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Høring av «Idretten skal!»
Langtidsplanen for hele norsk idrett, «Idretten vil!» 2019-2023, ble vedtatt på Idrettstinget på
Lillehammer. I denne beskrives det fire strategiske satsningsområder, som skal danne grunnlag for
fire strategiplaner kalt «Idretten skal!»
• Livslang idrett
• Bedre idrettslag
• Bedre toppidrett
• Flere og bedre idrettsanlegg (høring i organisasjonen er gjennomført og ble vedtatt i
idrettsstyrets møte 4. april 2019 og oppdatert etter idrettstinget)
«Idretten vil!» er et retningsgivende felles planverk for hele norsk idrett. «Idretten skal!» er mer
målbart og etterprøvbart som underliggende planverk for idretten.
Vedlagt ligger høringsutkast til «Idretten skal!» med de tre strategiplanene: «Livslang idrett»,
«Bedre idrettslag» og «Bedre toppidrett». Det har vært gjennomført en administrativ
innspillsrunde i idrettskretsene og særforbundene (innspill er tilgjengelige under fanen «Idretten
skal!» på https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/), og nedsatte redaksjonskomiteer av
ansatte på tvers av idretten har ferdigstilt høringsutkastet.
I høringen ønsker vi særlig innspill på:
-

Konkrete endringsforslag til målene
Indikatorer for å sikre og måle resultatoppnåelse

Strategiplanene skal behandles av idrettsstyret på deres møte 23. oktober 2019.
Høringsfristen settes til 25. september 2019.
Høringssvar sendes til nifhoringer@idrettsforbundet.no.

Med vennlig hilsen

Karen Kvalevåg
generalsekretær

LIVSLANG IDRETT
Nr.

1.

Mål fra Idretten Vil
(vedtatt på idrettstinget)

Idretten vil arbeide for et
mangfoldig idrettstilbud
til alle aldersgrupper og
alle idrettslige nivåer

Mål Idretten skal!
1.1 Idretten skal ha et attraktivt idrettstilbud som stimulerer til livslang
idrett, slik at nye medlemmer i alle aldre rekrutteres og flest mulig
fortsetter lengst mulig, uavhengig av alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.
1.2. Idretten skal samarbeide, stimulere og legge til rette for at barn og
ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget
nærmiljø.

Hvilke indikatorer viser måloppnåelse/ utvikling?

•
•
•
•
•
•

Analyse av aktivitetstall
Geografisk utbredelse av idrettslag og idretter.
Antall allidrettstilbud og mosjonstilbud
Kriterier og vurderinger forvaltningsordninger
Antall barneidrettsansvarlige i IL
Gjennomførte kompetansetiltak registrert i
idrettskurs

•
•
•
•
•
•

Særidretter med godkjent trenerutdanning
Prioriterte kompetansetiltak registrert i idrettskurs
Analyse av aktivitetstall
Antall Rent idrettslag/Ren utøver gjennomføringer
Kriterier og vurderinger forvaltningsordninger
Antall barneidrettsansvarlige og politiattestansvarlige i
IL

•
•
•
•
•
•
•

Antall parautøvere registrert
Antall idrettslag som tilbyr paraidrett
Antall integrerte konkurranser paraidrett
Kriterier og vurderinger forvaltningsordninger
Ungdatatall
Forskningsprosjekt på økonomi som barriere (KUD)
Antall ALLEMED påmeldinger

1.3. Idretten skal ha konkurranseformer som er tilpasset utøvernes alder
og ferdighetsnivå, samt tilby flere konkurransefrie aktiviteter.
2.1 Idretten skal styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og stor
tilgjengelighet på kurs og kompetansetiltak.

2.

Idretten vil tilby
idrettsaktivitet av god
kvalitet, basert på våre
verdier

2.2 Idretten skal etablere rollen som trenerveileder for å understøtte,
utvikle og utfordre trenere på alle nivåer.
2.3 Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten har
kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse og sikkerhet, inkludert
forebygging og håndtering av skader, doping, mobbing, trakassering og
overgrep.
3.1 Idretten skal ha et utbredt aktivitets- og konkurransetilbud for
parautøvere, og øke andelen konkurranser for parautøvere som er
integrert i konkurranser for funksjonsfriske.

3.

Idretten vil skape et
idrettstilbud som
inkluderer og er
tilrettelagt for alle

3.2 Idretten skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer speiler
mangfoldet i lokalsamfunnet, og på alle nivå praktisere nulltoleranse for
enhver form for diskriminering og trakassering.
3.3 Idretten skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett
uavhengig av familiens økonomi og engasjement, være bevisst på sine
kostnader, og jobbe systematisk for fjerne unødvendige kostnader.

BEDRE IDRETTSLAG
Nr.

1.

2.

3.

Mål fra Idretten Vil
(vedtatt på idrettstinget)

Idretten vil arbeide for et
godt styresett
karakterisert ved
demokrati, åpenhet og
ærlighet

Idretten vil at det å være
frivillig skal oppleves som
et meningsfullt fellesskap
til beste for en selv,
idrettslagets medlemmer
og lokalsamfunnet

Idretten vil arbeide for at
idrettslaget har økonomi
og tilstrekkelig frivillighet
til at det kan tilby
medlemmer og lokalmiljø
god idrettsaktivitet

Mål Idretten skal!
1.1 Idretten skal jobbe systematisk og koordinert for at alle styrer i
norsk idrett skal få tilbud om opplæring til å ivareta sin funksjon, og ha
mangfoldig representasjon
1.2. Idretten skal bruke gode verktøy og maler for klubbenes styring,
og etablere og bruke systemer for oppfølging og klubbutvikling i
idrettslag

Hvilke indikatorer viser måloppnåelse/ utvikling?

