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Innspill til høring om økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 
 
Vi takker for muligheten til å gi innspill. 
Først og fremst vil vi takke for godt samarbeid på administrativt og politisk plan, 
både før vi ble Viken og enn så lenge vi har Viken. Vi må bare få sagt at vi er meget 
godt fornøyde med den nye organisasjonen VFK, både politisk og administrativt. Vi 
er også meget godt fornøyd med vår egen organisasjon etter sammenslåingen, det vil 
si at størrelsen har gitt oss muligheter vi ikke hadde tidligere. Så vil vi selvsagt 
respektere de valg som politikerne tar etter nyttår når vi kommer så langt. 
 
Vi har en god opplevelse av å bli hørt og involvert i saker som gjelder idretten. Våre 
innspill tar utgangspunkt i at vi har et ønske om å forbedre et allerede godt 
samarbeid og innspillene er gitt med håp om at de vil være til beste for alle våre 1500 
idrettslag, 50 idrettsråd og godt over 70 særkretser/særregioner. Vi har brukt mye tid 
på å reflektere over vår egen eksistensberettigelse og hva slags regional organisering 
som gir mest og best mulig aktivitet rundt omkring i Vikens 1500 idrettslag.  
 
Så kort til de enkelte saker vi ønsker å kommentere.  
Først vil vi generelt peke på at vi er større og har mer kapasitet til å gå inn i 
enkeltområder og enkeltsaker. Vi har bredere og mer spisskompetanse, og 
teamorganisering som gjør at vi kan bidra der vi ønsker i større grad enn tidligere, 
både ovenfor fylkeskommunen og våre øvrige samarbeidspartnere.. 
 
INNSATSOMRÅDE 1 - PUNKT 1.3 og 1.5. Vi støtter opp omkring delmål 1.3 om 
mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne. Idretten jobber 
kontinuerlig med å avhjelpe denne utfordringen, både ved å søke eksterne midler, 
jobbe politisk for løsninger som fritidskortet og samarbeid på tvers. Og ikke minst og 
kanskje det viktigste, se på alle muligheter for å gjøre tilbudene rundt om i de 1500 
klubbene rimeligere, samtidig som man opprettholder kvaliteten. Vi ønsker også som 
det nevnes i delmål 1.5 å ta en tydelig rolle i samfunnsutviklingen i Viken.  
 
INNSATSOMRÅDE 2 - PUNKT 2.1. Viken idrettskrets har FNs bærekraftmål i 
sentrum av vår egen langtidsplan. Bærekraftmål nr. 17 er sentralt og vi har en 
virksomhetsidé som sier «Samarbeid er vår viktigste arbeidsmetode».  
 



 

INNSATSOMRÅDE 5 - DELMÅL 5.1.  
Viken Fylkeskommune har et mål om helhetlig by- og stedsutvikling. Vi i Viken 
idrettskrets har vårt eget prosjekt kalt Aktive Lokalsamfunn, som i stor grad har 
samme mål og perspektiv som fylkeskommunens Bygdemiljøpakker. Vi ønsker gjerne 
et samarbeid rundt disse to liknende prosjektene som har som mål å skape bedre 
lokalsamfunn. 
 
PRIORITERTE TILTAK OG VIRKEMIDLER 15.3.5. 
Så til de enkelte punktene i 15.3.5 Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering 
Når det gjelder enkeltpunkter har vi følgende kommentar; 

• Driftsstøtte til frivillige regionale organisasjoner, derav 2.3 millioner til 
inkluderende frivillige møteplasser. Vi takker for at støtten videreføres og ønsker 
å bidra til området inkluderende frivillige møteplasser. Vi vil bidra til å fortsette 
arbeidet med temastrategi for frivilligheten. Vi viser også til brev 24. juni 2020 
hvor vi sammen med de øvrige paraplyorganisasjonene spilte inn en generell 
økning på 5 millioner.  

• Regional utvikling, her vi vil gjerne være med på å bidra med aktuelle temaer på 
relevante konferanser og arrangement.  

• Støtte til store arrangement. Vi registrerer med glede at både den nye Regjeringen 
og fylkeskommunen er positive til store arrangement. Vi får stadig innspill fra 
særforbund som ønsker samarbeid med oss om store internasjonale arrangement. 
Sist ute var ishockey-forbundet som søker VM i 2027 og hvor ett av to 
arrangementssteder vil være i Viken.  

