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INNSPILL TIL FORSLAG TIL LANGTIDSPROGRAM FOR NORSK IDRETT – 
«IDRETTEN VIL» FRA AGDER IDRETTSKRETS 

Styret i Agder idrettskrets er i det store og hele enige om at dokumentet «Idretten Vil» vil kunne 
være et godt styringsverktøy for idretten den neste perioden, og at både volum og oppsett er av en 
karakter som er lett å forstå, og dermed enkel å leve etter. I dette innspillet vil vi kommentere hvert 
enkelt hovedpunkt og evt de endringene vårt styre ønsker vurdert.  

Styret er tydelig på at planen må raskest mulig etter Tinget i mai etterfølges av konkrete 
strategiplaner som hver enkelt organisasjonsledd må forholde seg til, og bygge sine egne 
handlingsplaner på. Først da vil et totalt planverk innen idretten kunne fungere optimalt.  

Samtidig vil det være avgjørende at vi i idrettskretsene må kunne arbeide videre med de spesielle 
tiltakene som vi lokalt har opparbeidet og videreutviklet gjennom mange år. Våre lokale finansiører 
som kommuner, stiftelser og fylkeskommuner har sine egne forventninger av hva vi har av tiltak ut 
ifra hva som er behovet i regionen. Det er imidlertid helt avgjørende at våre kjerneoppgaver som 
planverket definerer, ikke reduseres i kvalitet pga. de lokale tiltakene og prosjektene.  

Agder idrettskrets’ styre har flg kommentarer/innspill til «Idretten Vil»: 

NIF’s formål:  
Støttes uten innvendinger 
 
Visjon: 
Støttes uten innvendinger 
 
Virksomhetside: 
Støttes. Vi mener at begrepet «ALLE» ikke ivaretas nok i dagens idrettsnorge. Idretten er ikke flinke 
nok til å tilby aktivitet for store grupper av innbyggere, f.eks. unge og voksne som ikke er interessert i 
konkurranser, personer som er utenfor arbeidsliv og kanskje også av den grunn er uten et særlig stort 
sosialt nettverk. Derfor bør strategiplanene i større grad enn tidligere inneholde noe om dette.  
 
Verdiene 

mailto:agder@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/agder


 

_____________________________________________________________________________________________________
___ 

Postadresse og besøksadresse Arendal: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
Besøksadresse Kr.sand: Henrik Wergelandsgt. 4. Inngang fra Vestre Torv 

E-postadresse: agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/agder Tlf: 370 60800 
  

 

 Støttes, med et forslag fra en av styremedlemmene om å bytte ut «felles» med «sosial» og at 
begrepet «transparent» burde inn som en tilleggsverdi, ref de siste års debatter rundt åpenhet i 
idretten. Veldig bra at antall verdier reduseres.   

Strategiske satsingsområder: 
Livslang idrett:  
Vi mener at begrepet livslang idrett må bety at idretten må bli flinkere til å tilby aktivitet for flere 
store grupper av innbyggere enn man gjør i dag, f.eks. fremmedkulturelle, unge og voksne som ikke 
er interessert i konkurranser, personer som er utenfor arbeidsliv og kanskje også av den grunn er 
uten et særlig stort sosialt nettverk. «Alt» skal i dag dreie seg om barn og unge. Vi må ikke glemme at 
mange voksne (inkl eldre) trenger støtte og hjelp til å bli/være aktive, både fysisk og på andre 
områder. Derfor bør strategiplanene i større grad enn tidligere sette fokus på disse. 
 
Bedre idrettslag: 
Støttes. Og det presiseres viktigheten av at idrettskretsene settes i stand til å ha et godt tilbud om 
kompetansehevende tiltak i klubb.  
 
Flere og bedre idrettsanlegg: 
Støttes, selv om man i vår region opplever å ha brukbar dekning av «hverdagsanlegg» til daglig 
trening. Under dette området savner vi et punkt om gratis bruk av idrettsanlegg, og i alle fall for 
barn/unge.  
 
Bedre toppidrett: 
Støttes, men savner at det sies noe om utvikling av unge utøvere og skolegang. Her kan idretten være 
en avgjørende kraft for å få etablert gode løsninger for toppidrettssatsing for 16-19-åringene i 
videregående skole.  
 
Til vedlegget «Struktur»: 
Idretten vil: 
Støttes uten innvendinger 
 
Fireårige strategiplaner: 
Støttes uten innvendinger 
 
Organisasjonsleddenes egne måldokumenter for tingperioden: 
Støttes, og det presiseres viktigheten av at idrettsstyrets fireårige planer kommer raskt etter Tinget.  
 
Handlingsplaner:  
Støttes, og at man får frem felles planmaler. Dette vil lette arbeidet samt sammenligne hverandres 
arbeid på en bedre måte enn i dag.   
 

Med hilsen 
 
Jon Rolf Næss/s/    Svein Lien 
Leder      Organisasjonssjef 
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Høring – ny langtidsplan for norsk idrett 
Styret i Akershus idrettskrets har behandlet forslaget til ny langtidsplan for norsk idrett. Vi takker for 
muligheten til å gi innspill til dette viktige dokumentet. 
 
Følgende punkter er tilbakemelding fra Akershus idrettskrets: 
 

- Dokumentet er en klar forbedring i forhold til tidligere plandokumenter. Dokumentet 
inneholder en del omtale etc. som vi forutsetter redigeres. 
 

- AIK støtter innretningen, helheten og det navnet som er valgt.  
 

- Det angis et klart og enkelt målbilde som vil kunne skape større forståelse og bli enklere å 
samkjøre i norsk idrett. 
 

- Vi har innspill til et endret planhierarki som vist på vedlagte modell.  
"Idretten vil" burde bestå av tre deler: 1. Visjon, virksomhetsidé, verdier og hovedmål. 2. 
Delmål/strategiske innsatsområder. 3. Interessepolitisk del. 
 

- Verdiene: Vi mener det bør vurderes å bytte plass på verdiene i modellen. Da passer de bedre 
med satsingsområdene. Forklaringene til verdiordene bør kortes ned.  Vi mener at verdien 
«felles» ikke passer like godt inn som de andre. En person/organisasjon kan ikke være 
«felles» (men ærlig osv.). Begrepet «inkluderende» kan erstatte «felles». 
 

- Virksomhetsideen er litt utydelig, og det er en tung setning. Den bringer også inn nye 
verdiord. Forslag: «Norsk idrett skal være en verdidreven organisasjon, som skaper livslang 
lyst til idrettsaktivitet.» 
 

- I tråd med vedlagte modell foreslår vi at anlegg (som strategisk satsingsområde/mål/plan) blir 
lagt inn i den Interessepolitiske delen. (Se illustrasjonen på neste side).   
 

- Når målsetninger begynner med "Idretten vil" indikerer det et ønske, ikke besluttsomhet. De 
tre delplanene av "Idretten vil" må skille på hvilken funksjon de har. Del 2 omhandler 
målsetninger Idrettsforbundet skal klare uten (mer) hjelp. Del 3 (Interessepolitisk dokument) 
omhandler mål Idrettsforbundet trenger hjelp til å oppnå. Da må en også gå igjennom 
formuleringene til de strategiske satsingsområdene. De må ikke fremstå som ønskemål. Dette 
er ikke i strid med tittelen på den totale planen «Idretten vil». Målformuleringene idretten 
selv setter bør formuleres Idretten skal. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Nordis Vik Olausson         Runar Sveen 
Leder          Organisasjonssjef 



 

 

Innspill til modell: 
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HØRINGSINNSPILL FRA HEDMARK IDRETTSKRETS    
Ny langtidsplan for norsk idrett  
  

 

  
Viser til NIF sitt høringsnotat om Ny langtidsplan for norsk idrett, og herved kommer 
høringsinspill fra Hedmark idrettskrets (HIK).  

 

Som nevnt i innledningen er det ønskelig at innspillene grupperes rundt hvert av planens 
elementer. Vi har i størst mulig grad etterlevd det i innspillene fra HIK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig og sportslig hilsen 
på vegne av Hedmark Idrettskrets 

 

Tina Thorsen  
Organisasjonssjef  
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Overordnet i forhold til dokumenet, struktur og innhold  

HIK synes dokumentet er veldig bra, har god struktur og gir god oversikt.  
Det faktum at det er kortet ned betraktelig er positivt, noe som betyr at flere kan både mene og forstå 
innholdet. Det igjen skaper større engasjement og forhåpentligvis større eierskap til prosessen.  
 
 
Kommentarer til «Innledning – ny langtidsplan for norsk idrett»:  

Når det gjelder målene: «mer og bedre idrett» savner vi en tydeligere og bedre forklaring på de 
begrepene. Det samme gjelder for «Flere med» og «Flere gull». I mail og presentasjon sendt ut 22. 
januar er dette forklart på en mer utdypende måte og bør tas inn i hoveddokumentet.  

Vi foreslår at det legges inne et avsnitt som beskriver godt hva man legger i begrep og ordene.  

 

 

Kommentarer til «Idretten vil» 

Startsiden med logo og sitat:  

Hva vil man oppnå med sitatet av Michelangelo? Det er behov for å lese det flere ganger for å forstå 
det, og hvordan knyttes dette til «Idretten vil»? Dette bør i så fall være et sitat som hele idretten 
kjenner seg godt igjen i.  

Det samme gjelder sitatet under punktet «Bedre toppidrett» (Walt Disney). Hvilken betydning har det 
for resten av innholdet?  

 

Kommentar til figuren på side 7: 

Hvorfor Flere «gull» i anførselstegn?                                                                                                                   
Henger kanskje noe sammen med forklaringen vi henviser til i innledningen.  

 

Kommentarer til «Verdier»:  

Innholdsmessig er HIK enig i det som står der, men har noen kommentarer på ord og ordlyder.  

«Ambisiøs» kan i mange sammenhenger misforstås og tolkes ulikt. For mange kan det bety et bra ord 
for toppidretten, men kanskje vil det ikke favne bredden på samme måte. Ordet «Mestring» eller 
«Prestasjon» mener vi er meget bra, og håper det kan skrives om i en eller annen form.  

Vi hadde også kommentar til ordet «Felles», men ser at det er endret i prestasjonen sendt ut 22. 
januar til «Sammen» - som er et mye bedre ord. (Vi har også fått med oss at Telemark IK har sendt inn 
forslag til endring av dette ordet til «Bærekraftig»). Ordet «Felles» er også enn annen form for 
ordklasse/tidsbøyning, noe som gjør at det ikke passer helt inn. Her kan f.eks. ordet «Samlende» 
benyttes.  

 



 
 

Kommentarer til «Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og bedre anlegg og Bedre toppidrett:  

I innledningen beskrives det at alle org. ledd vil finne ett eller flere områder som er relevante for seg. 
Det står også at det må være en målsetning at alt arbeid i en idrettsorganisasjon må få relevans for 
minst ett strategisk området.  

Vi vil gjerne høre hvorfor det bare er satt til at det kan være relevant med kun ett området, og hvorfor 
det tallet er så lavt. Vi tror det er viktig at vi trekker i samme retning og at det må være flere felles 
områder som prioriteres for alle/flest mulig. Dette kan selvsagt endre seg i perioden.  

 

Bedre idrettslag 
I siste avsnitt står det følgende: «For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre 
lokale fellesskap må idrettslagene bli sterke og velfungerende»  

Her lurer vi på hva som ligger i ordene «enda bedre» og det er mulig at dette må presiseres og 
forklares tydeligere? Videre mener vi at idrettslaget «må være» sterke og velfungerende og ikke at 
det «må bli».  

 

Flere og bedre idrettslag 

I punktet «Mål» mener vi det bør tilføyes:  

1. Idretten vil at det skal bygges og vedlikeholdes anlegg slik at all ønsket aktivitet kan 
gjennomføres.  

 

 

Kommentarer til «Vedlegg»:  

Vi synes at det er viktig at alle mål og planer som blir utarbeidet henviser til «Idretten vil» og 
hovedpunktene der.  

Vi synes også det vil være en fordel hvis det henvises til vedleggene (hvilket vedlegg) når det blir 
beskrevet i hoveddokumentet.  

Til slutt mener vi at siste avsnittet i vedlegg-delen på side 14 også kan poengteres i innledningen. Det 
gjelder avsnittet som starter med: «Idretten speiler naturligvis det samfunnet….».    
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Idretten vil – høringsinnspill fra Hordaland idrettskrets    
    
Vi takker for muligheten til å komme med innspill i en spennende prosess med å 
utforme en ny langtidsplan for norsk idrett. Hordaland idrettskrets har diskutert 
dokumentet i administrasjon og styre. 
 
Vi liker struktur og oppbygging av dokumentet. Vi synes det er positivt å snevre inn 
fokusområdene. Vi tror at den felles struktur som det legges opp til der alle 
organisasjonsledds arbeid rettes mot de strategiske satsningsområdene, vil gi 
idrettsorganisasjonen større gjennomslagskraft. 
 
Visjonen er god og bør beholdes slik den er i dag og slik den er satt opp i 
dokumentet. Virksomhetsideen synes vi også er god, men vi har et forslag til en litt 
annen formulering: «Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling 
møtt med respekt og gode trygge fellesskap i idrettsorganisasjonen». 
 
Av de foreslåtte fire verdiene, var det «leken» som skapte størst diskusjon hos oss. I 
dokumentet er bakgrunnen for hvorfor ordet er foreslått som verdi, godt forklart. Når 
ordet står alene, ga likevel dette ordet ikke udelt positive assosiasjoner hos alle.  
 
Det å forfekte verdier som ikke er en del av våre levde verdier har liten verdi. Her 
ligger utfordringen i verdiarbeidet. Gjennom de valg og beslutninger vi tar, viser vi 
hvem vi er. Idretten bør ha som ambisjon å være ambisiøs, ærlig og åpen. Alle valg 
vi tar bør ha som mål å innfri overordnete ambisjoner. Ambisjonene sier noe om 
hvem vi bør være og hvordan vi vil bli oppfattet. 
 
De to målene «flere med» og «flere gull» betyr for oss at vi ønsker en inkluderende 
idrett hvor flest mulig kan være med og levere prestasjoner på sitt optimale nivå. Det 
er ikke oss og de – det er vi! 
 
Blant de fire strategiske satsningsområdene merker vi oss at to av strategiene (bedre 
toppidrett og livslang idrett) handler om aktiviteten. To av strategiene (bedre 
idrettslag og flere og bedre anlegg) handler om betingelser for aktiviteten.  
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«Bedre idrettslag» kan også sies å omfatte organisasjonsutvikling i alle ledd. Målet er 
å skape en velfungerende organisasjon. 
 
Under «livslang idrett» - eller idrett for alle? - er det satt opp tre mål. Vi mener at alle 
tre målene kan summeres opp slik: Idretten vil arbeide for et mangfoldig kvalitativt 
idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer. 
 
Under «bedre idrettslag» er det også ført opp tre mål. Vi liker det første målet. Det 
andre målet foreslår vi kortes inn til dette: «Idretten vil at det å være frivillig skal 
oppleves som et meningsfullt fellesskap.» Om så ikke gjøres, bør «egne barn» tas 
bort fra setningen slik den står i dag. Det tredje punktet foreslår vi omformulert til 
dette: «Idretten skal arbeide for at det er gode rammebetingelser på alle nivåer.» 
 
Under «flere og bedre idrettsanlegg» ser vi at de to målene som er ført opp, er de 
samme som fremkommer i forslag til ny anleggspolitikk. I vår tilbakemelding i 
desember 2018 til dette dokumentet sa vi at «De to hovedmålene inneholder ett mål 
om hvilke anlegg som skal bygges, og ett mål om tilgang til idrettsanlegg (kostnad). 
Vi mener at den første målformuleringen kan forstås på ulike måter, og at den 
dermed blir for upresis. Den kan forstås slik at det skal bygges alle anlegg som 
etterspørres. Dette angir ingen prioritering. Vi oppfatter at hensikten med 
målformuleringen er at det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig idrettstilbud. 
Det er også viktig at vi sikrer idretten god tilgang til de idrettsanlegg som bygges. 
Dette kan muligens inngå i den første målformuleringen.» 
 
Når det gjelder organisasjonsleddenes egne måldokumenter for tingperioden, synes 
vi det er positivt at idrettskretsene har ett felles måldokument innenfor 
kjernevirksomheten.  
 
Selv om det ikke er en del av høringsdokumentet nevner vi at Idrettsstyret i 
innledningen i høringsnotatet er omtalt som styre for idrettskretsenes 
administrasjoner. Dette blir feil. 
 
Vi ønsker lykke til med det videre arbeid med Idretten vil. 
 
 

Med vennlig hilsen 
HORDALAND IDRETTSKRETS 

 
 

Helge Johnsen /s/    Knut Songve /s/ 
Leder      Org.sjef 



       
 

 

 
Til 

Norges Idrettsforbund 
innspill@idrettsforbundet.no 

 
 

 
 

Svar på høring «Idretten vil» 
 

Idrettsorganisasjonen i Møre og Romsdal er i denne høringen involvert 
gjennom spørreundersøkelse, her kom det inn totalt 78 svar. Mange av de 

som svarte har mange roller i idretten. Høringen ble også behandlet på 

styremøte i idrettskretsen 22.01.19. Samt at det ble gjennomført møte 
der Tom Tvedt og Per Tøien var tilstede 31.01.19. 

 
Generelle betraktninger av dokumentet er at det er enkelt å bryte ned i 

årsplaner og at innholdet er dekkende for idretten sine oppgaver. Det er 
og positivt at det står i dokumentet at det skal trekkes inn i planverket til 

alle organisasjonsledd, det vil gi et mere helhetlig planverk for hele norsk 
idrett. 

 
Sammenhengen mellom visjon, virksomhets idé, verdier og handling som 

er lagt i denne figuren er bra, og viser en rød tråd i planleggingen: 
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Verdier:  
 

Høringsrunden viser at idretten i Møre og Romsdal er positiv til at det blir 
færre verdier, men majoriteten mener at de foreslåtte verdiene ikke er de 

riktige. Vår høring viser at vi ønsker å beholde følgende verdier: 
Glede, Fellesskap, Frivillighet og Likeverd. Frivillighet er den viktigste 

verdien i norsk idrett, denne må ikke fjernes.  

 
I de nye verdiene er ambisiøs foreslått. Søker man opp dette ordet 

kommer forklaringen ærgjerrig opp, dette er ikke noe norsk idrett bør ha 
som kjerneverdi.  

 
Det kom også forslag på at første bokstav i verdiene bør danne ett ord slik 

at det blir enklere å huske. Et eksempel som kom frem under møtet 
31.01.19: Felles – Leken – Ambisiøs – Troverdig = FLAT 

 
Mindretallet gir tilbakemelding om at de åtte verdiene vi har er godt 

forankret, og bør forsterkes heller enn å byttes ut. 
 

Vi ønsker også å påpeke at verdiene er forankret i lovverket vårt, kapittel 
1 § 1-2, 3. Endringer av verdiene må derfor legges inn som en lovendring. 

 

Strategiske områder: 
 

De fire strategiske områdene ble tatt godt imot. Idretten i Møre og 
Romsdal mener at det som er viktigst er i følgende rekkefølge: 

Livslangidrett, flere og bedre idrettsanlegg, bedre idrettslag og bedre 
toppidrett. Dette gjenspeiler at det er lokalaktiviteten som er viktigst for 

de som svarer på vegne av idrettslagene og idrettsrådene. 
 

 
Figur 1: Resultatet av høringen 
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Den totale tilbakemeldingen var at disse fire områdene dekker det som 
idretten jobber med, og at man ikke trenger flere. 

 
De skisserte målene som er satt under de fire strategiske målene kan 

virke vage når alle innledes med «Idretten vil». Betydningen med å gi de 
samme innledning som det planen kalles kan fungere, men 

tilbakemeldingene er at det blir for vagt og for lite målbart. Å skrive om 
målene slik at de fremstår som målbare ville gjort planen bedre. Det bør 

brukes «Idretten skal» i stedet.  
 

