
 

 

 

 

 

Lier idretts- og aktivitetsråd skal jobbe for å sikre finansiering av en 2årig 100% 

prosjektstilling, som daglig leder fra 1.1.2023. 

 

Overordnet intensjon: 

- Skape mer aktivitet og gjøre det lettere å være frivillig! 

Ønsket effekt: 

- Styrke idrettens medbestemmelse og påvirkning i saker som berører idretten. 

- Styrke samarbeid mellom idrettslagene. 

- Styrke rådets rolle for økt aktivitet også for innbyggere som ikke er aktive i idretten. 

- Styrke samarbeidet mellom organisasjonslivet og kommunen (Skole, Helse, Kultur). 

- Tilgang på mer ressurser til fysisk aktivitet gjennom tilgang på prosjektmidler. 

- Jobbe sammen for en kommune 3.0 hvor innbyggere og kommunen jobber sammen 

til det beste for fellesskapet utover egne kjerneoppgaver. 

 

 

 

Lier idrettsråd opplever både positive effekter og utfordringer med at organisasjonslivet 

profesjonaliseres og det kreves stadig mer å drive frivillighet (ikke bare idretten). Det finnes 

mye midler tilgjengelige til å skape god aktivitet og møteplasser gjennom prosjekter. 

Tilgangen på disse prosjektmidlene krever, i tillegg til selve gjennomføringen av prosjektene, 

ressurser til planlegging og rapportering. 

Lier kommune står ovenfor flere større prosesser som ønskes utviklet sammen med det ideelle 

organisasjonslivet. Dette vil kreve mye tidsbruk og tilstedeværelse på dagtid hvis 

idrettslagene og idrettsrådet skal klare å være nok faglig oppdatert og se helhet for å kunne 



 

 

 

representere idretten, og innbyggernes interesser og meninger (eks. Kunstgress, Fjordbyen, 

Tranby, Lier stadion m.fl.). 

Det å utvikle idrettsrådets rolle fra å kun være et representasjonsorgan fra idrettslagene til å 

være et idretts- og aktivitetsråd som er med på å skaffe rammebetingelser og utvikle 

aktivitetstilbud, arenaer og møteplasser for alle kommunens innbyggere vil komme alle til 

gode, samtidig som det vil styrke idrettslagenes rolle. 

En slik stilling må i stor grad finansieres av det offentlige, og det vil være en forutsetning at 

idretts- og aktivitetsrådet kan vise til og dokumentere at de offentlige midlene benyttes 

effektivt. 

Utfordringer med å drive idrettsrådet i dag: 

- Som med all annen frivillighet er den største begrensende faktoren for idrettsrådet 

tid / kapasitet. 

- Det er vanskelig å finne tid til å sette seg godt inn i saker. Idrettsrådet involveres i 

store komplekse saker og prosesser som områdereguleringer, byggeprosjekter, 

temaplaner mm. 

- Mye tid (stadig mer) går til administrative oppgaver som organisering, rapportering 

mm. 

- Vanskelig å skape gode arenaer/møteplasser uten å bruke mye tid på dagtid på 

koordinering, planlegging, oppfølging og evaluering. 

- Lav tilgang på eksterne prosjektmidler da disse krever mye oppfølging, 

dokumentasjon og rapportering. 

- Noen av idrettslagene blir stadig mer profesjonelle har med det kapasitet til å gå 

direkte på politikere og administrasjonen. Et sterkere idrettsråd vil på en bedre måte 

kunne sikre likebehandling og at det er idrettens samlede behov som kommer frem i 

prosesser. 

Kjerneoppgavene i dagens idrettsråd vil styrkes hvis man har en ansattressurs: 

- Bistå/Støtte idrettslag faglig og administrativt når idrettslagene trenger det. 

- Oppsøke idrettslag med informasjon om ordninger og muligheter. 

- Skrive søknader både for både idrettsrådet og idrettslag. 

- Dokumentere og rapportere etter prosjekter. 

- Aktivt jobbe med og i prosjekter. 

Oppgaver som i dag utføres av kommunen som kan være aktuelt for et idretts- og aktivitetsråd 

å utføre med ansattressurs:  

- Fordeling av treningstid. 



 

 

 

- Skape arenaer for samarbeid mellom det offentlige og det frivillige (også utenfor 

idretten). 

- Søke, gjennomføre og rapportere på prosjekter. 

- Styrke og utvikle SAL i skolen. 

Andre fordeler som gir positiv effekt for kommunens innbyggere: 

- Faglig oppdatert idrettsråd som kan delta og bidra også i komplekse kommunale 

prosesser. 

- Gjøre det lettere for idrettsrådets medlemmer å ha oversikt over hva og når ting 

skjer, og hva de bør mene noe om. 

Forslag til budsjett: 

2023 

Inntekter     Utgifter 

100 000 Egenkapital Lier IR   500 000 Lønn 

350 000 Driftstilskudd Lier kommune  200 000 Andre personalkostnader 

350 000 Sparebanestiftelsen   100 000 Div (kurs, utstyr, sosiale kostnader) 

800 000     800 000 

2024 

Inntekter     Utgifter 

100 000 Egenkapital Lier IR   500 000 Lønn 

350 000 Driftstilskudd Lier kommune  200 000 Andre personalkostnader 

350 000 Sparebanestiftelsen   100 000 Div (kurs, utstyr, sosiale kostnader) 

800 000     800 000 

 

Finansiering fra 2025 må sikres i prosjektperioden. 

 

 

Sportslige hilsener, 

 

Styre i Lier Idrettsråd 


