
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsatsområdene: 

Idrett&samfunn/Likestilling/Integrering 

Barne- og ungdomsidrett 

Anleggsutvikling 

Organisasjonsutvikling 

Folkehelse 

Paraidrett 

Toppidrett 

 

 

 

 

Ungdomsidrett 

Paraidrett 

Rammevilkår 

 

Virksomhetsplan           
Agder idrettskrets 

Strategisk plan 2019-2023  

Handlingsplan 2019-2021  

Administrativt plandokument 2019 

 
 

      

Styret i Agder idrettskrets 



Agder idrettskrets 

Strategisk plan 2019-2023 

 

Idrettskretsens strategiske plan gir de overordnede mål og føringer for virksomheten. Planen bygger på 

overordnede føringer, egne føringer og rammevilkår fra NIF og fylkeskommune, som stilles til disposisjon. 

Det anbefales at den strategiske planen har et 4-årig perspektiv og følger tingperioden til NIF. 

Ut i fra den strategiske planen, utarbeides det en 2-årig handlingsplan – for tingperioden til idrettskretsen. 

Den strategiske planen kan justeres underveis – hvis styret mener det er formålstjenlig. 

Idrettstinget 2019 gjennomføres i mai/juni. Interimsstyret anbefaler styret i Agder idrettskrets at denne 

strategiplanen justeres etter idrettstinget.  

 

For interimsstyret  

John Stensland 

Leder 

  



 

  
 

Visjon 

Idrettsglede for alle 

 

Virksomhetsidé 

Agder idrettskrets skal fremme idretten i fylket 

 

Verdier 

Agder idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon 

 

Virksomhetsmål 

Agder idrettskrets skal støtte idrettslagene i å tilrettelegge for attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse 

 

Idrettskretsens strategiske Innsatsområder 

 

Idrett&Samfunn 

Mål: Bli mer synlig både internt og eksternt. Én gang pr. måned skal idrettskretsen være synlig i media; enten med et innlegg, en 

kronikk eller med informasjon. 

For å oppnå dette vil vi: 

• Styrke kommunikasjonen/informasjonen ut mot alle org.ledd. Dette inkluderer også markedsføring på Facebook. 

• Hjemmesiden skal inneholde relevant og lett tilgjengelig informasjon om alle kjerneoppgavene våre. Eks. veiledere for 
styrearbeid. 

• Videreutvikle Idrettsgalla Sør som et årlig kvalitetsarrangement for idretten i Agder   

• Etablere samarbeid med lokale media ift. markedsføring av Agder Idrettskrets. 

• Videreutvikle tiltak for rekruttering, aktivisering og inkludering av underrepresenterte grupper 

• Samarbeid med Fylkeskommuner.  
 

Barne-& Ungdomsidretten  

Mål: Idretten i Agder skal tilby et variert og attraktivt idrettsmiljø for barn og unge. 

For å oppnå det vil vi: 

• Styrke idrettslagenes kompetanse på barne- og ungdomsidrett. 

• Synliggjøre og fremme barne- og ungdomsidretten i lokalmiljøet. 

• Tilby gode kurs- og kompetansehevende tiltak. 

• Følge opp at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til idrettsforbundets lover og regler. 

• Stimulere idrettslagene slik at de kan tilby attraktive og lett tilgjengelige idrettstilbud i tråd med barn og ungdoms ønsker 

og behov.  

• Finne gode løsninger for barn og unge som har begrensede økonomiske ressurser 

• Utdanne unge ledere. Og spesielt arbeide for at flere unge tar tillitsverv i styrer og utvalg. 

• Stimulere til frivillig engasjement. 

• Legge til rette for møteplasser for et tettere samarbeid med SF/Krets/region. 

Anleggsutvikling 

Mål: Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg 

 

For å oppnå det vil vi: 

• Gjennom idrettsråd arbeide for at det settes av tilstrekkelig med arealer til idrettsanlegg og sørge for å bevare 

idrettsarealer til idrettsformål 

• Arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg 

• Sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser 

• Utnytte de eksisterende anleggsressursene maksimalt og sikre rettferdig fordeling 

• Arbeide for at idrett skal kunne utøves i marka, på sjøen og på landeveien på en sikker og bærekraftig måte 

• Stimulere til at det bygges idrettshall ved bygging av nye/ renovering av skoler 

• Arbeide for at alle medlemmer av idrettslag kan bruke idrettsanlegg gratis, og minimum alle under 20 år 

• Stimulere til samarbeid om etablering av interkommunale anlegg 

• Til enhver tid ha en oppdatert strategisk plan for idrettsanlegg i Agder 

• Følge opp tiltak nedfelt i strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020. 