Selv om det er definert inn fire strategiske områder, mener vi at det bør 
legges inn fokusområder eller gjennomgående perspektiv innenfor de fire 

områdene. Ved å legge inn spesifikke områder også som gjennomgående 

perspektiv, kan man måle tiltak under de forskjellige områdene opp mot 
for eksempel krav fra kulturdepartementet. Man kan sikre seg av krav blir 

fulgt opp innenfor alle de strategiske områdene. Det er viktig at de 
gjennomgående perspektivene ikke blir for mange. I figur 2 viser vi 

forslag til hvordan dette kan fremstilles og våre forslag til gjennomgående 
perspektiv.  

 

 
Figur 2: Forslag til gjennomgående perspektiver i «Idretten vil» 
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Livslang idrett  

Det er bra at man nå ønsker å sette fokus på alle aldersgrupper i idretten, 
men det bør vært fokusområder innenfor dette området som vist i figur 2. 

I høringen gjennomført i Møre og Romsdal, var livslang idrett det 
strategiske området som fikk høyest score.  

 
Bedre idrettslag 

Under dette punktet er forenkling et stikkord, dette vil gjøre at det blir 
enklere å drifte idrettslagene. Å få bedre tid til å drive med aktivitet, og å 

gjøre det enklere å være tillitsvalgt er et ønske fra idretten i Møre og 
Romsdal.  

 

Flere og bedre idrettsanlegg  
Anlegg er sammen med frivilligheten noe av det viktigst i idretten, men vi 

må passe på at vi ikke blir for snevre innenfor anleggsområdet. Her har 
det kommet inn forslag på ny tekst til mål to slik at man og ivaretar de 

lagene som drifter egne anlegg. 
 

Nytt pkt 2: Idretten sine kostnader ved bruk og drift av idrettsanlegg skal 
reduseres. 

 
Dette mener vi i Møre og Romsdal er viktig med bakgrunn i 

«Idrettslagsundersøkelsen i Møre og Romsdal 2017» - en undersøkelse 
sendt ut til alle idrettslagene i fylket der vi hadde en svarprosent på over 

50. Denne viser at de som eier egne anlegg og drifter disse har større 
utgifter på anlegg enn de som er leietakere. Dette er penger som 

idrettslagene må skaffe, og som vil kunne påvirke størrelsen på 

treningsavgifter og medlemskontingenter.  
 

Å skulle ha anlegg for all ønsket aktivitet kan synes å ta vel hardt i. Er 
dette et mål må man inn med annen finansiering. Alle ønsker kan ikke 

finansieres gjennom spillemiddelordningen. Man bør også jobbe for å 
vedlikeholde de anleggene man har, uten at det blir stilt krav til at de 

alltid skal oppgraderes opp til dagens standard. Dette bør henge sammen 
med det behovet idretten har koblet opp mot bruken av anlegget.  

 
Bedre toppidrett 

Innspillene på dette området omhandler OLT regionalt. Den jobben de 
gjør for å tilrettelegge for satsing på idrett og gjennomføring av skolegang 

for ungdom er viktig for å beholde ungdommene i idretten. OLT regionalt 
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bør være en støttespiller i satsingen til ungdommen slik at de slipper å 
flytte langt allerede når de skal begynne på videregående skole.  

 
 

Folkehelse blir sagt er en konsekvens av idretten og av den fysiske 
aktiviteten som hver dag skjer i landets idrettslag.  

 
Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, forlenge 

liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert 
valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og 

enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow). Arbeidet kjennetegnes av at det 
heller er forebyggende arbeid enn behandling og arbeid på 

befolkningsnivå heller enn individuell helsehjelp.  

 
Idretten må tørre å si at vi ønsker at bedret folkehelse skal være en effekt 

av alt vi gjør, ikke bare den fysiske aktiviteten vi generere – men og 
kursene vi har som gjør våre tillitsvalgte i bedre stand til å gjøre vervene 

sine, trenerne i stand til å være trenere. Vi må sette oss i førersetet og 
vise at det ikke bare er den fysiske aktiviteten vi legger til rette for som 

har folkehelse som effekt. Kompetanseheving av de tillitsvalgte, utøvere 
og frivillige og det sosiale fellesskap i idretten, har folkehelse som effekt 

gjennom bedre psykisk helse. Det er et idrettspolitisk ess som vi må 
ta vare på og bruke.   

 

 
 

 
Hilsen  

Møre og Romsdal idrettskrets 
 

 

Kåre Sæter /s/      Siri Ask Fredriksen /s/ 
Styreleder       Plan og utviklingsleder 
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         Bodø, 30. januar 2019  

 

HØRINGSSVAR – LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT 

 

Styret i Nordland idrettskrets behandlet høringsnotatet i styremøte 21. januar.  

Styret er veldig tilfreds med at man nå legger opp til en langtidsplan som er på et overordnet nivå, og 

med langt færre mål enn tidligere.  

Styret er enig i forslaget til formål, og at visjonen beholdes. Virksomhetsideen er også veldig bra, men 

språket kunne muligens blitt litt lettere hvis man føyde til ….mestring og utvikling og bli møtt med 

respekt…… 

Forslaget til nye verdier er spennende og med gode begrunnelser og beskrivelser av begrepene. 

Felles er en viktig verdi for idretten i flere betydninger av begrepet. Styret syntes imidlertid ordet 

felles kunne vært byttet ut med fellesskap fordi det det er lettere å forstå som en verdi som skal 

prege organisasjonen og aktiviteten. 

Styret er glad for at begrepet livslang idrett er kommet med. Det understreker at idrett er for alle 

aldersgrupper og at idrett er mye, mye mer enn kun konkurranseidrett for ungdom «i sin beste 

alder». Målene som foreslås gir en retning for aktiviteten som samsvarer med verdiene som 

organisasjonen vedtar.  

Det er også veldig bra at det settes fokus på klubben som organisasjon. Idrettslaget er kjernen og 

motoren i idretten, og bedre idrettslag vil styrke idrettsorganisasjonen på alle måter. 

Flere og bedre idrettsanlegg er avgjørende for å kunne drive idrettsaktivitet. Mål nr 1: Idretten vil at 

det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres, er et ambisiøst mål. Ikke bare i de 

befolkningstette områdene der tilgang på ledig tid i anleggene er et problem, men også i mer 

grisgrendte strøk der variasjon i anleggstyper er en utfordring. Særlig for å fortsatt engasjere 

ungdommen i idretten. 

Toppidrett er en selvfølgelig del av idrettsbevegelsen, og bedre toppidrett er da et naturlig 

satsingsområde. Mål nr 3: idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå, 

må være et av de viktigste områdene for særforbund og OLT regionalt. 

Vedlegget til høringsnotatet har også forslag til planstruktur og hvilke planer som skal behandles og 

vedtas i hvilke organ. Styret i Nordland idrettskrets stusser over at organisasjonsleddenes egne 

måldokumenter for tingperioden kun skal vedtas av styret, og ikke på ting. Styret mener det er 

naturlig å vedta måldokumentet på kretstinget og at handlingsplanene vedtas av styret. Hvis idretten 

i fylket/regionen skal ha demokratisk innflytelse på det idrettskretsen jobber med må de ha mulighet 

for påvirkning. Selv om alt for få bruker muligheten bør den være der. Minst like viktig er det at 

idrettskretsen sine prioriteringer har legitimitet i idretten. Styret synes det er positivt at 



 
 
idrettskretsene skal ha felles måldokument for kjernevirksomheten. Det gjør arbeidet gjenkjennbart 

for særforbundene og for idrettslagene. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Reinert Aarseth /s        

Styreleder        Kristin Setså 

         Organisasjonssjef 



 
 
 
Til  
Norges Idrettsforbund 
innspill@idrettsforbundet.no 
         
 
        Lillehammer, 1. februar 2019 
 
 
 
Høringsinnspill til ny langtidsplan for norsk idrett  
 
 
Generelt 
Forslaget til ny langtidsplan er oversiktlig, godt forståelig og et dokument som er 
enkelt å benytte i det daglige. Det har også en benevnelse/et navn som fenger bedre 
enn det tidligere idrettspolitiske dokumentet, IPD. 
«Idretten vil» kommer til å bli gjenkjennbart og noe som organisasjonen kan 
identifisere seg med. 
 
Dokumentet mangler imidlertid noe spesifikt beskrivende omkring ungdomsidrett, 
voksenidrett og paraidrett. 
Oppland idrettskrets har hatt sterkt fokus på ungdom gjennom mange år. Lederkurs, 
mentorordning og opprettelse av ungdomsutvalg har blitt gjennomført de siste årene. 
Dette basert på Norges Idrettsforbunds satsing på ungdom via «Ungdomsløftet». 
Dette skulle være et 10-års prosjekt fra 2011 til 2021, hvor bl.a. Ungdoms-OL i 2016 
var ett av virkemidlene i denne ungdomssatsingen. Hvor er dette blitt av? 
 
 
Dokumentet  
 
Idretten vil! 
Navnet på dokumentet er nyskapende, positivt og offensivt.  
 
Visjonen:   Idrettsglede for alle 
Det er naturlig at visjonen og drømmen «Idrettsglede for alle» videreføres i dette 
dokumentet. Visjonen gir et godt bilde av hva idrett skal være. 
 
Virksomhetsidè:  Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet,  
    mestring og utvikling møtt med respekt og  
    fellesskap i en trygg idrettsorganisasjon.  
 
Dette sier noe om hvorfor idretten eksisterer. Hva den er, for hvem den er og hvordan 
den er. Virksomhetsideen skal være en slags realisering av visjonen. 
Dette er en god beskrivelse. 
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Verdier: 
Antall verdier er halvert og ikke lenger delt opp i aktivitets- og organisasjonsverdier. 
Dette er fornuftig og mer oversiktlig. De fire verdiene som nå foreslås gjelder da både 
for aktiviteten/medlemmene og for organisasjonen. 
   
Ambisiøs  
Ambisiøs er et ønske om å være målrettet, planmessig og skape utvikling. Videre 
forbedre og mestre. Viser at organisasjonen vil bli bedre på alle områder. 
 
Ærlig 
Dette er en verdi som er avgjørende for idrettens eksistens i sin nåværende form. 
Dette dekker bl.a. etiske problemstillinger, like konkurransevilkår, nei til doping og 
manipulering. Demokratiet i idretten må bygges på ærlighet. 
 
Leken 
Å ta vare på leken i idretten, på alle nivåer, er et godt fundament. Hvordan idretten 
framstår og blir oppfattet er viktig. I denne sammenheng det å være leken og skape 
entusiasme for idretten.       
 
Felles 
Idrettsfellesskapet skal se alle, ta vare på alle og skape trygghet for alle. Mangfoldet i 
samfunnet skal også speile idrettsbevegelsen. For lokalsamfunn og storsamfunnet har 
idretten en samlende kraft som må ivaretas. 
  
 
Strategiske satsingsområder : Flere med og flere gull 
Norsk idrett er tuftet på disse to elementene/målene, mer og bedre idrett. 
Flere og bedre utøvere.  
 
 
Overordnede mål: 
 

1. Livslang idrett 
2. Bedre idrettslag 
3. Flere og bedre idrettsanlegg 
4. Bedre toppidrett 

 
Dette er fire tydelige og oversiktlige mål som organisasjonen kan identifisere seg 
med.  
 
 
Struktur: 
Strukturen er oversiktlig og basert på nåværende organisasjonsoppbygging. 
«Idretten vil» vedtas, som tidligere IPD, av idrettstinget. 
Forslaget om at fireårige strategiplaner vedtas av idrettsstyret kan muligens 
diskuteres.  
Ville det vært naturlig at idrettsstyret også vedtok disse overordnede strategiplaner? 
At måldokumenter og handlingsplaner vedtas av organisasjonsleddenes egne styrer 
er fornuftig.  
  
 



Innsiktsdokument: 
Dette er et dokument som viser hvordan og hvorfor man har kommet fram til 
forslaget. At innsiktsdokumentet belyses i prosessen er bra. 
 
Interessepolitisk dokument: 
Idrettsstyrets dokument hvor relasjonen til det offentlige og andre frivillige aktører er 
det vesentlige. 
Dette må være politisk overordnet og brukes på dette riktige arenaer. 
 
Organisasjonskartet/-modellen: 
Denne er veldig oversiktlig og enkel forstå, i hvert fall for personer med tilknytning til 
vår organisasjon. 
For «vanlige» medlemmer av våre idrettslag bør den også være forståelig. 
 
 
Oppland idrettskrets synes forslaget til den nye langtidsplanen er oversiktlig og godt 
gjennomarbeidet. 
Den vil bidra til å skape bedre forståelse for hva den norske idrettsorganisasjonen er, 
hvorfor vi eksisterer og hvilke hovedmål vi har. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Oppland Idrettskrets 
 
 
 
Berit Brørby        Tore Stubrud   
Styreleder        Organisasjonssjef 
    
            
  
 
 
 
 

 
 



 

 

OSLO IDRETTSKRETS 

Adresse  

Oslo Idrettskrets 

Ekebergveien 101  

1178 Oslo 

tlf +47 22 57 97 00  

e-post oslo@idrettsforbundet.no 

www.idrettsforbundet.no/oslo 

 

NIF 
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SVAR PÅ HØRING OM NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT 
 
Oslo Idrettskrets (OIK) behandlet utkast til ny langtidsplan for norsk idrett i møte14. 
januar 2019. Det ble vedtatt å sende følgende høringssvar til NIF sentralt:   
 
Innledningen til dokumentet sier så fint at det skal være så «retningsgivende og presist 
at det får konsekvenser for hele norsk idrett». Samt at det skal «inspirere og være 
tydelig nok til å vise vei».  Slik dokumentet foreligger vil det ikke fungere slik. 
 
OIK mener imidlertid at «Idretten vil!» har en form og et omfang som kan fungere godt 
for et overordnet strategisk dokument for norsk idrett.  Men for å fungere mener vi 
dokumentet må gå lenger i å fortelle hva organisasjonen skal gjøre - hvilke strategiske 
grep / valg skal tas - for å nå målene.  
 
 Utover å fortelle hva vi vil, må dokumentet fortelle hvordan vi skal få det til!   
  
Som hovedgrep mener vi at målformuleringene under innsatsområdene bør erstattes av 
strategiske grep / tiltak for å nå delmålene «livslang idrett», «bedre idrettslag», «flere og 
bedre anlegg» og «bedre toppidrett». Vårt forslag er som følger: 
  
Innsatsområde Aktivitet - Delmål: Livslang idrett.  
For å nå målet om livslang idrett skal vi:  

- sikre at alle barn og unge gis mulighet til deltagelse i idrett ved å fjerne barrierer 
for deltagelse  

- utvikle idrettstilbudet slik at alle finner attraktive aktiviteter uavhengig av 
ambisjonsnivå eller ønske om å konkurrere.  

- utvikle fleridrettslige konsepter for å gi flere gode opplevelser av idrett.  
- Ta eierskap til mosjonsidretten i konkurranse med private tilbydere  

  
Innsatsområde Organisasjon – Delmål: Bedre idrettslag  
For å nå målet om bedre idrettslag skal vi:  

- forenkle idrettslagenes drift ved å tilby effektive administrative verktøy, og 
samordne støttefunksjoner i overordnede organisasjonsledd  

- stimulere til frivillig virksomhet og sikre demokratisk styring  
- satse på klubbutvikling - tilby kurs- og kompetansehevende tiltak av god kvalitet, 

tilpasset de behov som finnes.  



 

  
Innsatsområde Anlegg – Delmål: Flere og bedre idrettsanlegg  
For å nå målet om flere og bedre idrettsanlegg skal vi:  

- sikre tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging og drift av idrettsanlegg 
basert på behovsavklaringer og målstyring.   

- påvirke til endring av plan- og bygningsloven for å sikre idrettens interesser i 
kommunal planlegging.   

- sikre full momskompensasjon for idrettslag som bygger eller rehabiliterer 
idrettsanlegg  

  
Innsatsområde Toppidrett – Delmål: Bedre toppidrett  
For å nå målet bedre toppidrett skal vi: 

- sikre gode rammevilkår for forskning, utvikling og trening ved å utvikle det 
nasjonale toppidrettssenteret på Sognsvann  

- sikre våre toppidrettsutøvere finansiell trygghet  
- bedre mulighetene for å kunne kombinere toppidrettssatsing med skole og 

studier  
  
  
Andre kommentarer: 
 
1. Vi savner en evaluering av måloppnåelse fra dagens IPD.  

 
2. Figurene (trekantene) under satsingsområdene fungerer ikke , de gir et rotete og til 

dels feilaktig uttrykk.  
  

3. NIF opererer med både formål og virksomhetsidé. Det siste kan strykes slik det står 
nå. Det er NIFs formål som skal definere hvorfor norsk idrett eksisterer.  
 

4. Dersom virksomhetsidé skal være med i dokumentet må det være for å beskrive hva 
NIF sentralt (Idrettsstyre og administrasjon) skal være for organisasjonen.  
 

5. En revisjon av idrettens verdier er på sin plass og vi er enige i intensjonen om å 
redusere til 3-4 felles verdier for norsk idrett. De foreslåtte verdiene støtter vi 
imidlertid ikke. Tidligere forslag i prosessen om «Leken – Sammen – Ærlig» er bedre.  
 
Uansett mener vi at en verdiprosess ikke skal utarbeides av en arbeidsgruppe og 
legges frem for  Idrettstinget på denne måten. Dersom nye verdier skulle bli vedtatt 
har de neppe noen reell forankring i organisasjonen. Vi anbefaler at eksisterende 
verdier beholdes og at det nye Idrettsstyret leder an i en verdiprosess til kommende 
Idrettsting. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sveinung Oftedal      Magne Brekke  
Leder        Generalsekretær 
  
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ROGALAND IDRETTSKRETS 
Besøksadresse: Viking stadion • Jåttåvågveien 7 • 4020 STAVANGER  

Postadresse: Hillevåg • Postboks 3033 • 4095 STAVANGER 
Org.nr.: 970 179 372 • www.idrettsforbundet.no/rogaland 
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Fra:  Styret i Rogaland idrettskrets  
        
 
 
             Dato: 27. januar 2019 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Høringssvar – Idrettspolitisk dokument 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har behandlet forslag til nytt idrettspolitisk dokument, 
kalt Idretten vil. Vi har følgende kommentarer:  
 
Generell tilbakemelding 
 
RIK stiller seg bak forenklingen av dokumentet. Vi liker at man på en mye tydeligere måte har definert 
planhierarkiet som forelagt.  
 
Vi liker «Flere med» og «Flere gull» som en forenkling av norsk idretts hensikt/formål/forretningsidé. 
Fordelen og dilemmaet med de to begrepene er at de er romslige. Ref. Hensikt med dokumentet. 
 
Kort refleksjon: Den organiserte idretten en usedvanlig stor «markedsandel» av befolkningen. Heldigvis 
engasjerer frie og villige også utenfor norsk idrett seg i alt i fra politikk, speideren, musikk og 4H. Selv om 
vi husker gjeldene målsettinger for ulike alderssegmenter kan det være betimelig å løfte spørsmålet om 
hva «alle» i visjonen «Idrettsglede for alle» skal forstås? Skal organisasjonen være «alt for alle» blir det 
desto vanskeligere å være tydelige. Med vår store markedsandel må vi også drøfte om det finnes en 
grense for hva som er idrett – og således hører til i vår organisasjon. Eller ikke. 
 
Hvorvidt det blir tre, fire eller fem strategiske satsingsområder spiller etter vår mening ikke så veldig stor 
rolle. Men vi liker forenklingen. Vi støtter å samle seg om de fire foreslåtte strategiene, som vi finner 
romslige nok til vår forståelse av «hovedoppgavene» til norsk idrett.  
 
En svakhet med høringen er at utkast til plan for de fire strategiske satsingsområdene ikke foreligger slik at 
de kan sees i sammenheng med overordnet dokument. 
 

Konkret tilbakemelding 
 
Hensikt/formål/forretningsidé/virsomhetsidé?!! 
Kjært barn kan ha mange navn.  
 