Statistikk i kompetansetiltak (antall, deltagere, timer etc)
Alders- og kjønnssammensetning i styrer
Gjennomføringer i klubbutviklingsverktøyet «Bedre klubb»
Kriterier og vurderinger forvaltningsordninger
Statistikk på felles samhandlings- og
dokumenthåndteringsløsning (Idrettens Office 365løsning)

•
•
•
•
•

1.3. Idretten skal forsterke samarbeidet mellom organisasjonsledd i
arbeidet med å utvikle idrettslag
2.1 Idretten skal utvikle og implementere effektive løsninger som
forenkler det å være frivillig og drive idrettslag, blant annet gjennom
gode digitale løsninger
2.2 Idretten skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig
2.3 Idretten skal arbeide for kompetanseutvikling hos frivillige og
ansatte, og det skal sikres god organisering i idrettslagene slik at de
frivillige og ansatte sammen skaper god kontinuitet i sin organisasjon
3.1 Idretten skal på alle nivåer forbedre rammebetingelsene, blant
annet fra kommune, fylke og stat
3.2 Idretten skal arbeide for at idrettslagene har en forsvarlig og god
økonomistyring
3.3 Idretten skal arbeide for gode rutiner for hvordan de frivillige og
ansatte skal jobbe sammen

Antall idrettslag på felles økonomiløsning
Statistikk i kompetansetiltak (antall, deltagere, timer etc)
Frivillighetsstatistikk (tid i verv, tid brukt i verv)
Omdømmeundersøkelser
Medlemsundersøkelser
Gjennomføringer i klubbutviklingsverktøyet «Bedre
klubb»
• Statistikk på felles samhandlings- og
dokumenthåndteringsløsning (Idrettens Office 365løsning)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Statistikk avgifter og tildelinger fra myndighetene
Statistikk på økonomiske avvik
Statistikk på felles økonomiløsning
Statistikk i kompetansetiltak (antall, deltagere, timer etc)

BEDRE TOPPIDRETT
Nr.

Mål fra Idretten Vil
(vedtatt på idrettstinget)

Mål Idretten skal!
1.1 Idretten skal utøve og videreutvikle prestasjonskultur

1.

Idretten vil ha utøvere og
lag i den absolutte
verdensklasse,
- de beste skal bli bedre

1.2. Idretten skal være ledende på kunnskapsutvikling og anvendelse
av teknologi

2.1 Idretten skal styrke prestasjonskultur.

2.

3.

Idretten vil hjelpe unge
utøvere i overgangen til
toppidrett på seniornivå,
- skape utviklingsmuligheter for
morgendagens
toppidrettsutøvere

•
•
•
•
•
•

1.3. Idretten skal sikre ressurser til å tiltrekke og beholde de beste
utøverne, trenerne og lederne i norsk toppidrett over lang tid.

Idretten vil ha flere
utøvere og lag i verdenstoppen, - de beste skal bli
flere

Hvilke indikatorer viser måloppnåelse/ utvikling?

2.2 Idretten skal skape større mangfold i norsk toppidrett.
2.3 Idretten skal skape betydelig økning til, og optimal utnyttelse av
ressurser i norsk toppidrett.
3.1 Idretten skal utvikle treningskultur og innføre prestasjonskultur.
3.2 Idretten skal styrke strukturer, trenersituasjon og kompetanse på
klubb- og regionalt nivå.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3 Idretten skal utvikle tilbud og tilrettelegging for toppidrett,
utdanning og yrkeskarriere.

•

Antall medaljer i OL/PL, VM, EM
Plasseringer 1-3 i World Cup og tilsvarende
Plasseringer 1-3 verdensranking
Antall kompetente profesjonelle trenere i full stilling
Styrket møteplass for tverrfaglig- og tverridrettslig
kunnskapsdeling
Målrettet investering i forskning som gir økt
medaljekunnskap
Null-toleranse for doping og kampfiksing
Styrket økonomi øremerket og prioritert til toppidrett og
toppidrettsutøvere i SF og OLT
Plasseringer blant de 12 beste i OL/PL, VM, EM
Plasseringer blant de 12 beste i World Cup og tilsvarende
Kvalifiserte til OL/PL
Plasseringer blant de 12 beste verdensranking
Antall idretter/grener/øvelser med utøvere i
verdenstoppen
Antall kvinner i verdenstoppen (utøvere og trenere)
Antall paralympiske utøvere i verdenstoppen
Antall kompetente profesjonelle trenere
Prestasjonsutvikling i tråd med utviklingsmål/
utviklingstrapper i idretten
Kvalifiserte til internasjonale jr-/ ungdomsmesterskap
Særforbund med utviklingstrapper og tydelige
karriereveier i sin idrett
Styrkede regionale møteplasser for tverrfaglig- og
tverridrettslig kunnskapsdeling
Antall prioriterte utøvere med tilrettelagt opplegg for
studier/yrkeskarriere