 

Organisasjonsutvikling 

Mål: Utvikle idrettskretsen til å være en åpen, effektiv og endringsvillig organisasjon til nytte for idrettsråd og idrettslag 

 

For å oppnå det vil vi: 

• Utvikle organisasjonen i takt med NIFs føringer i Moderniseringsprosjektet 

• Gi ansatte og tillitsvalgte muligheten til å videreutvikle egen kompetanse 

• Styrke kompetanse på toppidrett i idrettslag med toppidrettssatsing i samarbeid med OLT Sør 

• Bistå idrettsråd i sammenslåingsprosesser 

• Ha en moderne og profesjonell kommunikasjonsløsning 

 

Strategisk plan 
Agder idrettskrets 2019-2023 



Org.utvikl fors. 

For klubb: 

• Styrke kompetanse innen organisasjon, økonomi og administrasjon i idrettslag og idrettsråd 

• Støtte idrettslag og idrettsråd i konflikt- og lovsaker 

• Utvikle et godt samarbeid med særkretser og regioner 

• Bidra til holdningsendringer i idrettslaget som gjør at flere kvinner ønsker å bidra i styreverv. 
 

Folkehelse 

Mål: Idrettskretsen skal være den fremste leverandør av folkehelse i Agder  

For å oppnå det vil vi: 

• Implementere og videreutvikle Aktiv på dagtid, Aktiv 365, Idrettsleiren og Hovdenleiren i hele Agder 

• Styrke markedsføringen og synligheten av folkehelseaktivitetene 

• Gjennom kampanjer bidra til å aktivisere inaktive unge og voksen, på tvers av aktiviteter 

• Fokusere og stimulere til utvikling av aktiviteter for voksne i et folkehelseperspektiv 

• Styrke samarbeidet med aktuelle idrettslag, særidrettskretser/regioner 

• Oppfordre idrettslag og idrettsråd til å ta ansvar lokalt i integreringstiltak, i samarbeid med offentlige etater og andre 

organisasjoner. 

 
 

Paraidrett 

Mål: Utøvere med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet til deltakelse og utvikling i sitt nærmiljø 

For å nå dette vil vi: 

 

• Stimulere og støtte idrettslagene i å tilrettelegge for paraidrett, og rekruttering av parautøvere 

• Bidra til bedre ledsager- fritids- og støttekontaktordningen/BPA ute i kommunene 

• Informere om og stimulere idrettslag til tettere samarbeid med kommunale enheter 

• Bidra til å skape gode rekrutterings-/møtearenaer både for breddeidrett og toppidrett i samarbeid med OLT Sør, 

særkretser/regioner/idrettslag  

 

Toppidrett 

Mål: Idrettskretsen skal bidra med å tilrettelegge for at OLT Sør og idrettslagene kan utvikle unge talenter på Agder 

For å nå dette vil vi: 

 

• Gi administrativ støtte på forespørsel 

• Bidra til at OLT Sør får de årlige rammevilkår fra fylkeskommunen (ene) 

• Bidra til å styrke kompetanse på toppidrett i idrettslag med toppidrettssatsing 

• Støtte idrettslagene i arbeidet med å skaffe tilveie ressurser til toppidrettssatsing 

 

 

 

Idrettskretsens overordnede kommunikasjon med det offentlige 

Situasjonen over tid er at idretten for noen politikere tas som en selvfølge. Dette underbygges av manglende oppfølging av 

idrettens krav, samtidig som vi har opplevd at det er krevende å få det offentlige til så skjønne at de ikke kan bruke 

kulturkronene mer enn en gang. Idretten møter fra tid til annen krav om å levere også for de som av en eller annen årsak ikke 

velger å være medlemmer hos oss. Det gjelder inkludering og integrering. Det offentlige er idrettens største enkeltstående 

sponsor. Spillemidlene er statens måte «å sponse» idretten på. De utgjør likevel ikke mer enn 2,3 mrd av et samfunnsregnskap 

på rundt 30 milliarder. Kommuner og fylker bidrar med i størrelsesorden 5-6 milliarder av rundt 30 milliarder.  

 

Parallelt ser vi at økt satsing på folkehelse gjerne støtter andre, noe som selvsagt er flott. Men det er krevende både på 

kommunalt, fylkeskommunalt og på statlig nivå å få utløst støtte til forebyggende tiltak innen folkehelse. Det kan samtidig se ut 

som om det er enklere støtte opp om våre «konkurrenters» planer om å bidra, enn å få gjort noe med det som hindrer idretten å 

bidra og vokse ytterligere. 

 

Mot denne bakgrunn skal vi i tingperioden dreie fokuset i vår kommunikasjon fra et ensidig fokus på idrettens økonomiske vilkår 

for å styrke rammevilkårene, til en kommunikasjon som i større grad slår fast at idretten er Norges største organisasjon i forhold 

til frivillighet og fysisk aktivitet og et viktig verktøy i det forebyggende folkehelsearbeidet. 

AIKs hovedmål 2019: 

Idretten i Agder skal fremstå som regionens største leverandør av stolte øyeblikk og bedre 

folkehelse. 

 