Forlaget lyder: 
«Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling møtt med respekt og felleskap i en trygg 
idrettsorganisasjon» 
 
For at ikke «Idretten» skal misforstås til at norsk idrett har et større ansvar enn det vi oppfatter at den 
formelt har foreslår vi at «Alle» erstattes av ordet «Medlemmene». Videre foreslår vi at man fjerner 
verdibeskrivelsene (respekt og felleskap=hvordan) i ordlyden. Vi presiserer at dette ikke er et uttrykk for at 
man ikke lenger ønsker å stille opp for de som faller utenfor (ikke medlemmer). Men i tråd med ambisjonen 
om å gjøre nytt IPD tydeligere forslår vi denne endringen. 
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Vårt forslag justering er: 
«Medlemmene skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring, utvikling og samhold i en trygg 
idrettsorganisasjon» 

 
 
Verdier 
Fire verdier kan vi klare å huske. Bra forenkling. 
Ambisiøs, ærlig, leken og – felles?!! 
 
En måte å teste verdibegrepene på er å si at Norsk idrett/jeg skal være/er: 
RIK har i flere år trent på å være: Rause, Ivrige og Kloke (RIK) i vår adferd. Litt illojalt mot våre nåværende 
åtte verdier, men vi hatt glede og nytte av disse internt. Og kalt det for målestokk for ”etterlatt inntrykk”   
 
Innspill til mulig justering: 
Norsk idrett (og jeg) skal være: ambisiøse, ærlige, lekne lagspillere (også i overført betydning) 

 
 

Strategiske satsingsområder 
RIK har sett gjennom våre egne hovedmål i vår egen plan og uten at det skal være avgjørende for andre 
organisasjonsledd opplever vi at forslag til satsingsområder er gode.  
 
Vi støtter forslagene til satsingsområder, men gjentar at syretesten først blir reell når strategiplanene får 
mer kjøtt på beinet, slik vi ser det. 
 
Kommentarer/spørsmål: 
Kommentarene under beskrivelsene av satsingsområdene. 
 
Livslang idrett: Siste avsnitt og figur kan kanskje fjernes fra det endelige dokumentet? 
 
Bedre idrettslag: Mål 1: Idretten vil arbeid for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og 
ærlighet. Forslag: Vi foreslår at dere vurderer å ta med noe i retning av etterrettlighet. (Følge bestemmelser, 
lojalitet) 
 
Flere og bedre idrettsanlegg: Avsnitt to: Vi opplever, til dels sterkt, at det ikke er alle som mener at «ideelt 
sett burde alle anlegg vært bygget og/eller driftet av det offentlige». Trenger vi dette avsnittet?  
Forslag: Mål1: Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at alle typer aktivitet kan gjennomføres. 
 
Bedre toppidrett: Ingen kommentar. 
 

Struktur 
 
Hovedinnvending 
Vi foreslår at de fireårige strategiplanene vedtas på idrettstinget for å bli godt forankret og forpliktende for 
idrettskretsene og særforbundene (les; «eierne») 
 
Kartet over visjon, forretningside (?), verdier, de to hovedmålene og de fire satsingsområdene bør få med 
seg beskrivelse av hva det enkelte elementer er for noe i endelig versjon. Formål, hensikt, forretningsidé. 
Kjært barn har mange navn. Kan man enes om hva de enkelte elementer heter og være mer konsistens i 
navnebruken? Dere kan også vurdere å legge verdigrunnlaget som en grunnmur nederst i framstillingen. 
 
Organisasjonsleddenes egne måldokumenter… 
Siste kulepunkt: 
Vi støtter en samkjøring med NIF om kretsenes samlede strategier, og ser gjerne at også særforbundene 
gjør det samme i forhold til deres kjerneoppgaver.  
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Samtidig presiserer vi at vi fortsatt skal ha handlefrihet til å la representantene på våre ting (les; «eierne» 
godkjenne også idrettskretsenes egne planer på våre kretsting. 

 
Handlingsplaner for idrettskretsstyret hører etter vår mening fortsatt hjemme til behandling på 
idrettskretstinget. 
 
Til slutt – om innledningen 
Her har vi også merket oss at det i innledningen til dokumentet (side 5 under fireårige strategiplaner etter 
idrettstinget, tredje avsnitt framstår som om idrettsstyret også er styre for idrettskretsenes administrasjon. 
Dette framstår som et gufs fra modellforslag 3 høsten 2018, hvor man foreslo å fjerne idrettskretsstyrene. 
 
Vi forstår hvor man vil hen med denne teksten, men mener denne formuleringen er svært uheldig. Fordi 
den også sementerer det «schizofrene» forholdet våre ansatte står i. Med arbeidsledelse regionalt og 
formell ansettelse sentralt. Kombinert med en underfinansiering av administrasjonene, manglende 
lovmessig adgang til å kreve kontingent (som det eneste underliggende organisasjonsleddet i norsk idrett), 
en beskjeden – om ikke fraværende – tilstedeværelse i sponsormarkeder osv. 
 

Oppsummert 
 
Vi takker for tilsendte og har stor tro på retningen på «Idretten vil». Dette kan, sammen med tilhørende 
planer for strategiske satsingsområder, bringe oss videre i RIKtig retning. Det vil måtte få alle andre gode 
hensikter og målsettinger til å underordne seg – i en tydeligere ramme enn tidligere. 
 
Vi ser at det for idrettsstyrets administrasjon blir en krevende øvelse å utvikle dette dokumentet parallelt 
med modernisering og digitaliserings-prosjektets mange utredninger og dårlig tid til idrettstinget i mai 
2019. Hvor det også kan være nødvendig med lovendringer vi ikke enda helt ser klart for oss. En viktig 
forutsetning for å lykkes med «Idretten vil» vil slik vi ser det være at vi nå også nærmer oss en tydeligere 
avklaring av ansvar og roller mellom de ulike underliggende organisasjonsledd, på et strategisk nivå. 
 
Vi ser fram til fortsettelsen! 
 
 
 

På vegne av idrettskretsstyret i Rogaland 
 

 
Sportslig hilsen 

 
 
 
 
John Arve Hveding        Siri Ommedal  Rune Røksund 
Styreleder         Nestleder   Daglig leder/org.sjef 
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Norges Idrettsforbund 
 
(innspill@idrettsforbundet.no) 
      

 
Skei, 4. februar 2019 

 
 
 
Høyring – Ny langtidsplan for norsk idrett  
 

Vi syner til høyringsutkastet og høyringsnotatet frå NIF av 18.12.18. Styret i Sogn og Fjordane 
idrettskrins har drøfta saka i møte 4.2.2109 og har følgjande innspel og kommentarar til høyring om ny 
langtidsplan for norsk idrett.  
 
Namn på dokument, visjon, verksemdsidé og verdiar  

 
Idrettskrinsen støttar endring av dokumentnamn til «Idretten Vil» og framhald av visjonen «Idrettsglede 
for alle». Vi støttar òg verksemdsidèen og reduksjon i tal overordna verdiar til fire. Vi trur desse 
endringane gjer det lettare for organisasjonen og samlast kring ei felles retning, slik de skisserer at 
føremålet er. Slik dokumentet er presentert på noverande tidspunkt, framstår det som lettfatteleg og 
oversiktleg.   
 
«Fleire med» og «fleire gull» 
 
Vi ynskjer å gje innspel på endring til «fleire i toppen» i staden for «fleire gull». Vi meiner det er eit 
viktig signal at «toppen» femnar noko breiare, og er retningsgjevande nok for kvar ein vil.  

 
Strategiske satsingsområde 
 

Planen viser fire strategiske satsingsområde: «Livslang idrett», «betre idrettslag», «fleire og betre anlegg», 
og «betre toppidrett».   

 
Sogn og Fjordane Idrettskrins støttar val av satsingsområde, men har følgande innspel til to av 
satsingsområda:  
 
Satsingsområde «Betre idrettslag» 
Vi ynskjer å gi innspel på at ein i vidare arbeid tek med seg at det er stor grad av variasjon i storleiken 
på idrettslaga som skal bli sterke og velfungerande. I Sogn og Fjordane har til dømes meir enn ein 
tredel av idrettslaga færre enn 100 medlem. Ein liten del har over 1000 medlem, og det største 
idrettslaget litt over 2000 medlem. Det er svært få som er profesjonalisert gjennom tilsette daglege 
leiarar. Vi meiner det også her er viktig å peike på det som kom inn gjennom høyringa på 
modernisering; at idrettslaga ynskjer nærleik til administrasjon, og at grasrota må bli høyrde. Vi vil gje 
innspel på at ein i vidare arbeid inviterer med og inkluderer dei små idrettslaga når vidare planverk skal 
utarbeidast.   
 
Satsingsområde «Fleire og betre anlegg» 
Det er skissert målsetnad om at det skal byggast anlegg slik at «all ønska aktivitet» kan gjennomførast. 
For oss går dette meir i retning av ein visjon, og vil gje innspel på at ein modererer målet til at «eit 
mangfald av idrettar kan gjennomførast».  
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Øvrige kommentarar 
 

- I innleiinga på side 5 er det eit avsnitt om organisasjonsledda sine fireårige planar. I høyringa til 
moderniseringsprosjektet var tilbakemeldingane frå idretten i Sogn og Fjordane eintydige i 
ynskjet om å behalde dei lokale styra. Vi stiller spørsmålsteikn ved tydinga av setninga: «Dette 
gjelder også Idrettsstyret i sin funksjon som styre for NIFs administrasjon – og som styre for 
idrettskretsenes administrasjoner». 

- Vi støttar at strategiplanane skal lagast i samarbeid med organisasjonsledda. Sogn og Fjordane 
Idrettskrins vert gjerne, i samarbeid med nye Vestland idrettskrins, førespurt om å bidra i 
arbeidet.  

 
 

Vi ynskjer lukke til med det vidare arbeidet. 
 
 

Skei, 4.2.19 
 
 
 

Nils R. Sandal  
(sign.) 

 
Styreleiar Sogn og Fjordane Idrettskrins  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      

 

 
 

Norges idrettsforbund 
 
  

 
Deres ref:                                               Vår ref:  

 
 

               16.01.2019 
 
 
 

  

Høringsinnspill til ny langtidsplan for norsk idrett - "Idretten vil!"  

 
Telemark idrettskrets (TIK) viser til Norges idrettsforbund (NIF) sitt høringsutkast til ny 
langtidsplan for norsk idrett – «Idretten vil!» mottatt 19.desember 2018, med høringsfrist 
7.februar 2019. 
TIK styre har behandlet høringsutkastet i styremøte 15.januar 2019, og har følgende innspill 
og kommentarer; 
 

 
Planens navn 
TIK støtter forslaget til den nye langtidsplanens navn og begrep «Idretten vil!», da den 
oppfattes samlende og beskrivende for hele norsk idrett uavhengig av organisasjonsnivå.  

 
Dette i motsetning til tidligere brukt begrep de siste tingperioder – Idrettspolitisk dokument - 
som har vært oppfattet som overordnet og noe «grasrota» i norsk idrett, idrettslagene med 
fokus på tilrettelegging og utøvelse av daglig idrettslig aktivitet, ikke har identifisert seg med. 
 
 
Planens innretning 
TIK støtter planens innretning og oppbygning, knyttet til alt fra felles og overordnet visjon til 
strategiske satsingsområder, med beskrivende målområder som tar inn over seg de behov, 
muligheter og utfordring norsk idrett står overfor i et langsiktig perspektiv. 

 
Dette med mål om fremtidsrettet utvikling og nytekning, med klar rolle- og ansvarsfordeling 
mellom, på og i idrettsorganisasjonens ulike nivåer og ledd. Samtidig som planen skal være 
retningsgivende med konkrete mål, hvor fokus på å gjøre det enklere å være idrettslag og 
medlem av norsk idrett prioriteres. Videre at idrettens egenverdi og kjernevirksomheten skal 
dyrkes og ivaretas. 

 
 

Fireårige planer 
TIK mener at de fireårige planene innenfor de respektive organisasjonsleddene, særforbund 
og idrettskretser, bør utarbeides og ha en lik oppbygging med bakgrunn i en enkel og lik mal.  
 
Dette med oppfølging av mal for årlig rapportering, som forenkler og gjør rapporteringen fra 
organisasjonsleddene ensartet og svarer opp konkret på resultatene av de vedtatte 
strategiske satsingsområdene, prioriteringer i langtidsplanen og de fireårige strategiplanene.  
Samtidig som dette reduserer ressursbruken som normalt brukes på rapportering fra det 
enkelte organisasjonsledd. 

 
 



  Side 2 av 2 

Konkret endringsforslag fra Telemark idrettskrets: 
 
 

 Verdien «Felles» erstattes med verdien «Bærekraftig».  
 
 
Bærekraftig betyr en organisasjon som tar opp i seg og operasjonaliserer FN sine 17 
bærekraftsmål som Stortinget har forpliktet seg til, og der IOC, som Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komitè er en del av, har lagt 14 av de 17 bærekraftsmålene inn i 
sin strategi «Agenda 2020.»  
 
Det betyr en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling - med bærekraft som overordnet 
føring;  
 

o tar i bruk ny teknologi i sin kommunikasjon 
o er økonomisk effektiv 
o er åpen og transparent 
o tar på seg et samfunnsansvar 
o sørger for at den økonomiske terskelen for deltakelse i idrett er minst mulig 
o realiserer idrettsanlegg 
o realiserer gjennomføring av større arrangementer  

 
 
Begrunnelse: 
I våre fire verdier må det gjenspeiles hvilke konkrete utfordringer organisasjonen sentralt og 
med sine ulike organisasjonsledd står ovenfor. 
 
I våre verdier må det være en konkret oppfølging av de omfattende diskusjonene NIF har   
gjennomført i 2017 og 2018 (moderniseringsprosjektet), som gjenspeiler det omdømmetapet 
vi har registrert, og som organisasjonen må gjenopprette i kommende fireårsperiode.  
Høyt opp i vår nye langtidsplan må vi derfor finne et fundament og en føring for hverdagslivet 
sentralt, regionalt i våre idrettskretser, i særforbund og i idrettslag.  
Dette kan ikke dukke opp lengre nede i planhierarkiet vårt som strategiske fireårige 
strategiplaner og handlingsplaner. De må ha en marsjorde og operasjonalisering fra en verdi 
med et så klart oppdrag at det er innlysende hva vi må gjøre – og hvorfor vi skal gjøre det. 
 
Dette opplever vi som så sentrale problemstillinger at vi fremlegger det som et forslag til 
Idrettstinget dersom det ikke blir inntatt i høringsprosessen. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

              
Geir B. Nordtveit    Sondre Fjelldalen 
Leder      Organisasjonssjef 



Troms idrettskrets 
Postboks 12 
9251 Tromsø 

Besøksadresse: 
Idrettens Hus 
Stadionveien 3 
9007 Tromsø 

www.idrettsforbundet.no/troms 
troms@idrettsforbundet.no 
tlf: 91517019 

 

 

Til NIF          Tromsø 5.2.19 

 

Høringssvar til forslag for Ny langtidsplan for norsk idrett – «Idretten vil» 

 

Troms idrettskrets har behandlet forslaget Ny langtidsplan for norsk idrett i styremøte 5.2.19. saken 

har vært sendt på høring hos idrettsråd og særkretser. Våre 3 by-idrettsråd har gitt innspill. 

Vi har følgende innspill til høringsforslaget «Ny langtidsplan for norsk idrett»: 

 

Oppbygging, innhold, mål 

TIK er enig i retningen på endringen ved at «Idretten vil» er en mer overordnet plan med tydelige mål 

som skal være gjeldene for all idrett, og at vi herunder har strategiplaner og årlige handlingsplaner 

innen hvert organisasjonsledd. 

 

Visjon – Virksomhetside – verdier 

Vi er enige i å beholde visjonen «Idrettsglede for alle» samt virksomhetsideen, med forslag om en 

tilføyelse. 

De nye foreslåtte verdiene oppfatter vi har en god intensjon godt innhold.  

Valg av ordet «leken» oppleves litt ukjent og lite tydelig i mening. Forklaringen bak ordet bør kanskje 

utdypes mere. 

Vi mener at ordet «Felles» bør byttes til ordet «Raus». 

Begrunnelse: Raus betyr en organisasjon som ser alle. Som inkluderer, skaper trygghet og tar vare på 

alle. Idretten skal sørge for trivsel, gode fellesskap og at alle kan delta og prestere på eget nivå og 

etter eget ønske. Raushet handler om vår foreningsdrevne virksomhet og dens uavhengighet, der 

alles stemme er like mye verd. Der vi deler vår kompetanse og erfaring. Norges Idrettsforbund skal ta 

mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik at norsk idrett speiler det samfunnet den er en del av. 

Ingen skal ekskluderes. Idretten skal være samlende for lokalsamfunn og storsamfunn. 

Det er viktig at verdiene gjenspeiler hvordan vi ønsker å strekke oss mot vår visjon. Skal verdiordene 

ha en god virkning som idrettens verdier, som skal henge høyt i hvordan vi opptrer, så mener vi det vil 

kreve en tydelig innsats for å gjøre dette kjent og familiært for alle idrettens organisasjonsledd.  
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Vi foreslår også ei endring av teksten tilhørende ordet «Ærlig». 

S. 8 under avsnitt Ærlig, 5.setning: «Ærlig betyr også en organisasjonskultur som er åpen for innsyn, 

med rom for diskusjon og uenighet, til beste for en sunn og delende utvikling.» 

I beskrivelsen av virksomhetside, foreslår vi en tilføyelse etter setningen «Alle skal kunne oppleve…»: 

Idretten skal ta miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg.   

Alle organisasjonsledd skal ha miljøbevissthet som en fast og viktig del av sin daglige virksomhet.  

Begrunnelse: miljøhensyn er en av de viktigste temaene og utfordringene i samfunnet vi lever i. 

Idretten er en så stor samfunnsaktør at vi må være tydelig i mål og handling at vi også skal ta 

miljøhensyn i både vår daglig virke og i våre planer for fremtiden. 

 

Strategiske satsingsområder 

Vi mener de fire strategiske satsingsområdene treffer godt som fellesområder som er viktig for 

idretten. Vi vil kommentere hver av satsingsområdene: 

Livslang idrett 

Målet om å skape en mangfoldig og livslang idrett for alle er ambisiøst. Det vil kreve at idretten er 

gode på også å skape aktiviteter som ikke er konkurransebasert, men mer rettet mot lavterskel-

aktivitet i et fellesskap (til skilnad fra treningssenter).  Det betyr etter vår mening at vi bør 

opprettholde gode fellesidrettslige voksen-aktiviteter gjennom eksempel bedriftsidretten og det som 

tidligere har vært omtalt som «folkehelsetiltak», som ivaretas av fellesidrettslig linje som idrettsråd 

og idrettskretser. 

I mål nr.3 foreslår vi en tilføyelse etter ordet inkluderer, som tilrettelegger for alle uavhengig av 

kjønn, seksuell legning, etnisitet og religion. 

 

Bedre idrettslag 

I innledningsteksten står det følgende: «Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode 

idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den 

enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som ønsker å bli gode får mulighet til det. Vi mener at siste del av 

setningen (understreket) er for snever beskrivelse av hva et idrettslag er/bør være opptatt av. Vi 

foreslår at den strykes og at følgende tilføyes «…skape miljøer som møter den enkeltes 

ambisjonsnivå og ambisjonsmuligheter. 

De tre målene for bedre idrettslag mener vi treffer godt. Mål nr.2 «..å være frivillig skal oppleves som 

meningsfullt fellesskap..» vil kreve at vi lager gode og konkrete tiltak for at vi skal kunne nå målet og 

resultatet av dette. 
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Flere og bedre idrettsanlegg 

Innledningsteksten, første avsnitt, er noe tungt formulert, og som et resultat mister innholdet litt av 

de gode poengene som er intensjonen bak. 

