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IDRETTSKART - AKERSHUS

IDRETTSRÅD
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. 
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene 
og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen

Oppgaver

Idrettsrådet skal

• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet

• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene

• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang

• utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram 

• være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig 
og frivillig virke.

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjen-
nom idrettsrådet. Det er 22 kommuner i Akershus, hvert med sitt idrettsråd for-
delt på fylkets fire regioner: Follo 7, Vest-regionen 2, Øvre Romerike 6 og Nedre 
Romerike 7. Idrettskretsen har et felles forum for idrettsråd med ett medlem fra 
idrettsstyret i Akershus og ett medlem fra hver av de fire regionene.

Idrettens verdiarbeid

Idretten i Norge har de senere år fokusert mer på de grunnleggende verdier 
som frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Disse verdiene 
har kommet til syne i beskyttelse mot overgrep gjennom politiattester og arbei-
det med antidoping.

Akershus er blant fire fylker i landet hvor idretten 
deltar i Global Dignity. Vi ser på hva verdighet betyr i 
våre idrettslag: Bevissthet om dine venner, ikke jukse, 
søke samspill med andre, bygge team, støtte de som 
trenger en spesiell omsorg. AIK vil i fremtiden   
prioritere de 14 videregående skolene i fylket

NORGES IDRETTSFORBUND

Formål

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til 
å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli 
diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering 
eller etnisk opprinnelse. 

Verdier

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for  
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som 
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisa- 
sjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. 

Organisasjon

Norsk idrett har 2,1 mill. medlemskap og 12.000 
idrettslag, både ordinære idrettslag og bedrifts-
idrettslag. Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) er en fellesorganisasjon 
for idretten i Norge. NIFs ting er norsk idretts høyeste 
myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og 
uavhengig organisasjon. Idrettstinget består av 75  
representanter fra 19 idretskretser, 75 fra 54 særforbund, 
idrettsstyret og tre utøverrepresentanter. 

Åpenhet

Overordnet organisasjonsledd kan kreve å få ut-
levert regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag, 
medlemslister mv. fra underordnet organisasjonsledd. 
Underordnet organisasjonsledd plikter uoppfordret in-
nen rimelig tid å sende kopi av mottatte revisorbrev til 
overordnet ledd.

AKERSHUS IDRETTSKRETS (AIK)

Formål 
Idrettskretsen er et felles organ for all idrett  
innen sitt geografiske område. Det øverste  
organ er idrettskretstinget, som avholdes året 
før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde 
er 2 år. AIK ledes av et styre på ni medlemmer. 
Styreleder er leder av Akershus Idrettskrets.

Arbeidsoppgaver 

• lovpålagte oppgaver og saker av felles  
interesse for idretten (NIFs lov)

• idrettspolitiske innsatsområder, spesielt 
overfor fylkeskommunen, regionale organer/ 
etater og kommunene, for å styrke idrettens   
rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår

•  service- og støtteoppgaver overfor idretts-  
    råd, særkretser/regioner og idrettslag for å   
    styrke aktivitets-, kompetanse- og        
    anleggsutviklingen.

•   informasjons- og opplysningsvirksomhet om     
     idrettens verdier og verdiskapning

•   idrettskretsen har ansvar for at det    
    opprettes idrettsråd i kommunene.

Konkret hjelp:

Innmelding nye idrettslag, Kurs, Ungdomsløftet, 
klubbutvikling, planarbeid, anleggsbistand,  
tilskudd, lover og regler, inkludering IL,   
integrering, nye aktiviteter, YouMe, Aktiv på 
Dagtid. 

Alle idrettslag i Akershus, som er opptatt i NIF, 
er medlemmer av AIK. Organisasjonssjefen 
er leder for sekretariatet og daglig leder for 
idrettskretsen. AIK har kontor på Strømmen.

AIK, Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN 
Tlf 66 94 16 00

Akershus@idrettsforbundet.no

www.idrett.no/akershus

Idrettsråd

Kommunesenter

Videregående skoler med
idrettsfag

AIK – en viktig støttespiller for idrettslagene

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE (AFK) OG SPILLEMIDLER 
TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Akershus fylkeskommune er en av Akershus idrettskrets viktigste  
samarbeidsparter og ønsker sammen med idrettskretsen en positiv 
utvikling av idrett og fysisk aktivitet i fylket. Vi har et felles mål om å 
utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives, med gode muligheter til 
å drive fysisk aktivitet på ulike nivåer – ut fra egne ønsker og behov. 
Akershus er et fylke med betydelig befolkningsvekst, og det vil i tiden 
som kommer være et stort behov for nye anlegg – både for organisert 
og egenorganisert aktivitet. 

