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IDRETTENS KOMMENTARER TIL VIKEN FYLKESKOMMUNES BUDSJETT 
 
Viken idrettskrets er stort sett fornøyd med fylkesrådets forslag til budsjett for 2021. 
Selv i en utfordrende situasjon med kutt i tilskudd har en klart å skjerme 
grunnstøtten. Idretten ser spesielt positivt på at den blir sett på som en 
samfunnsutvikler. Idrettskretsen ønsker i den sammenheng å være tettere på 
fylkeskommunen ved planlegging av nye idrettsbygg i tilknytning til videregående 
skoler.  
 
Vikenidretten består av 1484 idrettslag og 50 idrettsråd, samt 55 særidretter (mange 
er organisert i særkretser eller regioner). Viken idrettskrets er paraplyorganisasjonen 
for all idrett i Viken, og totalt organiserer vi 430.000 medlemmer.  
 
Vi har samarbeid som vår viktigste arbeidsmetode og har visjonen «Idrettsglede for 
alle i Viken». Vårt hovedmål i inneværende periode er «Idrett slik at flere kan og vil.» 
Vi har fem delmål som til sammen skal bidra til å oppnå hovedmålet. Disse er:  
 

• Livslang idrett 

• Bedre og tryggere idrettslag 

• Flere og bedre idrettsanlegg 

• Bedre toppidrett  

• Bærekraftig idrett 
 
Langtidsplanen skaper effekter både for organisasjonsledd og enkeltindivider. Den vil 
bidra til å skape en generell økt fysisk aktivitet i befolkningen, som skaper bedre 
folkehelse og bidrar til sosial bærekraft. I tillegg vil organiseringen av aktiviteten bidra 
med kunnskap, nettverk og vennskap på et individnivå. Det vil også være effekter 
som påvirker lokalsamfunn og bidrar til økt tillit og demokrati i lokal- og 
storsamfunnet. Idretten bidrar på denne måten til økt sosial kapital.  
 
Inneværende år har vært utfordrende. Ikke kun på grunn av korona. 
Fylkeskommunen har i tillegg til å måtte håndtere korona også jobbet med å sy 
sammen tre litt forskjellig planer til én felles plan for idrett og frivillighet. Med det som 
bakgrunn er idrettskretsen fornøyd med at fylkeskommunen har funnet plass til å 
støtte idretten med en forutsigbar og indeksregulert grunnfinansiering.   



 

 
Viken idrettskrets sendte sammen med de øvrige paraplyorganisasjonene inn et 
innspill til en generell styrkning med 5 millioner for utligning av forskjeller innenfor 
frivilligheten i Viken. Det er ikke mulig å utlede om den er tatt inn i budsjettet.   
 
Vi ser med tilfredshet at samfunnsutviklerrollen til idretten og frivilligheten er 
poengtert i budsjettet. Det vil skape synergier og kraft. Samarbeid er også 
idrettskretsens viktigste arbeidsmetode, og vi skal være aktive i årene som kommer 
for å skape gode vekstvilkår for idretten og frivilligheten. Det er vi overbevist om vil 
være fordelaktig for Vikensamfunnet.  
 
Viken idrettskrets mener for eksempel at med et tettere samarbeid i utvikling av 
planer for utbygging av idrettsanlegg ved videregående skoler kan en spare penger. 
Vi ser et aktuelt eksempel i Fredrikstad hvor idrettskretsen er klar på at det er viktig å 
bruke midler klokt. Slik kan en også begynne å opparbeide seg et fond til støtte for 
regionalt viktige anlegg. En stor fylkeskommune som Viken bør ha en regional plan 
og delfinansiering av regionalt viktige idrettsanlegg. En slik satsing håper vi på at vi 
finner i neste budsjett.  
 
Vi ser at det finnes muligheter i budsjettforslaget til å styrke idrettens arbeid med 
inkludering gjennom støtte til inkluderingskonferanse og andre tiltak for inkludering. 
Det vil bidra å få flere barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i idretten. Det 
er fortsatt for få jenter med minoritetsbakgrunn som deltar i idretten. At 
fylkeskommunen skal jobbe med inkludering vil styrke mulighetene for å 
lykkes innenfor den felles utfordringen.  
 
Viken idrettskrets ser også positivt på at fylkeskommunen skal bidra til å lage en 
handlingsplan mot rasisme. Det er dessverre fortsatt en aktuell problemstilling hvor 
samfunnet må reagere i felleskap. Idrettskretsen melder sin interesse for å delta i 
arbeidet.   
 
Det er bra at det finnes støtte til større idrettsarrangementer. Det er også positivt at 
større regionale idrettsanlegg får støtte. Det er viktige insentiver for å anerkjenne 
idrettens verdiskapning.  
 

Viken idrettskrets mener at det kunne ha vært mer midler i budsjettet for å følge opp 
forskjellige tiltak og prosjekter. Selv i et år og situasjon hvor økonomien er 
utfordrende, må en ikke glemme at Viken skal vise vei. Det er mange ivrige 
organisasjoner som ønsker å bidra. Det vil ikke alltid bli kostbart. For idrettskretsens 
del har vi flere etablerte tiltak som vi gjerne ønsker skal få en forlengelse og videre 
støtte: Aktive lokalsamfunn, Aktiv på Dagtid, Trener- lederutvikling for ungdom.  
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