• Regionale prosjekter, for oss Fremtidens Kunstgressbaner, KG2021.  
Kunstgress og KG 2021, 3 millioner til overgangsordninger er etter vår mening for 
lite og vil bety mange utfordringer for eiere, både kommuner og idrettslag.  
I forlengelsen av bærekraft er det naturlig å knytte noen ord rundt 
kunstgressvedtaket fylkeskommunen nå har fattet. Vi har jobbet tett sammen med 
Norges Fotballforbund og de fire fotballkretsene som tilhører Viken. Det er ikke til 
å stikke under en stol at vedtaket fylkeskommunen nå har fattet er utfordrende for 
fotballen og kan få konsekvenser man ikke har forutsett.  
 
Vår egen bærekraftsatsning gjør at vi støtter opp om det fremtidsrettede vedtaket, 
men vi vil jobbe for at avsetningen på tre millioner økes. Etter vårt skjønn er 
summen for liten til å imøtekomme Vikens behov og vi ønsker spesielt å ha dialog 
med fotball for sammen å kunne finne de beste løsningene.  

• Regionale støtteordninger. Vi minner igjen om vårt prosjekt Aktive Lokalsamfunn 
som speiler Aktiv i Viken og er tett opp til intensjonene i bygdemiljøpakkene.  

• Spillemidler 
Når det gjelder spillemidler vil vi svært gjerne videreføre samarbeidet med 
fylkeskommunen, både når det gjelder retningslinjer for tildeling og selve 
tildelingsprosessene. Vi vil også politisk jobbe sammen med dere om å endre 
tildelingsprinsippene da dagens kriterier har medført av Viken de siste to åra har 
tapt nær 80-100 millioner på at strøk av landet som ikke er tett befolket 
tilgodesees. Det har medført at fylkene i randsonen rundt Oslofjorden stadig 
kommer dårlig ut når tildeling skjer. Stedet å jobbe sammen for endrede 
tildelingskriterier er i neste runde IDRETTSMELDING. 

 
15.4 KLIMATILTAK 
Bærekraft og grønne Viken 
Under arbeidet med tilblivelsen av Viken idrettskrets i 2020 etablerte vi vår egen 
langtidsplan. For oss ble det naturlig å bygge planen rundt to hovedområder, nemlig 
FNs bærekraftmål og samarbeid som vår viktigste arbeidsmetode. Vår 
bærekraftsatsing omhandler:  



 

• Vi har jobbet tett sammen med Norges Idrettsforbund for å få fortgang rundt 
utarbeiding av en overordnet bærekraftstrategi for idretten.  

• Vi har hatt tett kontakt med Norges idrettshøyskole hvor vi nå er en del av deres 
satsning på bærekraftstudiet (10 studiepoeng), bl.a. gjennom bidrag til 
studiemateriell som film og lærebok. Vi vil også i kommende semester ha et tett 
samarbeid med Idrettshøyskolen med eget opplegg for studenter fra Viken-
idretten bestående av oppfølgende samling og delvis studiefinansiering. 

• På samlinger for daglige ledere i idrettslag og idrettsråd har bærekraftig idrett 
vært hovedtema. Dette følges opp gjennom å sette bærekraftperspektivet på 
arbeidsmiljøet på høstens daglig-leder samlinger.  

• Alle team i egen administrasjon utarbeider egne bærekraftplaner. 

• Vi ønsker også å jobbe sammen med fylkeskommunen i for å ta vår del av arbeidet 
for et mer grønnere Viken. 

• Vi ønsker å jobbe for målsettingen CO2-nøytrale idrettsarrangement 
 
 
AVSLUTNINGSVIS. 
-Skoleanlegg. Det er positivt at fylkeskommunen satser på utbedring, bygging og 
skolemåltid - og husk at måltid og fysisk aktiv hverdag er en vinner. Takk for at dere 
legger til rette for at elever kan kombinere toppidrett og skole. Vi ønsker at dere skal 
bruke kompetansen i vårt eget anleggsutvalg tidligst mulig i byggeprosessene, med 
fokus på riktige anlegg mht. både pris og behov. Vi ønsker dere skal bygge anlegg 
tilpasset en mer fysisk aktiv skoledag, anlegg som er åpne 24/7 og som er enkle å 
bruke på fritiden via moderne teknologi. 
-2022 er Frivillighetens år. Viken idrettskrets ønsker et fortsatt tett samarbeid med 
Vikens øvrige frivillighet og fylkeskommunen om satsinger og aktiviteter gjennom 
hele frivillighetens år. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
VIKEN IDRETTSKRETS 
Roar Bogerud/Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


