kommunen

• informasjon, dialog med idrettslaga

Samhandling med andre idrettsråd

• erfaringsdeling og utvikling



- vår samarbeidspartner

Utvikling av anlegg – involvering av idrettsråd

 Visjonen til idretten - «idrettsglede for alle»

 Behov og ønskje 

- idrettstilbod som i mangfald og breidde dekker ulike 

behov og ambisjonar 

 Kven spør ein?

- ungdom

- utfordre dei «etablerte» i idretten;

«kva kan vi gjere for at dette anlegget skal bli unikt?»

 Kven er anleggseigar? 

interkommunale anlegg


