Handlingsplan
Sist oppdatert 21.mars 2017

Visjon
Sammen for Oppegård

Virksomhetsidé
OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom
idrettslag og offentlige myndigheter for økt aktivitetsnivå og livskvalitet i lokalsamfunnet.

Verdigrunnlag
Demokrati – fellesskap – lojalitet - glede

Strategiske valg
Være gode støttespillere for idrettslagene i Oppegård.
Nettverksbygging
Kompetanseheving

Suksesskriterier
Oppfattes som bidragsyter til lokalsamfunnet
Konstruktivt og løsningsorientert samarbeid
Prioritere det viktigste for fellesskapet
Informasjon og åpenhet
Rettferdighet

HANDLINGSPLAN 2017
Hovedmål:
Være blant de tre ledende kommunene i Akershus med best anleggsdekning i 2025
Delmål:
1. Samarbeide videre med politisk og administrativ ledelse i Oppegård kommune om
å finne løsninger for samarbeid og drift av ny flerbrukshall..
2. En langtidsplan frem til 2025 som sikrer nødvendig fremtidig anleggskapasitet skal
være en del av Temaplan.
3. Fortsatt være pådriver for å sikre utvidelse av svømmehallkapasiteten
4. Fortsette dialogen med Ski Idrettsråd og idretten i Ski kommune, med tanke på den
framtidige storkommunen Nordre Follo.
5. Gjennomføre halvårlige møter mellom idretten og kommunen.
6. Pådriver for å få frem et kvalitetssikret tallgrunnlag for anlegg, aktivitet og
kapasitetsutnyttelse av anleggene
7. Være pådriver for samarbeid mellom medlemmene og skape arenaer for dette.
8. Samarbeide med de 7 andre idrettsrådene i Follo om å utvikle regionens
betingelser for idrett

Oppegård idrettsråd

2

Lovfestede oppgaver
(fra lovtekst vedtatt av OIR 14.mars 2016)

OIR skal:
1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
2. foreta prioriteringer på vegne at idrettslagene
3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale betydning og omfang, samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram
4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig
virke
5. være samordningsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse,
herunder kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen
6. samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, - særlig de
økonomiske - for utbygging, drift og administrasjon
7. sette opp handlingsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og
tidsfrister
8. informere kommunens ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet
9. avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov
10. være representert på idrettskretsens ting, ledermøter og andre offentlige fora, jfr. NIF’s
lov §§ 5-5 og 5-10
11. sende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen
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Årshjul
2018
Januar
Primo OK
14
OIR
15
OK
15.
OK
Medio OIR
Ultimo AIK
Ultimo OK
Februar
12
OIR
Medio OK
15
OK
Medio OIR
Medio OK

Mars
Primo OIR
12
OIR
15
OIR
15
OK
15
OK
15
OK
20
OK
Ultimo OIR
April
05
OIR
10
OK
25

OIR

26
AIK
Ultimo OIR
Ultimo OIR
Mai
Ultimo OIR
Ultimo OK
Ultimo OK

Utlysning nærmiljømidler
Styremøte
Frist spillemiddelsøknader til fylket
Frist søknad om treningstid og arrangement i utendørsanlegg
Varsle valgkomiteen
Møte IR-forum
Hedring av utøvere/mestre i Rådhuset

Styremøte
Kommunen sender forslag til prioriteringer - tiltaksplan
Kommunen oppdaterer Anleggsregisteret
Eventuelle endringer på anleggene må rapporteres kommunen i god tid før det.
Forhåndsvarsel til klubber om årsmøte
Søknadsfrist for kommunalt driftstilskudd annonseres
Det annonseres også for søknader om treningstid/arrangement i idrettsanlegg

Forslag til årsmøtet
Styremøte
OIR svarer på kommunens prioriteringer - tiltaksplan
Frist søknader om kommunale tilskudd – driftstilskudd
Frist søknader om treningstider og arrangement i innendørsanlegg
Frist søknad om treningstid og arrangement i utendørsanlegg
Søknader sesong/arrangementsleie videresendes til OIR
Utsendelse av årsmøtepapirer

Årsmøte
Kommunen sender OIR forslag til fordeling av
driftstilskudd
OIR svarer på kommunens forslag til fordeling av
driftstilskudd
Kretsting
Styremøte
Behandling av søknader om treningstider og arrangement

Ultimo OK
Ultimo AIK

Styremøte
Utsendelse av resultat av spillemiddelsøknader
Når vedtak i fordeling av driftstilskudd foreligger, utbetales
tilskuddene fortløpende av kommunen.
Forberedelser til budsjettprosessen i kommunen
Møte i IR-forum

Juni
01
OK
Primo OK
Medio OIR

OK sender ut oversikt over sesong / arrangements leie
Handlingsprogram og budsjetter for neste år
Styremøte
Oppegård idrettsråd
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Ultimo OIR

Forespørre klubbene om anleggsprioriteringer og LAM søknader

Juli

Sommerferie

August
Primo OIR
Ultimo OK

Styremøte – med fordeling av LAM
Fellesmøte/informasjonsmøte om spillemidler.
Med fokus på søknadsrunden som kommer.
Informasjon og veiledning til aktuelle søkere.

September
01
OK
Primo AIK
Medio OIR
Medio AIK

Søknadsfrist for nærmiljøtiltaksmidler
Søknadsfrist på midler fra AIK
Styremøte
IR-seminar

Oktober
01
OK
10
OK
Primo AIK
Medio OIR
Medio OIR
Medio OIR
Medio OK
Ultimo AIK
Ultimo AIK

Frist innsendelse av spillemiddelsøknader.
Kommunen sender oversikt over spillemiddelsøknader til OIR
IR-forum
Styremøte
Samarbeidsmøte mellom idretten og kommunen
Beslutte anleggsprioriteringer
Rådmannens forslag til budsjett/handlingsplan
Samling for ledere i IL samt IR
Den store kurshelgen

November
Primo OIR
Primo OK
Primo OIR
Medio OIR
Medio OK
Ultimo OK

OIR kommer med innspill om spillemiddelprioritering til
kommunen
Forberede kommunedelplan, budsjetter og spillemiddelsøknader
Oversikt over behov for rehabilitering av anlegg
Styremøte
Rådmannens budsjettforslag
FSKM vedtar budsjettforslaget

Desember
Primo OK
Medio OIR
Ultimo OK

Handlingsplaner og budsjettvedtak i KST
Styremøte
Nærmiljøtiltaksmidler, kr 400.000,-, fordeles og utbetales av kommunen
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