Andre avsnitt som starter med «Det er ikke noe mål for idretten å bygge og drive idrettsanlegg» 

mener vi er en uheldig formulering, og er sterkt uenig i innholdet. Ser man på total oversikt for 

Norge, tar idretten et stort ansvar hva angår eierskap og drift av idrettsanlegg. I et ideelt scenario kan 

det hevdes fra idrettens side at det offentlige bygger og drifter anlegg, mens idretten fyller det med 

aktivitet. Det er dog ikke en realistisk situasjon, og må behandles deretter. Skal anleggsbehovet på 

landsbasis møtes, vil idretten også måtte ta ansvar for å bygge anlegg, i tillegg til det offentlige.   

Det er særdeles viktig at det er synlig konsensus mellom «Idretten Vil» og andre strategiske planer 

som NIF har på høring, da disse skal henge sammen under visjonen. Troms idrettskrets mener derfor 

at dette strategiske satsningsområdet må sees i sammenheng med forslaget til ny anleggspolitikk 

som NIF sendte ut til høring i oktober 2018. Et av hovedmålene der er at det skal bygges anlegg slik at 

all ønsket aktivitet kan gjennomføres, akkurat som mål nr. 1 i under dette strategiske området. 

Dersom NIF skal jobbe med flere og bedre idrettsanlegg som en del av overordnet strategi i «Idretten 

Vil», er det selvmotsigende å hevde at det ikke er noe mål for idretten å bygge og drifte idrettsanlegg 

i utredelsen av det strategiske området.  

NIFs rolle, gjennom blant annet idrettskretser, må være å sette de idrettslag som ønsker å bygge sine 

egne idrettsanlegg i best mulig stand til å lykkes. Dette gjøres blant annet gjennom regional 

planlegging - helt fra kartlegging av ønsker og behov i idrettsrådene, til den regionale prioriteringen 

som idrettskretsene vil være ansvarlige for - i tråd med forslag til ny anleggspolitikk. Ved gode 

prosesser i regional planlegging og prioritering av idrettsanlegg, samspiller idretten bedre med det 

offentlige. En samlet idretts prioriteringer får større gjennomslagskraft i møte med kommune og 

fylkeskommune, uavhengig av om anleggene som bygges er offentlige eller idrettslag. I tillegg 

kommer det frem av den nye rollefordelingen i forslaget til ny anleggspolitikk, at idrettskretser skal 

ha fagkompetanse på kommunale prosesser og spillemidler. Dette er også konkrete virkemidler og 

investeringer for å hjelpe idrettslag til å bygge idrettsanlegg, og dermed et grep for å oppnå 

målsetning nr. 1. 

I Troms har idretten en større eierandel av idrettsanleggene (34%) enn landsgjennomsnittet, og 

dermed også en lavere andel offentlige eide idrettsanlegg. Det sammen gjelder for Finnmark. Det er 

derfor viktig for vår region at idretten har en god politikk for at idretten kan bygge og drifte anlegg. 

Mål nr. 2 – Troms idrettskrets stiller seg bak målet og formuleringen.  

Forslag mål nr.3: Idretten vil at det skal bygges idrettsanlegg som er tilrettelagt for et mangfold av 

brukergrupper og for idrettens gjennomføring av arrangement. 

Begrunnelse: Vi mener at det er viktig at idretten har fokus på anlegg for mangfoldet og for gode 

forhold for idrettsarrangement. 

Bedre toppidrett 

Vi er enige i målene. Vi kan ikke se at det er noen endringer enn dagens mål for toppidretten. 
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Kommentarer til Vedlegg 

1) Struktur 

Organisasjonsleddenes egne måldokumenter for tingperioden: 

Teksten forutsetter at styrer for idrettskretser erstattes med utvalg, og at idrettskretsting utgår. 

Forutsatt at idrettskretsene fortsetter som egne organisasjonsledd med styrer og kretsting, må 

innholdet i strukturen endres. 

Setningen «Idrettskretsen har ett felles måldokument innenfor kjernevirksomheten» (lov-

organisasjon, kompetanse, anlegg) kan beholdes. Men videre må det være mulighet for at 

idrettskretsens høyeste myndighet (idrettskretstinget) vedtar de satsinger og mål som våre 

idrettsorganisasjoner vil prioritere, innenfor de fire prioriterte hovedområdene for norsk idrett. 

Idrettskretsens samarbeid med fylkeskommunen, som den absolutt største samarbeidspartner 

for rammevilkår for idretten i vårt geografiske område, er viktig i så måte. Det er derfor viktig at 

vi som idrettskrets, og gjerne i samarbeid med aktuelle idrettsråd, fortsatt skal arbeide med 

utvalgte mål for idretten vår, med den økonomiske støtten fylkeskommunen tildeler oss. 

Våre idrettsråd etterlyser et kulepunkt som omhandler idrettsrådenes måldokument. 

2) Innsiktsdokument 

Ingen kommentar. 

 

3) Interessepolitisk dokument 

På hvilket nivå skal dette interessepolitiske dokument være, når det gjelder «interessepolitisk 

dokument som beskriver relasjonen med det offentlige»? 

Skal dette bare utarbeides på nasjonalt nivå, eller også omfatte fylkes- og kommunenivå? 

Vi mener at det også bør utarbeides på regionalt og lokalt nivå. 

 

Med vennlig hilsen 

Troms idrettskrets 

Knut Bjørklund (s)       Sylvi Ofstad (s) 

Leder         organisasjonssjef 
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NORGES IDRETTSFORBUND OG 
OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 

Vestfold idrettskrets 

Postadresse: 
Postboks 1225 
3205 Sandefjord 

Besøksadresse: 
Idrettens Hus 
Stadionveien 5 
3214 Sandefjord 

Tlf.: +47 33 01 42 20 
E-post: vestfold@idrettsforbundet.no 
www.idrettsforbundet.no/vestfold  
Org.nr.: 971 542 519 

 

Til: innspill@idrettsforbundet.no  
Sandefjord, 6.2.2019  

 
 
«Idrettens vil!» - Høringssvar fra Vestfold idrettskrets  
Vestfold idrettskrets har styrebehandlet høringsforslaget til langtidsplan for norsk idrett: «Idretten vil» og mener 
følgende 
 
Generelt: 
Vestfold idrettskrets er positiv til ny form på langtidsplanen, og støtter at det blir færre og tydeligere mål, samt færre 
verdier. Vi støtter også planhierarkiet med at som følge av vedtakene på Idrettstinget for «Idretten vil!», skal det 
utarbeides fireårige strategiplaner for hver av de vedtatte strategiområdene, og da i samarbeid med 
organisasjonsleddene. Videre støtter vi at organisasjonsleddene (særforbund og idrettskretser) basert på «Idretten 
vil!» og de fireårige strategiplanene lager våre egne fireårige planer.  
 
Imidlertid undres vi over at dokumentet ikke har sterkere fokus på omdømmebygging. Det har vært under stort 
press i inneværende periode, og idretten er avhengig av legitimitet for den posisjon vi ønsker å ha og bør ha i det 
norske samfunnet.  
 
Vi vil også komme med en kommentar til teksten på side 5, 6. ledd og siste setning: «Dette gjelder også Idrettsstyret i 
sin funksjons som styre for NIFs administrasjon – og som styre for idrettskretsenes administrasjoner.»  
Vi regner med dette er feilskriving, siden det i neste ledd står «…..idrettskretsstyrene må vedta hvordan……». Uansett 
viser vi til høringssvaret vårt til organisering av norsk idrett hvor vi mener at idrettskretsen fortsatt skal ha sitt eget 
valgte styre. Denne setning må etter vår mening derfor korrigeres, slik at den delen som er understreket blir strøket. 
 
Visjon 
Vi støtter at visjonen forblir som den er: «Idrettsglede for alle» 
 
Virksomhetsidé 
Vi støtter at virksomhetsidéen kortes ned og forenkles, og synes at det er et godt forslag. 
 
Verdier 
Å redusere verdiene til fire, støttes. Det er viktig for organisasjonen at det er lett å huske verdiene våre, og at det gir 
stolthet og en tydelig identitet. Vi mener at Ambisiøs og Ærlig er verdier som fungerer særdeles godt og noe norsk 
idrett skal stå for. Leken og Felles mener vi bør byttes ut med Trygg og Inkluderende. 
 
Vi skal være en Trygg organisasjon som er til å stole på, hvor det er trygt å være seg selv, det skal oppleves som trygt 
å utfolde og utvikle seg. Vi skal sørge for at det oppleves trygt å si fra og at det er trygghet for å bli tatt på alvor når 
det skjer noe. Våre arenaer skal være trygge og sikre, og samfunnet skal være trygg på at vi er de vi sier at vi er. I vårt 
ønske om å bedre omdømmet vil det ha stor betydning at samfunnet opplever oss som et trygg sted å være og til å 
stole på.   
Vi mener at Inkluderende er noe mer og tydeligere enn Felles, og har en viktig dimensjon som norsk idrett skal stå 
for.  Vi foreslår dermed at verdiene for norsk idrett blir: 

- Ambisiøs 
- Ærlig 
- Trygg 
- Inkluderende 

mailto:innspill@idrettsforbundet.no


 

Side 2 av 2 
 

 
Strategiske satsingsområder 
«Flere med» og «Flere gull» gir et konkret bilde av omfanget på vår virksomhet og en retning for arbeidet vårt.  
Vi mener at «Flere gull» er så spisset og tydelig at vi mener den skal være akkurat slik, mens vi mener at «Flere med» 
endres til «Flere med lenger». Vi ser at dette ikke er like kortfattet, men vi mener at det gir et riktigere bilde av hva 
vi jobber for, og gir en viktig synliggjøring av retningen på vårt arbeid. Etter vår mening er det at når 93% av barn og 
unge er med i norsk idrett, så er jobben å sørge for at flere er med lenger. En vesentlig tydeliggjøring av hva vi skal 
jobbe for. 
Innunder hovedretningene foreslås  

- Livslang idrett 
- Bedre idrettslag 
- Flere og bedre anlegg 
- Bedre toppidrett 

Disse strategiske satsingsområdene støtter vi, selv om både «Bedre idrettslag» og «Flere og bedre anlegg» etter vår 
mening er virkemidler for «Livslang idrett» og «Bedre toppidrett», så utgjør de så vesentlige rammebetingelser at 
det er riktig å løfte de opp som strategiske satsingsområder. 
 
«Livslang idrett» 
Vi støtter målene, men foreslår en tilføyelse (i kursiv og understreket) i mål nr. 1: 

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

 
Bedre idrettslag 
Vi har kun et forslag til korrigert tekst i mål nr. 2: 

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

Vi mener at teksten «egne barn» blir for lite inkluderende og favner ikke idrettslaget/-organisasjonen i sin helhet. 
Alternativt kan det brukes organisasjonen. 
 
Flere og bedre idrettsanlegg 
Vi foreslår et mål nummer 3.: 

3. Idretten vil at flere særidretter går sammen om å utvikle planer for anlegg hvor flere idrettsgrener passer inn 
i det samme anlegget. 

Flere av de såkalt små idrettene har problemer med å få egne anlegg som er tilpasset deres idrettsaktivitet. Disse er 
det viktig å få realisert. Derfor mener vi at dette målet må tas med. 
 
Bedre toppidrett 
Ingen forslag til endringer 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Vestfold idrettskrets 

              
Per-Eivind Johansen      Lisbeth Danielsen 
Styreleder       Konstituert organisasjonssjef 

 



 
 
 
 
 

      

 

 
 

Norges idrettsforbund 

 

          Rolvsøy, den 5.02.19 

        

 

 

 

 

Innspill – Høring ny langtidsplan for norsk idrett – Idretten vil. 

 
Styret i Østfold idrettskrets behandlet høringsdokumentet – ny langtidsplan for norsk 
idrett, i sitt styremøte i går, den 4.2.19 og har følgende innspill: 

Vi synes det er bra at planen nå er blitt mer overordnet. Vi liker den skjematiske 
fremstillingen, som oppleves oversiktlig og at innholdet i boksene er veldig bra. Vi støtter 
verdiene, men bør muligens bytte om på de 2 første. 

Om alle organisasjonsledd i tillegg til NIF skal utarbeide strategiske planer, synes vi det 
blir mye planer. Dette tror vi vil ta mye ressurser rundt omkring og vil ofte havne i skuffer. 
Det er i mange sammenhenger signalisert at vi trenger forenkling og felles/enhetlige 
planer for hele organisasjonen, for å sikre at organisasjonen går i samme retning. Vi mener 
derfor det bør holde at NIF lager strategiplanene og de øvrige organisasjonsleddene 
handlingsplaner – i hvert fall når det gjelder «NIF-linjen».  

Vi er av den oppfatning at det er viktigere at NIF utformer gode mål og vektlegger 
måleparametere, som svares opp. Det mener vi vil gjøre ting lettere når det gjelder å 
samarbeide med andre. Og enklere å synliggjøre det som er bra og lære av hverandre. 

Noen av de oppsatte målene under strategiene synes vanskelige å måle og bør 
omformuleres/endres. 

Videre har vi har markert med gult det vi ønsker å endre/kommentere, og endringene er 
med uthevet skrift. 
 

Side 3: Innledning – 1. avsnitt: 

Til syvende og sist eksisterer hele norsk idrett bare for disse to tingene, disse to målene – mer og 
bedre idrett – spissformulert til «Flere med» og «Flere gull».  
 
Forslag til endring:…«Flere med» og «Flere i toppen» (også mer i tråd med OLT 
mål – flere i bredden – flere i toppen) 



 
 

 

Side 4: – siste avsnitt, + 1. avsnitt side 5: 
Idrett spiller en stor rolle i mange menneskers liv, og idrettslagene er en viktig og nødvendig del av gode 
lokalsamfunn. Det er ikke mulig å se på idrettens tilbud isolert fra samfunnets behov. Idrettslagene kan, og 
mange vil, engasjere seg helt konkret på andre samfunnsområder enn å levere idrettsaktivitet. Å delta i 
idrett gir mer fysisk aktivitet, varige gode aktivitetsvaner og bedre folkehelse. Idrett er et felles språk som 
gjør det lettere å inkludere mennesker med annen bakgrunn – og annet språk – enn majoriteten. 

-  

Kommentar: Vi kunne ikke vært mer enig!  

Kommentar: Men - så følger høringsnotatet opp med dette avsnittet:  

Til tross for at effektene av idrett og av å være en idrettsorganisasjon er mange og store, er Norges 
idrettsforbund fortsatt en idrettsorganisasjon med folkehelse, inkludering, integrering og tilhørighet som 
konsekvens.  
Først må idrettsorganisasjonen evne å levere idrettsaktivitet. Ut fra mer og bedre idrett kan samfunnet 
høste konsekvenser av det som leveres.  
Vårt største bidrag til et enda bedre samfunn er å levere enda bedre idrett – flere med innenfor et enda 
bedre idrettstilbud. Samtidig må vi på grunn av vår størrelse, kraft og utbredelse hele tiden sammen med 
andre jobbe for et mer aktivitetsvennlig samfunn til beste for både idrett og omgivelser.  

 

Kommentar: Dette er åpenbart NIF sitt opplevde spagat-dilemma: 
På den ene siden: 

- Idrettsbevegelsen må samskape med det offentlige for å bidra til 
gode lokalsamfunn og bedre folkehelse 
- og på den andre: 

- Idretten må likevel kun fokusere på idretten. Først når 
idrettstilbudet er så godt som det er mulig å få det – kan en bidra på 
andre områder.  

Dersom vi erkjenner at alt - alltid kan bli bedre, vil dette i praksis si at vi for 
all fremtid kun skal fokusere på konkurranserettet idrett, og (helst) ikke 
bidra på andre områder. Selv om vi burde… 
Det har vært en voksende debatt i organisasjonen de siste årene om idrettens 
samfunnsengasjement. NIF sentralt har som hovedsyn at vi skal forholde oss 
til våre egne formålsparagrafer - mens stadig flere idrettskretser og idrettslag 
engasjerer seg i flere og flere samfunnsbyggende prosjekter som ligger litt på 
siden av kjernevirksomheten. De gjør det fordi de finner det riktig og 
nødvendig. De gjør det fordi en opplever at idretten sitter med hele eller deler 
av løsningen på ulike lokale utfordringer. De føler at samfunnsoppdraget til 
idretten burde inkludere slike samarbeidstiltak med det offentlige. 
I den moderniseringsfasen vi nå er inne i, ville det etter vårt syn vært riktig å 
oppdatere vårt eget bilde av samfunnsoppdraget. 



 
 

Et bredere og mer integrert fotfeste for idretten inn mot det offentlige vil på 
sikt kunne sikre en tryggere finansiering av norsk idrett.  
I alle år har NIF sett på nye trender som truende. Treningsstudioene, 
egenorganisert aktivitet, idrettsarrangement organisert utenfor egen 
organisasjon (eks X - Games), osv. Samtidig flørter vi med å invitere sjakk inn 
som idrett, gaming er på vei inn… 
 
Det er på høy tid at idretten setter dagsorden, tar initiativ og blir en proaktiv 
samfunnsbygger. En diskusjon rundt NIFs formål, visjon og virksomhetsidé 
vil være en god start. 
 
Dette er i dag viktige områder som mange idrettskretser arbeider mot. Dette 
er også viktig med tanke på den regionale politikken i Viken og andre 
fylkeskommuner. I dag utgjør midler fra fylkeskommunene en stor andel av 
kretsenes finansiering. Da er det vel også viktig å levere på de premissene som 
fylkeskommunen har gitt for å bidra med finansiering til kretsen (e)? 
 
 
Side 5 - Fireårige strategiplaner etter idrettstinget – 3. avsnitt:  
 
Dette gjelder også Idrettsstyret i sin funksjon som styre for NIFs administrasjon – og som styre for 
idrettskretsenes administrasjoner. 

Kommentar: Er Idrettsstyret også styre for Idrettskretsene? Hva er da styret 
i Idrettskretsen?  
 
Kommentar: Pr i dag er vel idrettskretsene selvstendige enheter, hva 
fremtiden eventuelt bringer bør vel ikke inn her før det eventuelt er en 
realitet.  
 
Side 7 - «Idretten vil!»:  
 
NIFs formål slik det står skrevet i NIFs lov – en grunnleggende forutsetning:  
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli 
utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

 

Forslag til endring: NIF skal arbeide for at så mange som mulig holder seg 
aktive hele livet. Mennesker i alle livets faser skal få utøve idrett ut fra egne 
ambisjoner - i sunne og trygge lokalsamfunn.  
 
Kommentar: Innspillet over mener vi gir en rød tråd i de andre 
betraktningene som er gitt tidligere til dokumentet om aktivitet. Et rent 
aktivitetsbegrep omfatter mange ting og ikke bare aktivitet hvor den fysiske 
aktiviteten er dominerene, f. eks fremtidens e-sport tilhørighet til NIF 
organisasjonen.  



 
 

 

Visjon:  

Visjonen er drømmen om den ønskverdige fremtid. Den beskriver idrettens ideelle fremtid. Skal 

vise vei, være tydelig, motivere og inspirere. Forslaget er at eksisterende visjon beholdes:  
Idrettsglede for alle  
 
Kommentar: Idrettsglede for alle - står seg fortsatt godt og bør beholdes. 
 
Virksomhetsidé:  
Virksomhetsideen sier noe om hvorfor norsk idrett eksisterer. Den skal grunnleggende svare på hva, for 
hvem og hvordan. Den sier noe om hvordan vi tenker oss å realisere visjonen. Forslaget til virksomhetsidé 
er:  
Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling møtt med respekt og fellesskap i en trygg 
idrettsorganisasjon.  
 

Kommentar: Støttes 
 
Side 8 – Verdier 

Under flere av punktene her understrekes behovet for samskaping med andre aktører. Se avsnittene 

om Ambisiøs, Leken og Felles. 

 

Kommentar: Det understreker det vi har kommentert på side 4 og  5. 
 
