
 

 

 

 

Forslag til årsmøtet i Nordre Follo idrettsråd 10. mai 2022 
 

Sak 7a Medlemskontingent for Nordre Follo idrettsråd  
 

Bakgrunn 
Det vises til vedlagte saksunderlag fra årsmøtet i Nordre Follo idrettsråd 2021.  

Vurdering pr mai 2022 
Styret sendte både i 2021 og i 2022 søknad om tilskudd fra Nordre Follo kommune for å kunne 

redusere kontingenten fra idrettslagene. Søknaden ble avslått i 2021, og vi har par pr 3. mai 2022 

ikke fått svar fra kommunen på årets søknad.  

Det er ingen tegn til at NIF vil gi idrettsrådene finansiering gjennom sine budsjetter. Istedenfor 

vedtok idrettstinget i 2021 å be Kulturdepartementet om gi adgang til å benytte LAM midler for 

finansiering av idrettsråd. Dette er i praksis det samme som en kontingent, da det vil måtte innebære 

reduserte utbetalinger til idrettslagene. NFIR ser derfor på den løsningen som lite ønskelig.  

Viken idrettskrets har gjennom et samarbeid med Sparebankstiftelsen arbeidet frem en mulighet for 

idrettsråd til å ta et noe utvidet ansvar for bredere aktivitetstilbud. Sparebankstiftelsen støtter 

prosjektet og det vil være mulig for oss å få 350.000 kr pr år i støtte fra dem. Dette fordrer imidlertid 

at kommunen yter tilsvarende beløp. NFIR vil arbeide for å få til en slik løsning med sikte på å få slik 

støtte fra 2023. Dette kan da bety at kontingenten kan reduseres eller bortfalle helt.  

Medlemsavgiften som vedta i 2022 vil gjelde for 2023.  

 

Forslag til årsmøtet 
1. Medlemsavgiften fastsettes til kr 20 pr medlem i hvert idrettslag basert på 

Idrettsregistreringen pr 31. desember foregående år.  

2. Dersom det finnes andre kilder for finansiering av idrettsrådets daglige drift, før 

fakturering er gjort, reduseres medlemskontingenten. 

 

Forslagstiller: 

Styret for Nordre Follo idrettsråd 

  



Vedlegg til Sak 7a til årsmøtet 2022 

 

 

 

Forslag til årsmøtet i Nordre Follo idrettsråd 21. april 2021 
 

Sak 7a Medlemskontingent for Nordre Follo idrettsråd  
 

Bakgrunn 
Nordre Follo idrettsråd (NFIR) har et behov for å ha en ansatt daglig leder i minst 50 % stilling. Siden 

januar 2020 har vi hatt en daglig leder i 20 % stilling, men som har arbeidet vesentlig mer enn det. 

Denne stillingen har vært finansiert i hovedsak av egenkapital. Vi får også 45.000 kr i årlig støtte fra 

kommunen. Det ble søkt Nordre Follo kommune om økt driftsstøtte fra og med 2021 for å sikre 

finansering av lønn til daglig leder. Søknaden ble avslått. Uten ytterligere inntekter, har vi ikke 

økonomisk grunnlag for å ha en lønnet daglig leder fra og med 1.1.2022.   

Idrettsrådets styre har arbeidet ut fra en finansieringsmodell med tre elementer: a) støtte fra 

NIF/idrettskrets, b) driftsstøtte fra kommunen og c) medlemskontingent. Ski idrettsråd hadde praksis 

for kontingent. På konstituerende årsmøte for Nordre Follo idrettsråd i 2019, var det en grundig 

diskusjon om kontingent skulle innføres for å sikre muligheten for en ansattressurs. Debatten viste at 

det var stor støtte for en ansattressurs i idrettsrådet, men det var også usikkerhet rundt muligheten 

for å videreføre ordningen med medlemskontingent. Det var fremmet en sak om å ikke tillate 

medlemskontingent for idrettsråd til idrettstinget i 2019, men dette ble ikke vedtatt. Det er dermed 

fortsatt mulig å ha en ordning med kontingent for idrettsråd.  

Idrettsrådene er det eneste organisasjonsleddet i NIF-systemet som ikke mottar fast støtte fra egen 

organisasjon. Dette er det nå tatt litt mer tak i, og en arbeidsgruppe har arbeidet frem tre forslag til 

finansiering. To av disse gir finansiering fra NIFs budsjett, mens det tredje vil gi idrettsrådene 

anledning til å avsette inntil 5 % av LAM-midlene til drift av idrettsrådet.  Dette siste forslaget 

fremmes som sak på idrettstinget 2021.  

NFIRs styre vurderer det slik at en finansiering gjennom LAM-midler ikke er et bidrag fra NIF, men et 

bidrag fra medlemsklubbene. NFIRs styreleder deltar i et arbeid for å fremme et alternativt forslag på 

idrettstinget ved at finansiering av idrettsråd gjøres gjennom midler fra NIF eller idrettskretsen. Vi 

vet ikke hvor realistisk dette er, men om det blir vedtatt, er det allikevel lite sannsynlig at det blir 

innført allerede i 2022.   

NFIR vil også i 2021 søke kommunen om et økt bidrag til drift, men ut fra den økonomiske 

situasjonen kommunen er i, anser vi sjansene for en betydelig økning i støtte som liten.  

Finansering gjennom medlemskontingent eller LAM midler 
Vi anser det derfor som svært lite sannsynlig at NIF eller kommunen vil styrke sine bidrag til 

idrettsrådet slik at vi kan ha dekning av lønnsutgifter fra og med 2022. Muligens kan det skje på 

lenger sikt. Selv om idrettstinget evt. vedtar å gå inn for bruk av LAM midler til idrettsråd, vil dette 

ikke gi midler som er tilgjengelige pr 1.1.2022. Det er Kulturdepartementet som bestemmer 

retningslinjene for LAM-midlene, og det må derfor være en prosess i etterkant av et eventuelt vedtak 

i NIF. For å sikre NFIRs mulighet for å fortsatt ha en daglig leder i 2022, gjenstår kun 



 

medlemskontingent som aktuell løsning. Et vedtak i årsmøtet om dette, endrer allikevel ikke vår 

ambisjon om en tredelt finansieringsmodell i fremtiden.  

Basert på de diskusjoner vi hadde i 2019, fremmer NFIRs styre forslag om en medlemskontingent 

basert på antall medlemmer. Vårt forslag er en kontingent på kr 20 pr medlem i idrettslagene, dvs. 

samme sum ble foreslått tidligere. Med ca. 24.000 medlemmer i klubbene, gir dette en inntekt på ca. 

480.000 kr til NFIR.  

Medlemsavgiften vil gjelde for 2022. Årsmøtet i 2022 vil vedta eventuelle endringer gjeldende for 

2023. På dette tidspunkt, kan det også være mer avklaring rundt NIFs bidrag og om LAM midler kan 

brukes.  

 

Forslag til årsmøtet 
 

a) Det innføres en medlemsavgift for 2022. 

b) Medlemsavgiften fastsettes til kr 20 pr medlem i hvert idrettslag basert på 

Idrettsregistreringen pr 31. desember foregående år.  

c) Dersom det finnes andre kilder for finansiering av idrettsrådets daglige drift, før fakturering 

er gjort, reduseres medlemskontingenten. 

 

Forslagstiller: 

Styret for Nordre Follo idrettsråd 

 


