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Utvalg for oppvekst, idrett og kultur har behandlet saken i møte 26.08.2020 sak 41/20 

 

Behandling: 
Camilla Hille (V) fremmet på vegne av V, AP, MDG, KRF, SP følgende forslag: 
«Utvalget er positive til at Nordre Follo kommune inngår samarbeidsavtale med Nordre Follo idrettsråd, 
med følgende endringer i avtaleteksten:  
  
Kapittel 3.0: Ny setning: 
Kommunen har ansvar for å inkludere også uorganisert aktivitet og organisasjoner med aktiviteter 
innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som ikke er organisert gjennom NFIR 
I avtaleperioden vil kommunen prioritere: 
•            En mer miljø og klimavennlig idrett. 
•            Ett mer allsidig idrettstilbud. 
•            En inkluderende idrett. 
 
Kapittel 4.0: Setningen/punkt «Idrettsrådet skal være en pådriver» endres til følgende:  
Idrettsrådet skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og få mulighet til å komme 
med innspill og råd ved utforming av alle anlegg.  
 
Kapittel 5.0:  
Ord endres: organisasjonen strykes erstattes med kommunen. 
enstemmig 
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Ny setning sist: Der hvor det ikke er samsvar mellom kommunens og idrettens satsingsområder og mål 
skal kommunens satsingsområder og mål ha prioritet. 
 
Kapittel 6.0:  
Første kulepunkt endres til: Utvalg for oppvekst, idrett og kultur inviterer idrettsrådet til møter med 
Idrettsrådet minst en gang pr år. 
Tilleggs-punkt: Etter punkt 2 «idrettsrådet koordinerer …» 

• I konseptutvikling og detaljering av nye anlegg og i planer for rehabilitering av anlegg kan 

kommunen forholde seg til særidrettene og berørte idrettslag. 

Disse setningene strykes: 
NFIR skal orienteres når saker går direkte mellom kommune og idrettslag. 

 

• Saker som idrettslagene ønsker å fremme ovenfor Nordre Follo kommune skal formidles til 

kommunen gjennom idrettsrådet. 

 

• Informasjon som sendes fra Nordre Follo kommunes virksomheter til idrettslagene, sendes 

idrettsrådet til orientering 

 

Kapittel 7.0: 
Tillegg i teksten til slutt: Forslag til endringer i avtalen legges frem til politisk behandling.» 
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Knut Oppegaard (H) fremmet følgende forslag: 
«Avtalen sendes tilbake til administrasjonen. Et omforent forslag til avtale som er avstemt med NFIR 
legges frem til ny behandling i utvalget. 
 
3.0. Kommunens rolle – tillegg, avsnitt 2: 
 
Tildeling av treningstid kan etter særskilt avtale og mot kompensasjon utføres av idrettsrådet ut fra 
fastsatte retningslinjer.» 
 

Votering: 
Oppegaards forslag til nytt avsnitt i kap. 3 tiltres enstemmig. 
Hilles forslag til tillegg i kap.3 støttes enstemmig. 
Hilles forslag til endring i kap.4 støttes med 8 mot 5 (4H, 1FRP) stemmer. 
Hilles forslag til endring i kap.5 støttes enstemmig. 
Hilles forslag til endring i kap.6, 1.kulepunkt støttes enstemmig. 
Hilles forslag til endring i kap.6, tilleggspunkt 3 støttes med 8 mot 5 (4H, 1FRP) stemmer. 
Hilles forslag til endring i kap.6, strykning av setning 1 støttes med 8 mot 5 (4H, 1FRP) stemmer. 
Hilles forslag til endring i kap.6, strykning setning 2 støttes enstemmig. 
Hilles forslag til endring i kap.6, strykning setning 3 støttes med 8 mot 5 (4H, 1FRP) stemmer. 
Hilles forslag til tillegg i kap.7 støttes enstemmig. 
Oppegårds forslag til innstilling fikk 5 stemmer (4H, 1FRP) og falt. 
Hilles forslag til innstilling støttes med – 8 mot 5 (4H, 1FRP) stemmer 
 

Utvalg for oppvekst, idrett og kulturs innstilling 26.08.2020:  
Utvalget er positive til at Nordre Follo kommune inngår samarbeidsavtale med Nordre Follo idrettsråd, 
med følgende endringer i avtaleteksten:  
  
Kapittel 3.0: Ny setning: 
Kommunen har ansvar for å inkludere også uorganisert aktivitet og organisasjoner med aktiviteter 
innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som ikke er organisert gjennom NFIR 
I avtaleperioden vil kommunen prioritere: 
•            En mer miljø og klimavennlig idrett. 
•            Ett mer allsidig idrettstilbud. 
•            En inkluderende idrett. 
 
Kapittel 4.0: Setningen/punkt «Idrettsrådet skal være en pådriver» endres til følgende:  
Idrettsrådet skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og få mulighet til å komme 
med innspill og råd ved utforming av alle anlegg.  
 
Kapittel 5.0:  
Ord endres: organisasjonen strykes erstattes med kommunen. 
enstemmig 
Ny setning sist: Der hvor det ikke er samsvar mellom kommunens og idrettens satsingsområder og mål 
skal kommunens satsingsområder og mål ha prioritet. 
 
Kapittel 6.0:  
Første kulepunkt endres til: Utvalg for oppvekst, idrett og kultur inviterer idrettsrådet til møter med 
Idrettsrådet minst en gang pr år. 
Tilleggs-punkt: Etter punkt 2 «idrettsrådet koordinerer …» 

• I konseptutvikling og detaljering av nye anlegg og i planer for rehabilitering av anlegg kan 

kommunen forholde seg til særidrettene og berørte idrettslag. 



 
 

 4 

Disse setningene strykes: 
NFIR skal orienteres når saker går direkte mellom kommune og idrettslag. 

 

• Saker som idrettslagene ønsker å fremme ovenfor Nordre Follo kommune skal formidles til 

kommunen gjennom idrettsrådet. 

 

• Informasjon som sendes fra Nordre Follo kommunes virksomheter til idrettslagene, sendes 

idrettsrådet til orientering 

 

Kapittel 7.0: 
Tillegg i teksten til slutt: Forslag til endringer i avtalen legges frem til politisk behandling. 
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