Side 11 – Bedre toppidrett 

Skal norsk idrett lykkes med denne ambisjonen, må vi gjøre de beste bedre samtidig som vi «gir 

drømmen en sjanse» for de ungdommer som har ambisjoner og motivasjon for å satse på en 

toppidrettskarriere. Organisasjonens oppgave er å legge til rette for at dette skal kunne skje, 

gjennom særforbundene, Olympiatoppen og andre samarbeidspartnere.  

 
Kommentar: Vil dette si at NIF sentralt og gjennom kretsleddene ikke skal 
involvere seg i dette arbeidet? 
 

Kommentar: Skal Olympiatoppen i fremtiden avholde møtet selv med 
fylkeskommunene, vil dette skape en kamp om midlene fra samme 
organisasjon. Vi mener idrettskretsene bør være premissleverandører og 
pådrivere for å holde rammene i fylkeskommunene på samme nivå, 
eventuelt øke de. Dette i samarbeid med OLT avdelingene. 
 

Side 13-14 – Interessepolitisk dokument 

3) Interessepolitisk dokument:  
Det interessepolitiske dokumentet peker fremover og beskriver samarbeidsrelasjoner og forventninger som 
må løses i samarbeid med andre aktører.  
Mange mål kan idretten selv være helt ansvarlig for å få til, men innenfor mange andre områder vil 
samarbeidet med andre aktører, spesielt det offentlige, være helt avgjørende for måloppnåelsen.  



 
 

Idrettens samlede virksomhet vil påvirke samfunnet rundt oss på en positiv måte. Det er idrettsgleden, 
leken og fellesskapet som gjør at idretten engasjerer så mange mennesker i Norge. 93 prosent av alle barn 
og ungdom har vært innom idretten i sin oppvekst. Det sier både noe om kraften i interessen for idrett og 
om ansvaret som påhviler idretten i å være bevisst hva og hvordan vårt samlede tilbud samspiller med og 
påvirker samfunnet rundt oss.  
Gleden, stoltheten og tilhørigheten vokser også gjennom våre toppidrettsutøveres prestasjoner og 
gjennom toppidrettens bidrag til lokal tilknytning og stolthet. Gjennom idrett, kraften i egenverdiene glede 
og fellesskap, skjer det store konsekvenser for samfunnet. Norsk idrett gjør samfunnet bedre – både lokalt 
og nasjonalt.  
 
Derfor vil det utarbeides et interessepolitisk dokument som beskriver relasjonen med det offentlige, og 
som samtidig peker på hva og hvor idrettsbevegelsen har behov for bistand fra det offentlige for å nå sine 
mål. Det interessepolitiske dokumentet er Idrettsstyrets dokument.  

Kommentar: Dette er et uhyre viktig og styrende dokument, og vi bør ha som 
ambisjon å gi gode input til dem som skal utarbeide det. 
 

Idretten speiler naturligvis det samfunnet den er en del av. Skal idretten i fremtiden fortsatt kunne 

være en uavhengig frivillig organisasjon som mottar store offentlige bidrag, må den være lydhør for 

samfunnets behov – uten ensidig å bli et virkemiddel for statlige mål. En åpen og inkluderende 

idrettsbevegelse vil fungere godt overfor samfunnet. Det samme vil være tilfellet om myndighetene 

anerkjenner og erkjenner kraften i idrettens og de frivillige organisasjoners egenverdi. 

 

 

Vennlig hilsen 

Østfold idrettskrets 

v/styret 



                                 

Norges Amerikanske Idretters Forbund 

Ullevål stadion, Postboks 5000, 0840 Oslo  

Tlf. 21 02 97 86   Mail: naif@amerikanskeidretter.no         
Bank: 1627.11.06525  Org.nr. 986 270 132 

Amerikansk fotball 

Cheerleading 
Disksport 

Lacrosse 

 
 
Til 
Norges idrettsforbund 
Mail: innspill@idrettsforbundet.no 
 
 
Høringssvar: Ny langtidsplan for norsk idrett 
 
 
«Det er en ambisjon i idrettsstyret at den neste langtidsplanen, som skal vedtas av 
Idrettstinget i 2019, om mulig skal være enda mer overordnet og retningsgivende, 
med færre mål enn tidligere.» 
 
Eksisterende IPD omfatter alt og alle, ingen kan ville alt. Piet Hein skrev det slik: Du 
skal ikke ville det hele. Du er kun en enkelt del. Du ejer en verden i verden. Dèn skal 
du gøre hel. 
 
Det er bra at vi går vekk fra noe som ikke har fungert i henhold til intensjonene. Når vi 
får noe som er enklere og mer forståelig, og skrevet i et språk som er vakkert, tydelig 
og for alle – da vil vi bruke det. 
Med en langtidsplan tuftet på få og helt konkrete bærebjelker får vi retningen vi 
trenger for å bygge våre egne planer på de samme tufter. 
Vi får to mål, mer og bedre idrett, og en strategi som er genialt enkel og kan 
sammenfattes i én, forståelig modell som får plass på én side.  
 
Søkelyset er på idrettslagene, våre kunder. Det er på tide at vi retter søkelyset dit det 
hører hjemme og det er helt på sin plass at de første som blir kontaktet i arbeidet med 
ny strategiplan er våre kunder. Som det stod i den svenske planen man har lånt 
navnet fra; det er på det lokale nivået, i idrettens foreningsliv, at idrettsvirksomheten 
får sin endelige form. 
 
Forslaget til ny virksomhetsidé er menneskelig, godt forståelig og omfatter all aktivitet i 
idretten. Og det i én setning som er formulert slik at man faktisk husker innholdet. Den 
sier noe om å ivareta både menneskene og organisasjonen rundt; respekt, fellesskap 
og trygghet – ja takk. 
 
De fire strategiske satsningsområder oppleves som helt relevante for det idretten vil.  
 
Vi henter litt mer fra vår nabo i øst: Gjør det enkelt. 
Idrettsmodellen med idrettslaget i det første rommet, ble i sin tid skapt for å gjøre det 
så enkelt som mulig for oss å drive idrett sammen. Vi tror fortsatt på den ideen. Vi må 
lete frem måter å senke tersklene på, både i våre idrettslag og gjennom å omskrive 
noen regelverk. Det skal være enkelt å starte aktivitet og like smidig å henge seg på 
eksisterende aktivitet.  
 



NAIF 

Norges Amerikanske Idretters Forbund 

Forslaget til ny langtidsplan for norsk idrett er etter vårt syn basert på dette, gjør det 
enkelt. Og når utgangspunktet er enkelt og forståelig, da har vi tro på at vi får alle 
med. Fordi vi vet og forstår hvor vi skal. 
 
Takk til dere som har utarbeidet ny langtidsplan for norsk idrett.  
Ja, vi vil! 
 
 
 
Oslo, 5 februar 2019 
 
 
 
Richard Vogt                                                                          Tone Sparby 
President                                                                                Generalsekretær 
 
 
 
 

us-tosp
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Tone
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Høringssvar – «Idretten vil» 
 
Først og fremst vil vi takke for muligheten som er gitt oss til å involvere oss i denne prosessen, og vi vil 
samtidig beklage at høringssvaret ble sendt etter fristens utløp. Dette skyldes noe så enkelt at undertegnede i 
en hektisk periode hadde notert feil frister i sine notater, og beklager dette. 
 
Vi registrerer oss at formatet er blitt meget forenklet, og vi har også forståelse for begrunnelsen til dette. 
 
Dog er det et viktig faktum at dette dokumentet er Idrettstingets «bestillingsverk» til det nye styret. Hvis 
dokumentet blir for overordnet, spesielt uten å være konkret på målsetninger, så vil heller ikke dokumentet ha 
en reell verdi for Idrettstinget når status skal følges opp underveis og gjøres opp til slutt. Ingen andre 
møteplasser for idretten samlet enn Idrettstinget er formelt vedtaksføre, og derfor kan man heller ikke 
«dytte» beslutningene for de konkrete målsetningene til andre møteplasser. Å la styret selv vedta hva de selv 
skal måles på blir prinsipielt feil. Det gir ikke tinget den nødvendige formelle sikkerheten eller makten til å 
kunne påse at idrettens samlede syn etterleves. 
 
NBBF kan støtte at beskrivelsen av tiltak kan gjøres på et så overordnet nivå som mulig. Dette da 
«detaljstyring» på tiltak binder organisasjonen og kan hindre nødvendige kursjusteringer underveis for å nå 
våre mål. Men hvor vi skal, og derav de konkrete målsetningene, må være konkrete og målbare. 
 
De nedfelte målene for NIF i høringsutkastet «Idretten Vil» er beskrevet som følger: 
 

 Overordnet: 
o Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige 
o Idretten vil tilby en idrett av god kvalitet, basert på våre verdier 
o Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer, tilrettelagt for alle 

 

 Idrettslag: 
o Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.    
o Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en 

selv, egne barn og lokalsamfunnet. 
o Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby 

medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 
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 Anlegg: 
o Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres   
o Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres 

 

 Toppidrett: 
o Idretten vil ha flere utøvere og lag i den absolutte verdensklasse ‐ de beste skal bli bedre 
o Idretten vil ha utøvere og lag fra flere idretter i verdenstoppen ‐ de beste skal bli flere 
o Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå 

 
De aktuelle nedfelte målene kan etter vårt skjønn ikke beskrives som konkrete målsetninger, men kan kun 
oppfattes som overordnede retningsgivende tiltak. Hvis NIF og dets styre skal svare for sitt arbeid med 
referanse til et innhold med den aktuelle ordlyden, vil man alltid kunne finne «sin» tolkning av punktene for å 
kunne erklære at man i stor grad har innfridd. Dokumentet mister således sin nytteverdi for norsk idrett. NBBF 
kan derfor ikke stemme for et dokument som ikke inneholder konkrete og målbare målsetninger. 
 
En rekke av målsetningene som ble vedtatt i IPD på Idrettstinget 2015 er enda ikke blitt oppnådd, men er 
likefult mål som NIF fremdeles bør ha nedfelt og strekke seg etter. De viktigste målene her er de idrettslige 
resultatmålene, som er meget konkrete: 
 
Fra IPD 2015‐2019: 
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Viktige elementer i denne var gjenstand for omfattende debatter i forkant av og under Idrettstinget 2015, og 
ble etter dette vedtatt med klart flertall. Norges Basketballforbund kan ikke stemme for et strategidokument 
som ikke viderefører disse konkrete målene. 
 
 
Vi ser frem til den videre prosessen med et av NIFs viktigste dokumenter, og engasjerer oss gjerne videre i 
denne saken frem mot tinget. 
 
 
På vegne av styret i Norges Basketballforbund. 
 
 
 

 
Jan Hendrik Parmann 
President 



 

NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND 
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Høringssvar fra Norges Bedriftsidrettsforbund – «Ny langtidsplan for Norsk idrett»  
 
Vi viser til høringsnotat av 18.desember 2018: «Ny langtidsplan for norsk idrett». Norges 
Bedriftsidrettsforbund (NBIF) opplever denne høringen som noe annerledes enn andre type høringer. 
Utkastet til langtidsplanen er en kombinasjon av forslag, forklaringer, tanker, prosessbeskrivelser, mål 
og strategiske innsatsområder.  
 
Dette kan fungere godt i en innledende fase som skal lede frem til en ferdig langtidsplan for norsk 
idrett, men vi regner med at det nye langtidsprogrammet i sin endelige utforming, får en langt 
strammere form. 
 
«Idretten vil»                                                                                                                          
NBIF støtter forslaget om å døpe om «Idrettspolitisk dokument (IPD)» til «Idretten vil». Navnendringen 
bidrar positivt til forståelsen av at dette er et dokument som angår hele norsk idrett.  
 
Vi har vært gjennom en tingperiode med et IPD som man i etterkant må erkjenne har hatt bredt fokus, 
men har ikke bidratt til prioritering. På den måten fant alle noe man kunne kjenne seg igjen i, men det 
har ikke bidratt til spissing og prioritering i idretten. NBIF støtter forslaget om at «Idretten vil» skal 
være mer overordnet og retningsgivende enn tidligere planer. Vi forutsetter at vi blir involvert i 
konkretisering og utviklingen av den endelige langtidsplanen. 
 
NBIF har i tidligere høringssvar til moderniseringsprosessen, nettopp uttalt at ledestjernen må være 
«mer og bedre idrett», slik som høringsnotatet også omtaler. Vi er enige om at «Flere med» er en slik 
ledestjerne.  
 
Vi synes moderniseringsprosessen blir mye borte i høringsnotatet, og mener at den bør få større  

Til: NIF  
 

Ullevål, 06.02.2019 



 

 

plass i langtidsplanen. NBIF er usikker på hvordan prosessen frem mot et vedtak om fireårig  
strategiplan i idrettsstyret vil foregå, og mener dette må beskrives i plandokumentet. 
 
Ansvarsfordeling i idretten                                                                                                
Vi støtter forslaget om at det må være en god rolle- og ansvarsfordeling i idretten. Samtidig må det 
være medlemmets behov og ønsker som må ha fokus. Medlemmene må selv få velge hvor de skal 
delta og engasjere seg i idretten.  
 
Mange særforbund har i dag et begrenset tilbud og mulighet til å ivareta «Livslang idrett». 
Bedriftsidretten er kanskje det særforbundet som i aller størst grad kan ivareta ønsket om å få være 
aktiv i voksen alder.  
 
Bedriftsidretten er det eneste særforbundet som kun har voksne som målgruppe, og har derfor 
tilegnet seg unik kompetanse på tilpassede aktiviteter gjennom sin tette kontakt med både 
arbeidsgivere og arbeidstakere. Bedriftsidretten når også ut til grupper av voksne som kanskje ellers 
ikke ville vært medlemmer i norsk idrett.  
 
Bedriftsidretten har et bredt tilbud av ulike aktiviteter. Gjennom lavterskel gis tilbud på et nivå som kan 
passe for de som ellers ville falle utenom den organiserte idretten. Bedriftsidretten er klare til å ta et 
større ansvar for å sikre «Livslang idrett». NBIF mener bedriftsidretten skal klare å få flere i aktivitet 
og flere i aktivitet lenger om vi får et utvidet mandat innen mosjonsidrett. Vi har et større antall ansatte 
rundt i fylkene som kan følge opp et slikt mandat. 
 
Idrett som virkemiddel                                                                                                                      
Vi har over tid registrert at NIF ofte beskriver folkehelse, inkludering, integrering og tilhørighet som en 
konsekvens av idretten. Dette er ikke en feil beskrivelse, men det er en ensidig beskrivelse.  
Idretten må også se at et individ kan ha et eget ønske om bedre helse, ønske om tilhørighet og å bli 
inkludert, og nettopp derfor velger idretten som virkemiddel for å oppnå dette.  
 
Dette er et «fortrinn» vi har og som vi må både være stolte av, kommunisere med bred pensel og ikke 
være bekymret for å få tilført ressurser til. 
 
Visjon og virksomhetside                                                                                                              
NBIF ønsker også å beholde eksisterende visjon for norsk idrett, som foreslått i høringsnotatet.  
Forslag til virksomhetside er også god, men vi stiller oss spørsmål om den i tilstrekkelig grad fanger 
opp alle de som først og fremst engasjerer seg i idretten gjennom å være trenere, ledere, dommere 
m.m og ikke bare de som deltar i idrettslig aktivitet. 
 
Verdier                                                                                                                      
Høringsnotatet introduserer nye verdier for idrettsorganisasjonen; Ambisiøs, ærlig, leken og felles. Vi 
har oppfattet at disse skal erstatte eksisterende verdier. 
 



 

 

Vi mener å huske at prosessen frem mot dagens aktivitetsverdier og organisasjonsverdier var 
omfattende og utløste mye engasjement på ulike arenaer og samlinger i idretten. Dette satte 
verdiarbeidet høyt på dagsorden.  
 
Vi foreslår at det gjennomføres gode prosesser for å forankre og skape eierskap til nye verdier for 
norsk idrett. 
 
Strategiske satsningsområder                                                                                          
NBIF støtter de fire strategiske satsningsområdene: Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og bedre 
anlegg og Bedre toppidrett. Vi mener at forslaget treffer veldig godt med disse områdene. 
 
Vi er også enige om at langtidsplanen «Idretten vil» skal utløse fireårige strategiplaner for idrettens 
organisasjonsledd.  
 
Høringsnotatet sier ingenting om et eventuelt vedtak på tinget om 2-årige idrettsting, og hvilke 
konsekvenser det har for idrettens langtidsplaner. Skal planene da fortsatt være 4-årige? 
 
Livslang idrett                                                                                                                         
NBIF er svært tilfreds med at høringsnotatet løfter opp og frem «Livslang idrett» som et av fire 
strategiske satsningsområder. Bedriftsidretten har alltid vært opptatt av dette, og har i praksis arbeidet 
for å fremme «Livslang idrett».  
 
Når «idrettsglede for alle» oftest viser seg å handle om barn og ungdom i ord, tale og handling, 
fremkommer også det ved økonomiske tildelinger. Under eksisterende IPD og i kap 7.3 Idrettens 
finansiering punkt f) Bevilgningen til utviklingen av voksenidretten må økes i tråd med 
organisasjonens mål, har det i inneværende tingperiode ikke medført noen positiv utvikling eller blitt 
satt høyt på dagsorden. Snarere tvert imot. 
 
I tillegg i programerklæringen i IPD ble det uttrykt at «Norsk idrett vil bli det mest attraktive 
treningsfellesskapet for voksne», og vi vil uttrykke vår misnøye med at hverken bevilgningene til 
voksenidretten ble økt, eller at programerklæringen ble tilstrekkelig fulgt opp.  
 
NIF orienterte tidlig i tingperioden om at det var urealistisk å nå målet i programerklæringen (…..bli 
det mest attraktive treningsfellesskapet  for voksne) om det ikke fulgte med økonomiske ressurser, og 
satte et «rødt trafikklys» på status på dette området.  
 
Vi er bekymret for at en slik tidlig konklusjon, også speilet NIFs vilje og motivasjon til virkelig å 
realisere fokus på voksne. NBIF mener dette må få et helt annet engasjement videre inn i en ny 
tingperiode med fokus på «livslang idrett». 
 
Bedre idrettslag                                                                                                              
Idrettslaget, er som det står i høringsnotatet, kjernen i den organiserte idretten.  På samme måte er 
bedriftsidrettslaget kjernen i bedriftsidretten. Vi er tilfreds med at dette er et satsningsområde.  



 

 

Vi mener samtidig at «Enklere idrettslag» må få en plass i den endelige langtidsplanen. Uttesting av 
ordninger for å gjøre det enklere å drive idrettslag og uttesting av alternative medlemskapsformer, må 
fortsette inn i neste tingperiode.  
 
«Enklere idrettslag» må også bli enda enklere, og må omfatte mer enn å redusere antall lovpålagte 
styreverv. Det må være enkelt å drifte et idrettslag og det må være enkelt å være medlem.  
 
Et bedriftsidrettslag skiller seg fra et ordinært idrettslag på flere måter. Mens et idrettslag henter sine 
medlemmer bredt, vil bedriftsidrettslagets medlemmer i hovedsak være knyttet til en 
bedrift/virksomhet. 
 
Det er flere lovpålagte oppgaver for et idrettslag/bedriftsidrettslag. I et idrettslag er det gjerne foreldre 
og andre ildsjeler som tar ansvar for å håndtere disse oppgavene, mens det i et bedriftsidrettslag 
oftest er det de samme som har et sterkt ønske om å være aktive, som også må ta på seg 
administrative lovpålagte oppgaver. Mange opplever at en rekke formelle krav er hemmende for 
aktivitet. 
 
Norsk idrett kommer i tiden fremover til å få stadig større konkurranse fra kommersielle aktører, og 
høyst sannsynlig vil vi se mer av den konkurransen også rettet mot barn og ungdom som målgruppe. 
Vi må gjøre oss attraktive og være førstevalg.  
 
Flere og bedre idrettsanlegg                                                                                             
«Flere og bedre idrettsanlegg» et svært viktig satsningsområde. Vi mener også at dette området må 
henge sammen med «Livslang idrett» på den måten at anlegg er tilgjengelige for alle målgrupper.  
 