En av Akershus fylkeskommunes viktigste rolle er veiledning og  
rådgivning av kommuner og søkere for spillemidler til anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet. Videre behandler fylkeskommunen    
spillemiddelsøknader, og fordeler spillemidler til ulike anlegg i  
kommunene. Samlet fordeling ligger årlig på 60 – 80 millioner kroner. 
Den totale potten som fordeles er blant annet basert på fylkets totale 
søknadssum, og det er derfor et mål om at denne årlig er så høy som 
mulig. 

Når idrettslag planlegger nye anlegg anbefales det så tidlig som mulig 
i prosessen å kontakte både idrettsrådet og kommunen. Idrettsrådet 
har en koordinerende rolle, og spiller en viktig rolle i den interne  
prioriteringen for den lokale idretten. Idrettsrådet vil også være sentral 
for vurdering av behov for ulike nye idrettsanlegg i kommunen.  
Kommunen må involveres tidlig i prosessen for veiledning ved søknad 
om spillemidler, og eventuell idrettsfunksjonell godkjenning av anlegg 
før byggestart. AIK og AFK vil også kunne bidra med veiledning i ulike 
faser i anleggsprosjekter.

Se også www.idrettsanlegg.no for mer informasjon om spillemid-
delordningen.

Regionalarenaer

De oppgaver som idrettsråd og idrettskrets utøver er viktige for de    
menneskelige verdier og holdninger som skaper respekt og samhold     
i en stor, uensartet bevegelse: 

1. Åpenhet 

2. Beskytte barn mot overgrep gjennom vårt arbeid med politiattester 

3. Fremme en god og allsidig barneidrett

4. Sikre at funksjonshemmede får minimum ett idrettstilbud i kommunen

5. Passe på at sosialt vanskeligstilte familier blir hjulpet       
 med dyre treningsutgifter, utstyr m.m.  

6. Unngå diskriminering av folk på grunn av rase, kjønn,       
 religion og seksuell legning 

7. Støtte antidopingarbeidet og slå ned på juks i idretten 

8. Samarbeide med myndighetene om best mulig rammebetingelser     
 for idrettslagene 

9. Holde orden på medlemskap og organisering i henhold til      
 idrettens lover og gi informasjon om det til lagene 

10. Påvirke myndighetene til en fornuftig utbygging av anlegg 

Skoler med idrettsfag og antall elever (skoleåret 12/13)

      Idrettsfag  Skolen totalt
Asker videregående skole   173  693
Dønski videregående skole   134  463
Nadderud videregående skole  90  514
Roald Amundsen videregående skole 73  539
Ski videregående skole    83  609
Ås videregående skole    70  1054
Frogn videregående skole   115  679
Bjørkelangen videregående skole  88  530
Lørenskog videregående skole  116  795
Rælingen videregående skole   220  584
Hvam videregående skole   80  337
Eidsvoll Videregående skole   166  706
Nes videregående skole    61  510
Nannestad videregående skole  88  721

samlet      1601  8734

IDRETTEN I AKERSHUS:  
LAG OG MEDLEMSKAP 

Kommuner   IL     Medlemskap 
 
Vestby   25   8.030 
Ski    39  12.866 
Ås    18   3.940 
Frogn    16   7.055 
Nesodden   19   5.575 
Oppegård   23 10.632 
Enebakk   10   4.651

FOLLO   150 52.749

Bærum   107 54.607 
Asker    56 24.240

VESTREGIONEN  163 78.847

Aurskog-Høland  23   8.967 
Sørum   14   5.479 
Fet    11   3.793 
Rælingen   12   2.779 
Lørenskog   50 12.044 
Skedsmo   73 21.136 
Nittedal   26 10.087

NEDRE ROMERIKE         209 64.285

Gjerdrum   10   3.656 
Ullensaker   44  12.779 
Nes    36   7.617 
Eidsvoll   32   7.855 
Nannestad   16   3.510 
Hurdal   6     903

ØVRE ROMERIKE           144 36.320

AKERSHUS               665  232.201

Akershus Bedrifts- 
idrettskrets   393  41.479 

(INTERAKTIV VERSJON)
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