Bedre toppidrett                                                                                                                    
«Bedre toppidrett» ligger langt på utsiden av bedriftsidrettens virkeområde, men vi støtter positivt 
oppunder dette satsningsområdet. 
 
Rammevilkår                                                                                                            
 Rammevilkår er og blir en viktig faktor for et strategisk satsningsområde. En konsekvens av 
«Livslang idrett» som prioritert område, må også synliggjøres gjennom økonomiske prioriteringer. Det 
må investeres i utvikling av aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet for våre medlemmer i norsk idrett.  
 
Mvh 
 

 
Grethe Fossli       Svenn Erik Bolle  
President       Generalsekretær 
Grethe.fossli@lo.no      Svennerik.bolle@bedriftsidretten.no 

mailto:Grethe.fossli@lo.no


 

 

 

Daglig leder  

Terje Jørgensen 

tj@saerforbund.no 

+ 47 90 61 05 64  

www.særforbund.no 

@saerforbund 

https://www.facebook.com/saerforbund 

  

Til særforbundene 

Ullevål stadion, 8. januar 2019 

 

 

Grunnlagsnotat til særforbundene - høring langtidsplan for norsk idrett 

Det vises til høringsdokument Ny langtidsplan for norsk idrett distribuert 19. desember 2018. Frist 

for innspill til innspill@idrettsforbundet.no er satt til 7. februar 2019. 

Det fremgår av høringsdokumentet at det er gjennomført en spørreundersøkelse i alle landets 

idrettslag, og at det er mottatt 886 svar. Med ansvar for aktiviteten i sine respektive idretter, burde 

særforbundene blitt involvert betydelig grundigere enn det som har vært tilfelle her. 

I tillegg til en workshop med streng regi og begrenset innflytelse, opplyses det at det er 

gjennomført innspillsrunder hvor representanter fra generalsekretærer i særforbundene har vært 

involvert. Det er ikke kjent hvordan denne prosessen har vært lagt opp, hvem som har vært 

involvert eller hvilke temaer som har vært berørt. 

Evaluering 

En prosess med å lage et nytt idrettspolitisk dokument (IPD) bør starte med å evaluere det 

inneværende strategidokumentet. Det ser ikke ut at dette er gjennomført, men det sies i 

høringsdokumentet at man har satt som mål at det nye strategiske dokumentet om mulig skal være 

mer overordnet og 

retningsgivende, med 

færre mål enn tidligere. 

Inneværende IPD er 

utformet slik at det kan 

oppfattes at det 

inneholder nærmere 

100 mål. Det er ikke 

riktig. Det har heller 

ikke vært meningen 

med dokumentet. 

Hovedmålene i det 

inneværende 

dokumentet er målene 

for kjerneprosessene 

beskrevet på side 9 i 

dokumentet: 

Det som i IPD 2015-2019 fra side 10 og utover er beskrevet som organisasjonsmål, er mål for 

støtteprosesser og ikke for idrettsorganisasjonens kjernevirksomhet. Det hadde vært en fordel om 

disse målene ble behandlet i handlingsplaner i stedet for å dominere et strategisk og overordnet 

dokument som IPD. En sterkere spissing av strategidokumentet hadde med nødvendig tydelighet 

belyst målene for arbeidet med kjerneprosessene, slik at man også kunne unngått den 

misforståelse at IPD har hatt alt for mange mål.  

En ny plan bør ha et begrenset antall mål – slik det legges opp til i høringsdokumentet. 

mailto:tj@saerforbund.no
http://www.særforbund.no/
https://www.facebook.com/saerforbund
mailto:innspill@idrettsforbundet.no
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Høringsutkastet 

I utkast til nytt strategidokument tenkes det nytt. Det er bra. Man blander imidlertid mål for 

kjerneprosesser og støtteprosesser, og målene er i all hovedsak formulert slik at de ikke er målbare 

– de bærer mer preg av å være ambisjoner enn mål. Når man i tillegg utelater mål for kjerne-

prosessene, vil utkastet til nytt strategidokument slik det er utformet i høringen være lite egnet 

som et styringsdokument. Det er slik at når det viktigste ikke måles, blir ofte det som måles viktigst. 

Nå er man i ferd med endelig å få en nøyaktig og helhetlig oversikt over medlemmer og 

medlemskap i norsk idrett. Da må dette verktøyet også benyttes i styringssammenheng. Det 

anbefales derfor å benytte samme målstruktur som i inneværende IPD; tabellen som er vist på 

forrige side. Måltallene kan med fordel revideres, basert på en analyse av hvor vi faktisk står i dag, 

og hva som er naturlige mål for den kommende perioden. Mål for støtteprosesser bør ikke tas inn i 

IPD, men heller i egne handlingsplaner – slik det legges opp til i høringsdokumentet. Det bør 

imidlertid gjennom programerklæringen i IPD kunne legges en hovedvekt også på støtteprosesser 

som vurderes som viktige i perioden. 

Kjernen i inneværende IPD vurderes å være god. Jeg tar derfor utgangspunkt i denne, og anbefaler 

at nye mål legges inn i en struktur som i større grad samsvarer med dagens IPD enn det 

høringsdokumentet legger opp til (vedlegg). 

Det anbefales å dele dokumentet slik at det som er varig og gjeldende for flere perioder behandles 

adskilt fra det som spesielt angår den aktuelle perioden. Videre også å ta med en nærmere 

utdyping av idrettsorganisasjonens posisjon i det norske samfunnet – en idretts- og samfunns-

politisk beskrivelse av hvordan vi selv ser på vår rolle i samfunnet (nytt punkt 1 i vedlegget).  

Nytt IPD 

Verdigrunnlag 

Visjonen «idrettsglede for alle» er god og godt innarbeidet. Forslaget om å beholde den støttes. 

Formål og virksomhetsidé 

I det nåværende IPD er formål og virksomhetsidé beskrevet med utgangspunkt i formålet for NIF 

slik det er beskrevet i NIFs lov § 1-2. Virksomhetsidéen i det eksisterende IPD ble etablert med en 

uttalt gyldighet utover en tingperiode. Den oppleves som god, og foreslås derfor beholdt; 

Eksisterende virksomhetsidé 

(1) Tilby alle barn et variert aktivitetstilbud tilpasset barnas fysiske utvikling 

innenfor trygge og stimulerende miljøer. 

(2) Ta vare på alle sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk 

utfoldelse for alle gjennom hele livet. 

(3) Være en ledende toppidrettsnasjon som utvikler en prestasjonskultur 

innenfor alle særidretter og gir store opplevelser til det norske folk.  

(4) Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer 

seg i takt med samfunnet forøvrig. 

(5) Være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. 

NIFs forslag til ny 
virksomhetsidé i 
høringsdokumentet 

Alle skal kunne oppleve 

idrettslig aktivitet, 

mestring og utvikling møtt 

med respekt og fellesskap 

i en trygg 

idrettsorganisasjon. 

 

Verdier 

En organisasjons verdier bør ikke endres for ofte. I idrettspolitisk dokument 2015-2019 er det åtte 

verdier; fire organisasjonsverdier og fire aktivitetsverdier. Medlemmer og organisasjonsledd har 

generelt ikke et nært forhold til disse – ikke nødvendigvis fordi de er dårlige. Trolig mest fordi de er 
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for mange og fordi de ikke trekkes frem og forankres godt i det daglige. Det anbefales i fremtidige 

plandokumenter å styre etter de organisasjonsmål som er beskrevet i NIFs lov § 1-2: 

NIFs verdier beskrevet i NIFs lov § 1-2 

Frivillighet 

Demokrati 

Lojalitet 

Likeverd 

Forslag til verdier i høringsdokumentet 

Ambisiøs 

Ærlig 

Leken 

Felles 
 

Programerklæring 

I høringsutkastet legges det opp til en særskilt satsing på visse områder i kommende periode 

(strategiske satsingsområder). Det er viktig å samle organisasjonen om noen områder eller mål som 

det er enighet om å satse særskilt på. I vedlegget er det under punkt 5 Programerklæringer tatt 

med de samme strategiske satsingsområder som i høringsdokumentet – i tillegg til moderniserings-

programmet og idrettens finansiering som trolig også trenger særskilt prioritet også i den neste 

perioden.  

Hvordan programerklæringen utformes bør være et sentralt (kanskje det mest sentrale?) 

debattpunktet på idrettstinget 2019. Det er viktig at debatten styres godt slik at man ikke ender 

opp med for mange punkter i programerklæringen. Ni punkter, slik det er i programerklæringen i 

det inneværende IPD er for mange. 

Idrettsmål for perioden 

Dette er hovedinnholdet i et IPD. Det foreslås videreført uendret. Som nevnt tidligere, bør det 

imidlertid vurderes å justere målene basert på en kartlegging av faktisk medlemskap i dag, og på 

det grunnlag; hvilke mål det er naturlig å sette seg for den kommende perioden.  

Avslutning 

Høringsnotatet introduserer en kursendring for idrettsorganisasjonens sentrale, felles 

styringsgrunnlag (IPD). Nytenking er bra. I vedlegget er de nye tankene foreslått tatt med i et 

kortere strategidokument som i større grad trekker med seg strukturen fra IPD 2015-2019. 

I høringsdokumentet legges det opp til en planhorisont på fire år. På idrettstinget i 2019 vil det 

trolig bli vedtatt overgang til toårig tingperiode. Det betyr ikke at man automatisk bør gå over til 

toårige strategiplaner, det aktualiserer imidlertid en diskusjon om planhorisont. Det vil kanskje 

være aktuelt å vurdere et dokument som dekker en tingperiode på to år, i kombinasjon med et 

strategidokument som dekker en lengre periode. Dette spørsmålet bør være en del av debatten 

frem til idrettstinget 2019. 

 

Med vennlig hilsen 

Terje Jørgensen (s) 

Daglig leder 
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Vedlegg 

 

 

EN FELLES PLAN FOR NORSK IDRETT 

Idrettspolitisk dokumentet er en plan for hele den organiserte idretten i Norge. Den skal være 

styrende for hele norsk idrett. Første del av dokumentet tar opp temaer som har gyldighet langt 

utover denne tingperioden, så som rolle, visjon, formål og virksomhetsidé. Deretter kommer en 

programerklæring med mer konkrete ambisjoner for tingperioden, før det angis mål for 

idrettsaktiviteten – norsk idretts kjernevirksomhet. 

FØRSTE HOVEDDEL I STRATEGIDOKUMENTET - «IDRETTEN ER» 

1. IDRETTSORGANISASJONENS ROLLE I SAMFUNNET 

Som landets desidert største frivillige organisasjon, spiller idrettsorganisasjonen en sentral rolle i 

det norske samfunnet. Organisasjonen er bærer av noen av de viktigste verdiene vi har felles i 

Norge, den er en viktig arena for ivaretakelse og utvikling av fellesskap og frivillighet, ansvar og 

respekt; i tillegg til aktivitet, glede og folkehelse. Organisasjonen ser det nasjonale ansvaret som 

følger med denne rollen, og er opptatt av å ivareta og utvikle rollen til beste for hele samfunnet.  

2. IDRETTSGLEDE FOR ALLE  

Visjonen ”idrettsglede for alle” skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Alle skal få 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.  

”Idrettsglede for alle” er en krevende ambisjon, og skal være den viktigste drivkraften for de som 

deltar. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har først lyktes når alle føler seg 

velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene.  

Norsk idrett skal gjennom aktivitetstilbudet, og de som deltar, gjenspeile mangfoldet i det norske 

samfunnet. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett 

prestasjonsnivå. 

Norsk toppidrett skal være grensesprengende og skape store prestasjoner innenfor rammen av en 

ren idrett og fair play. Nasjonen skal oppleve stolthet og glede over hva våre beste utøvere 

presterer ute i verden.  

3. FORMÅL OG VIRKSOMHETSIDÉ 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og 

uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

Definisjoner: 

”Norsk idrett” Hele den organiserte idrettsbevegelsen. 

”NIF”             Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 

”Idrettslag»     Fellesbetegnelse for alle fleridrettslag, særidrettslag og bedriftsidrettslag. 
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Virksomhetsideen skal ha gyldighet langt utover tingperioden. Norsk idrett skal: 

(1) Tilby alle barn et variert aktivitetstilbud tilpasset barnas fysiske utvikling innenfor trygge og 

stimulerende miljøer. 

(2) Ta vare på alle sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk utfoldelse for alle gjennom 

hele livet. 

(3) Være en ledende toppidrettsnasjon som utvikler en prestasjonskultur innenfor alle særidretter 

og gir store opplevelser til det norske folk.  

(4) Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer seg i takt med 

samfunnet forøvrig. 

(5) Være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. 

4. IDRETTENS VERDIGRUNNLAG 

Norsk idretts verdigrunnlag er beskrevet i § 1-2 i NIFs lov; organisasjonens arbeid skal preges av  

 

 

 

 

 

ANDRE HOVEDDEL I STRATEGIDOKUMENTET - «IDRETTEN VIL» 

5. PROGRAMERKLÆRING  

Norsk idrett vil i perioden 2019-2023 ha særskilt fokus på følgende mål: 

(1) Modernisering av organisasjonen 

(2) Livslang idrett – et mangfoldig idrettstilbud til alle uansett alder og nivå 

(3) Bedre idrettslag – styrke frivilligheten og bedrede rammer for klubbdrift 

(4) Flere og bedre idrettsanlegg 

(5) Bedre toppidrett – de beste skal bli flere og bedre 

(6) Idrettens finansiering 

6. IDRETTSMÅL FOR TINGPERIODEN  

6.1. Kjerneprosesser i norsk idrett  

Organisasjonens virksomhet er bygget opp rundt de kjerneprosessene som bidrar til at norsk idrett 

leverer et aktivitetstilbud til medlemmene i tråd med sitt formål.   

 

Prosessene er ikke begrenset til målgrupper eller livsfaser, men representerer en gjennomgående 

tankegang. De har relevans for alle aktivitetsområder, men kan ha ulik betydning innenfor 

aldersgruppene. 

Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd 
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- Med «Rekruttere» mener vi økning i antall personer som melder seg inn som medlem og deltar i 
en eller flere aktiviteter – både nye og tidligere medlemmer. 

- Med «Utvikle og Ivareta» mener vi organisasjonens oppfølging av medlemmene gjennom deres 
ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, idrettslig ferdighet og mestring, samt 
tilbud om fellesskap og treningsaktivitet er viktige deler av helheten i denne prosessen.  

- Med «Prestere» mener vi organisasjonens samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt 
idrettslig nivå opp mot toppidrett og internasjonale prestasjoner.  

6.2. Målgrupper  

Siden norsk idrett ønsker å være inkluderende og ta vare på mangfoldet, og vil gi alle mulighet til å 

utøve idrett, får vi også mange målgrupper med ulike behov. I dag starter norsk idretts prioriteringer 

etter «småbarnsalder» (0-5 år), selv om til rettelegging også denne gruppen må være iht. idrettens 

grunnleggende prinsipper. I dette idrettspolitiske dokumentet er mål og planer rettet inn mot fire 

prioriterte målgrupper. Mer detaljerte utviklingsplaner må deretter utvikles for å differensiere 

tiltakene bedre. 

- Med «Barn» forstår vi alle i aldergruppen 6-12 år, dvs. barneskolealder fra det år de fyller 6 år 
t.o.m. det år de fyller 12 år. 

- Med «Ungdom» forstår vi alle i aldersgruppen 13-19 år, dvs. perioden med ungdomsskole og 
videregående skole. 

- Med «Unge voksne» forstår vi alle i aldersgruppen 20-35 år, dvs. perioden med studier og 
yrkesvalg, samt etableringsfasen for unge familier. 

- Med «Voksne» forstår vi alle fra det år de fyller 36 år og eldre, dvs. den perioden hvor det er 
grunn til å anse de fleste for relativt «etablerte».   

6.3. Resultatmål for 2019 

For tingperioden 2015-2019 har norsk idrett satt seg følgende 
resultatmål. Organisasjonsleddene bidrar på ulike områder. Den samlede 
innsatsen blir avgjørende for måloppnåelsen. 
 

 Rekruttere 

«Åpen og 
inkluderende» 

Ivareta og utvikle 

«Livslang 
idrettsglede» 

Prestere 

«Sammen om de store 
prestasjoner» 

Barn 

6-12 år 

80 % aktive 1) 70 % aktive når 
de fyller 12 år 2) 

 

Ungdom 

13-19 år 

40 % aktive 1) 35 % aktive når 
de fyller 19 år 2) 

Alle forbund har 
utviklet planer for sin 
talentutvikling 3) 

Unge 
voksne 

20-35 år 

15 % aktive 1) 15 % aktive når 
de fyller 35 år 2) 

a) Topp 3 i verden i 
vinteridrettene 4) 

b) Topp 25 i verden i 
sommeridrettene 
4) 

Voksne 

36 år + 

20 % aktive 1) 20 % aktive når 
de fyller 500 år 2) 

 

 

1) Prosenttallet angir hvor stor 

andel av befolkningen som har 

medlemskap i organisasjonen i 

det aktuelle aldersintervallet. 
2) Prosenttallet angir hvor stor 

andel av befolkningen som har 

et aktivt medlemskap ved 

angitt alder. 
3) Angår de særforbundene som 

deltar i konkurranse-idrett 

innenfor et internasjonalt 

særforbund 
4) Samlet måloppnåelse for 

olympiske, ikke-olympiske og 

paralympiske idretter. 

Kravene til samlet mål-

oppnåelse skal gjøres på 

objektive kriterier og ikke 

alene basert på olympiske og 

paralympiske medaljer. Det er 

topprestasjonene i en samlet 

norsk idretts-bevegelse som 

skal ligge til grunn for 

målkravene. 

 



Fra	Brettforbundet	(/Snowboardforbundet)	
	
Til	NIF.		
	
	

Oslo,	7.	Februar	2019	
	
	

Høring	ny	langtidsplan	for	norsk	idrett	–	tilbakemelding	fra	Brettforbundet.		
	
Innledningsvis	ønsker	vi	å	vise	til	dokumentet	”Grunnlagsnotat	til	særforbundene	-	høring	
langtidsplan	for	norsk	idrett”,	utarbeidet	av	Terje	Jørgensen	i	SFF.	Notat	følger	som	et	
vedlegg	til	vårt	høringssvar.	Vi	vil	oppfordre	til	at	innspillene	i	Grunnlagsnotatet	tas	med	i	det	
videre	arbeidet	–	og	at	disse	dokumentene	Grunnlagsnotatet	og	”Høringsutkast	1	–	idretten	
vil”	kan	kombineres	med	mål	om	å	få	til	en	best	mulig	prosess	frem	endelig	behandling	på	
Tinget	i	mai.		
	
Det	er	forøvrig	positivt	at	det	tenkes	nytt	rundt	navn	og	struktur	for	dokumentet.	Godt	
jobbet	–	og	takk	for	at	dere	løfter	frem	en	spennende	debatt	om	et	helt	nytt	
strategidokument	og	langtidsplan	for	norsk	idrett!	
	
Brettforbundet	ønsker	videre	å	gi	følgende	innspill	(hvor	enkelte	av	disse	allerede	er	nevnt	
som	en	del	av	Grunnlagsnotat	nevnt	over:		
	

• Visjonen	Idrettsglede	for	alle	står	seg	godt	og	bør,	slik	det	legges	opp	til,	beholdes.		
• Eksisterende	virksomhetside	oppleves	som	god,	og	dekkende	for	det	organisasjonen	

gjør	i	dag.	Vi	opplever	at	det	nye	forslaget	ikke	nødvendigvis	er	dekkende	nok.	
Samtidig	er	det	bra	at	det	sees	på	hvordan	den	kan	spisses.	Virksomhetsideen	bør	
ikke	bare	omtale	”barn”,	men	også	”ungdom”,	og	dette	foreslås	tatt	inn.		

• Vi	er	åpne	for	at	verdiene	kan	tas	opp	til	vurdering,	samtidig	mener	vi	dette	bør	være	
gjenstand	for	en	noe	mer	inkluderende	prosess.	I	dag	har	vi	for	mange	verdier	–	hele	
åtte	–	tre	oppleves	som	mest	riktig.		

• De	strategiske	satsningsområdene	kan	oppleves	som	for	altomfattende,	og	dermed	
krevende	å	forholde	seg	til	som	styringsverktøy.	Vi	vil	oppfordre	til	at	disse	spisses,	i	
tråd	med	en	bred	forståelse	av	de	utfordringer	norsk	idrett	opplever,	og	kommer	til	å	
opplevede,	kommende	tingperiode.	Vi	savner	en	god	beskrivelse	av	de	utfordringer	
og	muligheter	norsk	idrett	opplever,	som	et	utgangspunkt	for	valg	av	strategiske	
satsningsområder.		

• Målene	innenfor	hvert	strategisk	satsningsområde	kan	med	fordel	også	spisses.	Vi	ser	
at	det	er	krevende	å	lage	helt	konkrete	og	direkte	målbare	mål	på	et	slikt	overordnet	
nivå,	samtidig,	om	målene	spisses,	vil	de	kunne	ha	en	mer	samlende	kraft.		

• Videre	ønsker	Brettforbundet	å	foreslå	følgende:		
o Alt	av	innholdet	med	varighet	utover	tingperioden	løftes	ut	i	en	egen,	separat	

del	eller	dokument.	Denne	kan	f.	eks	hete	(noe	så	kjedelig	som)	"Norsk	idretts	
visjon,	verdier,	formål	og	posisjon",	og	kan	inneholde	visjon,	verdier,	formål	
og	virksomhetside.		



o Strategien	og	målene	kan	med	det	kanskje	lettere	endres	og	tilpasses	også	2-
årige	tingperioder?	Siden	det	helt	overordene	ligger	fast	(og	er	skrevet	i	sten),	
altså	"Norsk	idretts	visjon,	verdier,	formål	og	posisjon",	og	kan	tas	opp	til	
behandling	kun	ved	behov,	kan	vi	også	være	enda	mer	konkrete	(og	kanskje	
målbare?)	i	selve	strategi-/mål-delen.			

o I	tillegg	kan	det	foreslås	at	vi	utdyper	nærmere	vår	posisjon	i	det	norske	
samfunnet.	Vi	må	ta	mer	plass,	tenker	vi,	før	andre	tar	den.	Her	er	den	nye	
Kulturmeldingen	god.	Hør	bare	på	innledningen:	"Kunst	og	kultur	er	ytringar	
med	samfunnsbyggjande	kraft,	og	kulturpolitikken	skal	byggje	på		
ytringsfridom	og	toleranse.	Kulturlivet	og	sivilsamfunnet	er	føresetnader	for	
danning	og	ei	opplyst		offentlegheit,	og	dermed	ei	investering	i	demokratiet."	
Noe	tilsvarende	kan	sies	om	idretten	og	den	rolle	i	det	norske	samfunnet.	
"Norsk	idretts	visjon,	verdier,	formål	og	posisjon"	er	vår	felles	forståelse	av	
hvorfor	vi	er	til	og	vår	posisjon	i	det	norske	samfunnet.		

	
	
Vi	i	Brettforbundet	bidrar	gjerne,	enten	det	er	ved	å	stille	i	møter	eller	gi	innspill	på	andre	
måter,	til	det	videre	arbeidet	med	”Idretten	Vil”.		

	
Vi	ser	frem	til	videre	drøfting	rundt	nye	”IPD”	frem	mot	og	på	Tinget!		
	
	
	
Med	vennlig	hilsen	for	Brettforbundet	
	
	
Ola	Keul	 	 	 	 	 Bijora	Sardarian		
President	 	 	 	 	 Generalsekretær	



 
MEDLEM 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME 

NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET 
NORGES IDRETTSFORBUND 

 

 
 

Norges Cykleforbund • Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud • Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga 
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012 

www.sykling.no 

Norges Idrettsforbund 
0840 Oslo 
 
innspill@idrettsforbundet.no 
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Ny langtidsplan for norsk idrett 
 
Norges Cykleforbund oversender herved innspill til ny langtidsplan for norsk idrett. 
 

1. Innledningen 
Ref. medlemskap – her beskrives det slik at særforbund er medlem i NIF. Per definisjon så er medlemskap 
basert på en betaling av medlemskontingent – det gjør ikke særforbund til NIF. Idrettslag er medlem i   
særforbund, og betaler oftest en kontingent – da er de medlemmer. 
NIF er en paraplyorganisasjon, med hovedoppgave å gjøre hverdagen for hele norsk idrett enklere og 
fremskaffe de beste rammebetingelsene. 
Ref. ansvar, roller og hovedoppgaver – dette er vel drøftet gjennom utallige år, og avklaringer er 
oppnådd. Utfordringen ligger mer i å følge opp at dette overholdes og gjennomføres. 
Ref. bedre idrettstilbud – er dette egentlig nødvendig. Norsk idrett har i dag et stort og bredt tilbud, men 
det mangler ressurser (økonomi) til å gjennomføre det vi allerede har – og gjøre disse tilbudene enda mer 
attraktive.  
Ref. fireårige strategiplaner -... lager egne fireårige….. 
Fungerer idrettsstyret som styre for idrettskretsenes administrasjon ? 
 

2. Verdier – ambisiøs, ærlig, leken, sammen (felles) 
På Sf møte 22. januar, ble det foreslått å endre «felles» til «sammen». Dette er et mer dekkende begrep, 
fordi dette vil omfatte alle involverte i norsk idrett. 
 

3. Livslang idrett 
… økonomisk barriere for deltakelse: 
Norsk idrett har behov for ytterligere bedring av rammebetingelsene – dette gjelder anlegg, arenaer, 
utstyr. Det må være en av NIFs viktigste oppgaver; skaffe mer ressurser (penger) fra det offentlige. 
Videre er det viktig at idrettslagene gis mulighet til å bedre tilbudene for de eldre aldersgruppene 
«fremtidig organisering av voksenidretten». Det er i dag et klasseskille bl.a. fordi mange bedrifter dekker,  
helt-eller-delvis, sine BIL-medlemmers kostnader ved deltakelse i konkurranser, treningstimer osv. 
Medlemmer i et idrettslag, må hovedsakelig dekke dette av egen lommebok.  

  Ref. mål – pkt 1: «Idretten vil arbeide for….» 
 Dette er upresist; «å arbeide for» er ikke målbart – målet må endres til (f.eks) «Idretten vil tilby et……» 
 Egentlig er dette ikke noen nyhet – idretten tilbyr dette allerede i dag. 
 Mål pkt 1 og pkt 3: dette er vel samme sak, men med liten annen ordlyd. Kan være et mål 
  

4. Bedre idrettslag: 
Anlegg: 
Anlegg er et gjennomgående tema, som medfører investeringer, og finansieres bl.a. ved tippemidler.  

mailto:innspill@idrettsforbundet.no


 
 

I de aller fleste sammenhenger overses er de idretter som utøves på arenaer (ikke idrettsanlegg), ofte i 
konflikt med andre aktiviteter (ikke idrett). De er avhengige av midlertidige installasjoner for å avholde 
konkurranser. Ved bruk av enkelte av disse arenaene, pålegges idretten krav, med påfølgende kostnader, 
fra andre offentlige instanser. Ref. sykling landevei – krav fra politiet, vakthold, opplæring osv. 
 
Derav har de minimal mulighet til å skaffe seg inntekter fra reklame og publikum, i motsetning til lukkede 
arenaer (fotball, haller osv). Dette er en utfordring – og forskjellene mellom idrettene må redureres. 
 
Ref. mål – pkt 1: «Idrettene vil arbeide for et godt……» 
Dette er upresist; «å arbeide for» er ikke målbart – målet må endres til (f.eks) «Idretten vil ha……» 

 Egentlig er ikke noe mål – burde være en selvfølge. 
Ref. mål – pkt 3: «Idrettene vil arbeide for at idrettslaget……» 
Dette er upresist; «å arbeide for» er ikke målbart – målet må endres til (f.eks) «Idretten vil at……» 
Her ligger det store utfordringer – for NIF er det bare å sette i gang prosessene for å oppnå bedre 
økonomi og rammebetingelser for idrettslagene. 
 

5. Flere og bedre idrettsanlegg 
NCF vil påpeke at det kun brukes uttrykket «anlegg». De er flere idretter som ikke har faste anlegg, men 
arenaer der idrett utøves (ref. Bedre idrettslag/anlegg). 
Det er særs viktig at arbeidet med opprusting og løpende vedlikehold av anlegg og arenaer behandles 
med større tyngde, og viktigheten av dette. Det er ikke nødvendig å alltid bygge nytt og større. 
 

6. Bedre toppidrett 
Det er viktig å beholde særforbundenes ansvar for toppidretten, der Olympiatoppen er en ressurs.  
Allikevel oppleves det at Olympiatoppen forskjellsbehandler gjennom bruk av til dels betydelige ressurser. 
For fremtiden er det viktig at disse prioriteringene blir gjenstand for kritisk gjennomgang, og om det er til 
nytte for flere enn noen få idretter. 
Det skrives bl.a. «være verdensledende på kompetanse» - det må spesifiseres tydeligere innen hvilke 
områder 
Ref. mål – pkt 3: Idretten vil hjelpe unge utøvere….» 
Utviklingen av unge utøvere (fremtidens verdensutøvere) skal og må gjøres på særforbundsnivå, 
tilsvarende den ordningen vi har i dag «utvikling unge utøvere». Dersom dette skal legges inn under 
Olympiatoppen, frykter vi at forskjellsbehandlingen vil forsterkes. 
 

Forslag til Idrettspolitisk dokument 2019—2023. 
Første hoveddel – «idretten er» - pkt. 3 – Formål og virksomhetside: 
Sitat: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet……. 
 
Basert på de innledende definisjoner så er dette et ansvar for hele norsk idrett, ikke bare «NIF skal arbeide for». 
Dette er et felles ansvar for alle organisasjonsledd og tillitsvalgte. 
Teksten må endres tilsvarende 
 

 
 
Med vennlig hilsen  
Norges Cykleforbund 

            
Jan-Oddvar Sørnes (s)         Heikki Dahle 
President          Spesial rådgiver 
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Til NIF

Oslo, 7. februar 2019

Høringssvar langtidsplan for norsk idrett
Det vises til høringsdokument Ny langtidsplan for norsk idrett distribuert 19. desember
2018.
Høringsnotatet introduserer en kursendring på grunnlag av resultatene fra en
spørreundersøkelse i alle landets idrettslag, og en workshop med innspillsrunder i
særforbund.

NIF har kun mottatt 886 svar på undersøkelsen, og Norges Fekteforbund har ikke vært
invitert inn på noen innspillsrunder om langtidsplanen. Norges Fekteforbund synes mange
av endringene er positive, men hadde håpet å bli mer involvert på et tidligere tidspunkt i
dette viktige arbeidet.

Generelle kommentarer
Norges Fekteforbund mener at det tidligere strategidokument (IDP) bar preg av veldig
mange fellesmål for organisasjonen, og at disse delmålene overskygget de langsiktige
målene for norsk idrett, og ikke minst bar preg av å være viktigere enn de målene som
hvert særforbund så som de viktigste for sin idrett.

For mindre særforbund med små administrasjoner, kan arbeid med, og rapportering av for
mange generelle organisasjonsmål både ta fokuset fra, og stjele tiden fra de utfordringene
og mulighetene som hvert enkelt særforbund anser som de viktigste.

Vi synes derfor at det er positivt at det nye strategiske dokumentet skal være mer
overordnet og retningsgivende, med færre mål enn tidligere. Vi mener allikevel at
langtidsplanen bør spisses mer, og ha tydeligere mål for arbeidet med kjerneprosessene.
Det bør dessuten i enda større grad legges opp til at hvert særforbundene selv setter egne
mål som er tilpasset utfordringer og muligheter, og selv utvikler spesifikke planer for å nå
disse.

For at den nye langtidsplanen skal bli et godt styringsdokument i planperioden er det viktig
at det skilles klarere mellom ambisjoner (visjoner) for norsk idrett og organisasjonsmål for
støtteprosesser i idrettsorganisasjonen. Norges Fekteforbund anbefaler derfor å i større
grad skille mellom det som er varig, og det er gjeldende for den aktuelle perioden med
målbare hovedmål for kjerneprosessene.

Norges Fekteforbund synes det er en god ide å benytte samme målstruktur som i
inneværende IPD, men med reviderte måltall som er må baseres på en grundigere analyse
av hvor vi faktisk står i dag, og hva som er naturlige og realistiske mål for den kommende
perioden. Mål for støtteprosesser bør ikke tas inn i langtidsplanen, men altså utvikles i
egne handlingsplaner som er tilpasset hvert enkelt særforbund.

Vi mener dessuten at det i langtidsplanen bør inkluderes en nærmere utdyping av
idrettsorganisasjonens posisjon i det norske samfunnet, og sette mål for dette også. Arbeid
med tillit og omdømme er ikke blitt mindre aktuelt i den siste perioden. Et godt omdømme
i befolkningen og høy grad av tillit hos de bevilgende myndigheter er helt essensielt for
hele organisasjonen.
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Norges Fekteforbund har på bakgrunn av ovenstående valgt å kommentere på hvert av
punktene i høringsutkastet, og i på bakgrunn av disse komme med et alternativt forslag
til ny spisset langtidsplan. Denne ligger sist i dokumentet.

Navn 
Norges Fekteforbund synes at dokumentet skal hete «Langtidsplan for norsk idrett 2019-
2023»

Verdigrunnlag
Visjonen «idrettsglede for alle» er god, og godt innarbeidet. Forslaget om å beholde den
støttes.

Formål og virksomhetside
I det nåværende IPD er formål og virksomhetside beskrevet med utgangspunkt i formålet
for NIF slik det er beskrevet i NIFs lov § 1-2.

Virksomhetsideen i det eksisterende IPD ble etablert med en uttalt gyldighet utover en
tingperiode. Da den foreslåtte virksomhetsideen dessuten er vanskeligere å
operasjonalisere foreslår Norges Fekteforbund å beholde den eksiterende.

Eksisterende virksomhetside:
1. Tilby alle barn et variert aktivitetstilbud tilpasset barnas fysiske utvikling innenfor

trygge og stimulerende miljøer.
2. Ta vare på alle sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk utfoldelse for

alle gjennom hele livet.
3. Være en ledende toppidrettsnasjon som utvikler en prestasjonskultur innenfor alle

særidretter og gir store opplevelser til det norske folk.
4. Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer seg i takt

med samfunnet ellers.
5. Være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

NIFs forslag til ny virksomhetside i høringsdokumentet:
Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling møtt med respekt og
fellesskap i en trygg idrettsorganisasjon.

Verdier
En organisasjons verdier bør ikke endres for ofte. I idrettspolitisk dokument 2015-2019 er
det åtte verdier; fire organisasjonsverdier og fire aktivitetsverdier.

Norges Fekteforbund opplever ikke at organisasjonen har et nært forhold til disse. Ikke
nødvendigvis fordi de er dårlige, men heller trolig mest fordi de er for mange og fordi de
ikke trekkes frem og forankres godt nok i det daglige.

Norges Fekteforbund anbefaler derfor at det i fremtidige plandokumenter styres etter de
organisasjonsmål som er beskrevet i NIFs lov § 1-2:

Forslag til verdier i høringsdokumentet:
• Ambisiøs
• Ærlig
• Leken
• Felles
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NIFs verdier beskrevet i NIFS lov § 1-2:
• Frivillighet
• Demokrati
• Lojalitet
• Likeverd

Programerklæring
Norges Fekteforbund mener utformingen av programerklæringen er det viktigste punktet,
og at dette bør være det mest sentrale debattpunktet på Idrettstinget i 2019.

Det er viktig at debatten styres godt slik at man ikke ender opp med for mange punkter i
programerklæringen. Ni punkter, slik det er i programerklæringen i det inneværende IPD
er for mange, spesielt for mindre særforbund med små administrasjoner.

I vårt forslag er har vi tatt med de samme strategiske satsingsområder som i
høringsdokumentet, men også inkludert effektivisering og modernisering av måten idretten
løser oppgavene på, samt idrettens finansiering og fordeling av midlene. Idrettens
finansiering trenger særskilt prioritet, og det må tas bedre vare på idretter som har lavere
kommersielle inntekter for å sørge et bærekraftig mangfold av både store og små vinter-
og sommeridretter

Idrettsmål for perioden 
I høringsutkastet foreslås det å videreføre målene uendret. Som tidligere nevnt bør disse
justeres basert på en kartlegging av faktisk medlemskap i dag, og målene det er realistisk
å sette seg for den kommende perioden.

Avslutning
I høringsdokumentet legges det opp til en planhorisont på fire år. På idrettstinget i 2019 vil
det trolig bli vedtatt overgang til toårig tingperiode. Det betyr ikke at man automatisk bør
gå over til toårige strategiplaner, det aktualiserer imidlertid en diskusjon om planhorisont.

Det vil kanskje være aktuelt å vurdere et dokument som dekker en tingperiode på to år, i
kombinasjon med et strategidokument som dekker en lengre periode. Dette spørsmålet bør
være en del av debatten frem til idrettstinget 2019.

Me • ven
F. No

hilsen
e

C åes H. Bendiksen
Generalsekretær

und
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NORGES FEKTEFORBUND SITT FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN
FOR NORSK IDRETT 2019-2023

Definisjoner:
Norsk idrett: Hele den organiserte idrettsbevegelsen.
NIF: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.
Idrettslag: Fellesbetegnelse for alle fleridrettslag, særidrettslag og bedriftsidrettslag.

En felles plan for norsk idrett
Idrettspolitisk dokumentet er en plan som skal være styrende for hele den organiserte
idretten i Norge. Første del av dokumentet tar opp temaer som har gyldighet langt utover
denne tingperioden, så som rolle, visjon, formål og virksomhetside. Deretter kommer en
programerklæring med mer konkrete ambisjoner for tingperioden, før det angis mål for
idrettsaktiviteten som er norsk idretts kjernevirksomhet.

Første hoveddel i strategidokumentet: «IDRETTEN ER» 

1. IDRETTSORGANISASJONENS ROLLE I SAMFUNNET

Som landets desidert største frivillige organisasjon, spiller idrettsorganisasjonen en sentral
rolle i det norske samfunnet. Organisasjonen er bærer av noen av de viktigste verdiene vi
har felles i Norge, den er en viktig arena for ivaretakelse og utvikling av fellesskap og
frivillighet, ansvar og respekt; i tillegg til aktivitet, glede og folkehelse. Organisasjonen ser
det nasjonale ansvaret som følger med denne rollen, og er opptatt av å ivareta og utvikle
rollen til beste for hele samfunnet.

2. IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Visjonen «Idrettsglede for alle» skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken.
Alle skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

«Idrettsglede for alle" er en krevende ambisjon, og skal være den viktigste drivkraften for
de som deltar. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har først lyktes når alle
føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene.

Norsk idrett skal gjennom aktivitetstilbudet, og de som deltar, gjenspeile mangfoldet i det
norske samfunnet. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige,
uansett prestasjonsnivå.

Norsk toppidrett skal være grensesprengende og skape store prestasjoner innenfor rammen
av en ren idrett og fair play. Nasjonen skal oppleve stolthet og glede over hva våre beste
utøvere presterer ute i verden.
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3. FORMÅL OG VIRKSOMHETSIDE

Virksomhetsideen, som har gyldighet utover tingperioden, er at NIF skal arbeide for at alle
mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, uten å bli utsatt for
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Norsk idrett skal:
1. Tilby alle barn et variert aktivitetstilbud tilpasset barnas fysiske utvikling innenfor

trygge og stimulerende miljøer.
2. Ta vare på alle sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk utfoldelse for

alle gjennom hele livet.
3. Være en ledende toppidrettsnasjon som utvikler en prestasjonskultur innenfor alle

særidretter og gir store opplevelser til det norske folk.
4. Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer seg i takt

med samfunnet ellers.
5. Være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

4. IDRETTENS VERDIGRUNNLAG

Norsk idretts verdigrunnlag er beskrevet i § 1-2 i NIFs lov. Organisasjonens arbeid skal
preges av Demokrati, Frivillighet, Lojalitet og Likeverd

Andre hoveddel i strategidokumentet: «IDRETTEN VIL» 

5. PROGRAMERKLÆRING
Norsk idrett vil i perioden 2019-2023 ha særskilt søkelys på følgende:

1. Effektivisering og modernisering av måten idretten løser oppgavene på
2. Livslang idrett (et mangfoldig idrettstilbud til alle uansett alder og nivå)
3. Bedre idrettslag (styrke frivilligheten og bedrede rammer for klubbdrift)
4. Flere og bedre idrettsanlegg for et større mangfold av både sommer og

vinteridretter
5. Bedre og bredere toppidrett - de beste fra flere idretter skal bli flere og bedre
6. Idrettens finansiering og fordeling av midlene for å sikre er bærekraftig mangfold

av både store og små særidretter

6. IDRETTSMÅL FOR TINGPERIODEN

6.1. Kjerneprosesser i norsk idrett
Organisasjonens virksomhet er bygget opp rundt de kjerneprosessene som bidrar til at
norsk idrett leverer et aktivitetstilbud til medlemmene i tråd med sitt formål.

Rekruttere Ivareta og Utvikle Prestere

Prosessene er ikke begrenset til målgrupper eller livsfaser, men representerer en
gjennomgående tankegang. De har relevans for alle aktivitetsområder, men kan ha ulik
betydning innenfor aldersgruppene.
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Rekruttering:
Med rekruttering menes økning i antall nye personer som melder seg inn som medlem, og
som deltar i en eller flere aktiviteter. En vekst i antall medlemmer er avhengig av at
rekrutteringen er høyere enn frafallet.

Ivaretagelse og utvikling:
Med ivaretagelse og utvikling menes organisasjonens oppfølging av medlemmene gjennom
deres ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, idrettslig ferdighet og
mestring, samt tilbud om fellesskap og treningsaktivitet er viktige deler av helheten i
denne prosessen. Dette er har både betydning for kvalitetsutviklingen og for redusert
frafall.

Prestasjon:
Med prestasjon mener vi organisasjonens samlede tilrettelegging for prestasjoner på et
høyt idrettslig nivå opp mot toppidrett og internasjonale prestasjoner.

6.2. Målgrupper
I henhold til idrettens grunnleggende prinsipper for barneidrett starter norsk idretts
prioriteringer etter småbarnsalderen på 5 år.

Siden norsk idrett ønsker å være inkluderende og ta vare på mangfoldet, og vil gi alle
mulighet tit å utøve idrett, bør mål og planer rettes mot følgende fire prioriterte
målgrupper:

1. Barn:
Alle i aldergruppen 6-12 år (dvs. barneskolealder fra det år de fyller 6 år t.o.m. det
år de fyller 12 år)

2. Ungdom:
Alle i aldersgruppen 13-19 år (dvs. perioden med ungdomsskole og videregående
skole.

3. Unge voksne
Alle i aldersgruppen 20-35 år (dvs. perioden med studier og yrkesvalg, samt
etableringsfasen for unge familier.

4. Voksne
Alle fra det året de 36 år og eldre (dvs. den perioden hvor det er grunn til å anse de
fleste for relativt «etablerte».
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6.3. Resultatmål for 2019-2023
For tingperioden 2019-2023 har norsk idrett satt seg følgende resultatmål.
Organisasjonsleddene bidrar på ulike områder. Den samlede innsatsen blir avgjørende for
måloppnåelsen.

Følgende matrise viser kjærprosessene, målgruppene og målene for perioden:

Rekruttere Ivareta og utvikle Prestere
«Åpen og

inkluderende»
«Livslang idrettsglede» «Sammen om de

store
prestasjoner»

Barn
6-12 år

80% aktive
1)

70% aktive
når de fyller 12 år

2)
Ungdom
13-19 år

40% aktive
1)

35% aktive
når de fyller 19 år

2)

Alle forbund har
utviklet planer for
sin talentutvikling

3)
Unge
voksne
20-35 år

15% aktive
1)

15% aktive når de fyller
35 år 2)

Topp 3 i verden i
vinteridrettene

4)

Topp 25 i verden i
sommeridrettene

4)
Voksne
36 år +

20% aktive
1)

20% aktive
når de fyller 50 år

2)

Kommentar:
1. Prosenttallet angir hvor stor andel av befolkningen som har medlemskap i

organisasjonen i det aktuelle aldersintervallet.
2. Prosenttallet angir hvor stor andel av befolkningen som har et aktivt medlemskap ved

angitt alder.
3. Angår de særforbundene som deltar i konkurranseidrett innenfor et internasjonalt

særforbund
4. Samlet måloppnåelse for olympiske, ikke-olympiske og paralympiske idretter. Kravene

til samlet mål-oppnåelse skal gjøres på objektive kriterier og ikke alene basert på
olympiske og paralympiske medaljer. Det er topprestasjonene i en samlet norsk idretts-
bevegelse som skal ligge til grunn for målkravene.
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41. Fleridrettsforbund

NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT

Norges Fleridre isforbund
Ullevål Stadion, 0840 Oslo

Besøksadresse: Sognsveien 75
Telefon: 21 02 90 00

bpost: post®fleridrett no
www.fleridrett.no

Org. nr.: 992 139 692
Kontonr.: 1503 03 41624

Oslo, 7 februar 2019

HØRINGSSVAR FRA NORGES FLERIDRETTSFORBUND

Norges Fleridrettsforbund takker for muligheten til å komme med innspill til ny langtidsplan

for norsk idrett. Planen har vært til diskusjon i våre tre seksjoner og i forbundsstyret.

Fleridrettsforbundet vil berømme høringsforslaget, da opplever det som et meget godt stykke

arbeid og som gir gode rammer for framtiden. Vi er spesielt glad for at satsingen på paraidrett

og voksenidrett videreføres, da det er meget viktig at disse gruppene får et godt tilbud.

Lykke til med det videre arbeidet!

Med vennlig hilsen

Norges Fleridrettsforbund

Eline Oftedal

President

deppe Hansson

generalsekretær



Idretten vil

• Hvordan kombinere ekisterende struktur og tanker sammen med 
strategidokumentet “Idretten vil”?

• Hvordan få synliggjøre strategidokumentet på en enkel og oversiktlig måte?



Idretten vil! Idrettsglede 
for alle

Flere med -
Flere gull

-Tilby alle barn et variert aktivitets-tilbud 
tilpasset barns fysiske utvikling innenfor 
trygge og stimulerende miljøer.

-Ta vare på alle sine medlemmer og 
legge til rette for idrett og fysisk 
utfoldelse for alle gjennom hele livet.

-Være en ledende toppidrettsnasjon 
som utvikler en prestasjonskultur 
innenfor alle særidretter og gir store 
opplevelser til det norske folk.

-Være en levende frivillig medlems-
organisasjon som utvikler og fornyer 
seg I takt med samfunnet forøvrig.

-Være en pådriver for fysisk aktivitet i 
samfunnet.

Frivillighet
Demokrati

Lojalitet
Likeverd

Idrettens sam.verdi

1. Modernisering av organisasjonen 
2. Livslang idrett  (et mangfoldig idrettstilbud til alle)
3. Bedre idrettslag (styrke frivilligheten og bedrede rammer for   

klubbdrift) 
4. Flere og bedre idrettsanlegg 
5. Bedre toppidrett – de beste skal bli flere og bedre



 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

innspill@idrettsforbundet.no  

 

 

 

Høring langtidsplan for norsk idrett 
Det vises til høringsdokument «Ny langtidsplan for norsk idrett» distribuert 19. desember 2018. Frist 
for innspill til innspill@idrettsforbundet.no  er satt til 7. februar 2019.  
 
Norges Golfforbund (NGF) var deltakende i en workshop med forholdsvis stram regi og vi har fått 
informasjon om at det har vært gjennomført innspillsrunder hvor representanter fra særforbundene 
har vært involvert. Golfforbundet har ikke vært deltakende her og vi er heller ikke kjent med hvordan 
prosessen har vært lagt opp. 
 

Innledning  

NGF har registrert at representanter fra NIF, både politisk og administrativt, har omtalt eksisterende 
strategidokument som svært omfattende og at dokument inneholder svært mange mål. 
Det må i beste fall være en misforståelse. Målmatrisen (kjerneprosessene og aldersinndeling) er 
målene i IPD. IPD inneholder 10 mål. Hadde idretten hatt IT-systemer som kunne måle målene hadde 
vi hatt en god indikasjon på grad av måloppnåelse. Resten av dokumentet er strategier eller 
virkemidler for å nå mål ift kjernevirksomheten idretten bedriver.  
 
NGF skulle ha ønsket seg en evaluering av eksisterende plan før man setter i gang arbeid med nytt. 
Det er i evalueringen av planen (måloppnåelse, struktur, hva har fungert og ikke) læringen ligger. 
Den muligheten går vi nå glipp av. 
 

Selve høringsutkastet 

NGF er tilhenger av å tenke nytt og forenkle. At NIF ser til svensk idretts idéprogram «Idrotten vil» er 
bra. Samtidig så oppleves innledningen til høringsutkastet unødvendig lang, preget av festtale og 
ubevisst språkbruk og det tar lang tid før man kommer til kjernen i planen. Dette håper vi fjernes ved 
neste korsvei. Sitater fra kjente personer kan passe i presentasjoner av strategiplanen, men ikke i 
selve dokumentet. 
 
Golfforbundet opplever ikke at strukturen i planen (s. 7) er spesielt god. I vår forståelse av 
virksomhetsidé og verdigrunnlag er at de skal virke som organisasjonens styringsmotorer. De skal 
bidra til at organisasjonen holder rett kurs, holder seg innenfor rammene av hva vi i all hovedsak skal 
jobbe med og hvordan vi skal fremstå.  
 
Forslaget til ny virksomhetsidé er kort, men kanskje er eksisterende idé mer treffende for hva 
idretten i all hovedsak skal holde på med og for hvem. NGF anbefaler at eksisterende virksomhetsidé 
beholdes. 
 
De foreslåtte verdiene har vi større problemer med. Vi er usikre på om de foreslåtte verdiene 
beskriver hvordan idretten skal fremstå fra grasrot til topp. Spesielt leken og felles er utfordrende å 
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forholde seg til. NGF er også usikre på om man bare kan endre verdiene så lenge de står beskrevet i 
NIFs lov §1-2. En endring av verdiene vil i så fall kreve 2/3 flertall på Idrettstinget. 
 
 
Hovedmålet «Flere med og flere gull» fungerer bra. Et hovedmål skal ha et langsiktig perspektiv, men 
samtidig kunne måles. «Flere med og flere gull» kan måles og fungerer dermed bra. 
 
De strategiske innsatsområdene kan på overordnet nivå fungere godt. Mer problematisk blir det når 
f.eks. «Livslang idrett» blir ispedd 3 nye «verdiord» som mangfold, kvalitet og inkluderende. Hvis 
kritikken i eksisterende plan gikk på mange mål, kan fort kritikken på høringsforslaget være at den 
inneholder for mange «verdiord» uten innhold. 
 
I tillegg så oppleves ikke de foreslåtte målene som gode målbeskrivelser. «Idretten vil» er ikke 
spesielt forpliktende og det er nærmest umulig å måle grad av måloppnåelse. 
 
 

Interessepolitisk dokument 

Det oppleves som unaturlig og lite hensiktsmessig å utarbeide et «Interessepolitisk dokument». 
Arbeid med politiske myndigheter må være en integrert del av idrettens arbeid hvis vi skal nå de mål 
vi har satt oss. NGF foreslår at det viktigste innholdet i «Interessepolitisk dokument» inkluderes i 
«Idretten vil», men at tiltakene kan være beskrevet i handlingsplaner for de som må være involvert i 
arbeidet. 
 

Oppsummering 

Det er sagt at «idretten vil» skal være stort nok til å inspirere og tydelig nok til å vise vei. 
Golfforbundet sitter med følelsen at man ikke har lykkes med disse ambisjonene. Slik «Idretten vil» 
fremstår for øyeblikket blir vi ikke inspirert og vi er heller ikke sikker på hvilken vei idretten går.  
 
 

Med hilsen 

Norges Golfforbund 

 
Tor-Anders Hanssen 
Generalsekretær 
 

 

Vedlegg: Forslag til hvordan vi kan inkludere nye tanker i eksiterende struktur 



 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
Postboks 5000, 0840 OSLO 

Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00   www.gymogturn.no 
Bankgiro: 5134.06.05075  Bankgiro lisenser: 1503 33 50799  Org.nr.: 970 232 796 

 

 

 

Grunnlaget legges i gym og turn! 

Til: 
Norges Idrettsforbund 
E-post: innspill@idrettsforbundet.no 
 
 

Ullevål stadion 30.01.19 
 

 
Innspill fra NGTF til langtidsplan for norsk idrett 

 
Først og fremst ønsker vi å gi en tilbakemelding på et godt prosessarbeid der alle 
organisasjonsledd på alle nivåer ble involvert gjennom hele prosessen. Dette bidrar 
til medvirkning, nytenkning og forståelse for de faktiske behov våre medlemmer har.  
 
Vi opplever dokumentet som kortoppfattet, tydelig og enkelt å forholde seg til. 
Planhierarkiet/strukturen gir en god oversikt over de strategiske områdene samtidig 
som den gir rom for oss i særforbundene til å være fleksible i satsningsområder som 
er relevante for oss. På den måten kan vi oppnå effektivitet og det gjør arbeidet vårt 
enklere og mer forutsigbart.  
 
 

Innholdet: 
 

Tittel: God tittel som gir et løft til norsk idrett. Vi støtter forslaget.  
 
Visjon: Vi støtter forslaget om å beholde visjon «Idrettsglede for alle». 
 
Virksomhetsidé: Vi støtter den nye virksomhetsideen.  
 
Verdier: Ambisiøs, ærlig - ingen innvendinger. Gode verdier. 
 
Leken og felles er gode verdier, men etter vår mening er de ikke presise nok. Vi 
synes inkluderende er et bedre ord. Det første man lurer på når man leser «felles» er 
felles HVA? Det synes å mangle et ord.  
 
 

Strategiske satsningsområder: 
 

 
Livslang idrett: Norsk idrett vil omfavne alle og i den sammenheng reagerer vi på den 
ene setningen som fremhever spesifikt «økonomi som barriere».  
I så fall bør alle utsatte grupper nevnes, f.eks. paraidrett. Vi synes at målene er greie, 
men det er den ene setningen som skiller seg ut. Vi er enig i intensjonen, men tror 
det vil være bedre at det også inngår i alle.  
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Bedre idrettslag: Et godt idrettslag er helt nødvendig for å nå de overordnede målene 
som er: «flere med» og «flere gull». Krav om kvalitet, kunnskap med mer beveger 
våre lag i retning mot profesjonalisering. Derfor er det viktig å utarbeide tiltak som 
kan motvirke den tendensen vi ser i lagene om økt byråkratisering. Det er den økte 
byråkratiseringen som skaper behov for å ha fast ansatte i daglig leder stillinger for å 
drive et idrettslag med alt det innebærer.  
 
Flere og bedre anlegg: I tillegg til det som er beskrevet i høringsnotatet, mener vi det 
er viktig å ta i betraktning de internasjonale anleggskravene for de ulike idrettene slik 
at man på de sentrale statlige kravene også er oppdatert i forhold til de 
internasjonale standardene ved bygging av idrettsanlegg. Antall anlegg som bygges 
må tilpasses begge overordnede mål om «flere med» og «flere gull». Man må tenke i 
begge retninger ved bygging av anlegg.  
 
Bedre toppidrett: Ingen innvendinger. Godt formulert.  
 
 

Med hilsen 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 
 
 

Torgeir Røinås-Pedersen (sign.) 
President 

 
 
 

Øistein Leren (sign.) 
Generalsekretær 
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Innspill til Høringsutkast – langtidsplan for norsk idrett 

 

 

Det er svært mye som skjer i norsk idrett for tiden, og NIF involverer idretts-norge på alle 

plan i så stor grad i alle prosjekter at det blir lite tid til grundig behandling av alt som hver 

enkelt blir involveret i, da arbeidet for det vesentlige blir utført i form av frivillig arbeid ved 

siden av 100% jobb. 

 

For de som er ansatt i idretten innebærer også den store grad av involvering fra NIF sin side i 

svært mange saker,  at arbeidet enten utføres på «overtid» (frivillig)  eller på bekostning av 

det arbeidet som skulle vært utført direkte overfor den idrett/ det lag/ den krets/ det 

særforbund man er ansatt i.  

 

Dette er forhold NIF må ta tak i fremover. 

 

Når det er sagt så er det slik at særforbundene i spørsmålet om en langtidsplan for norsk idrett 

har vært involvert i for liten grad.  Fremtiden er jo noe særforbundene er svært opptatt av. 

 

Et strategi dokument for norsk idrett fremover bør være enkelt og kortfattet.  Det må bygge på 

tidligere IPD, slik at det blir sammenheng i det arbeidet som gjøres.  En burde derfor ha 

foretatt en evaluering av IPD 2015-2019 som et utgangspunkt for neste langtidsplan.  Planen 

som lages bør gjelde for et minimum på 4 år for å sikre kontinuitet. 

 

En bør ha fokus på kjernen i norsk idrett, og idrettens verdier fremover.   En langtidsplan   må 

ikke ha for mange delmål. 

 

Det er vesentlig at NIF jobber aktivt for idrettens plass i samfunnet og at man opprettholder 

tillit hos folk og politikere.  Idretten har et samfunnsoppdrag.  Idretten har alle muligheter for 

å fylle samfunnsoppdraget på en vesentlig bedre måte enn det vi ser i dag.  Vi kan jobbe mye 

bredere og samarbeide på et mye større plan;  folkehelse,- aktivitet og ernæring og psykisk 

helse,  kultur, osv.,   dersom vi finner verktøyene, og evner å se ut over oss selv.  Norsk 

idrett har også en stor internasjonal oppgave i forhold til å bringe våre gode verdier frem i 

internasjonalt lys.   

 

Dette betinger at vi evner å bygge videre på den gode kulturen idretten representerer. 
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Det er vesentlig at det arbeides for gode verktøy til særforbund og kretser slik at vi blir 

effektive og ikke mister de frivillige og medlemmene/ utøverne.  

 

NIF oppleves i dag å være unødvendig tungdrevet.   Det synlige og viktige arbeidet, det som 

er grunnsteinene i norsk idrett,-  skjer på grasrotplan.  Særforbund og kretser er gode 

muldvarper lokalt, og internasjonalt.  Dette planet må styrkes.  Det må arbeides for 

effektivisering slik at NIF ikke blir topptungt og mister bakkekontakten.  Det må samtidig 

arbeides for å synliggjøre de ulike nivåene i idretten, som alle er viktige byggesteiner for at vi 

har toppidretten. 

 

Det er en betingelse for at særforbundene skal kunne arbeide godt og bringe norsk idrett 

videre, at det sikres gode økonomiske betingelser for at alle de små idrettene. For å drive et 

lite forbund trenger man minimum 2,5 stillinger i administrasjonen.  Det kan ikke forventes at 

tillitsvalgte styrer har kapasitet til å være arbeidende styrer og i tillegg påta seg det juridiske 

ansvar det representerer å inneha et styreverv i idretten i dag,-  kun på frivillig bases.  Det er 

nødvendig å ha en god administrasjon med arbeidskapasitet, slik at styrearbeidet blir 

forutsigbart mht arbeidsomfang.  Dersom særforbundene i tillegg skal bidra inn til NIF med 

sin kompetanse til alle de arbeidsoppgaver NIF ber om «hjelp» til må det settes av midler slik 

at også de små forbundene kan bidra inn. 

 

Slik det er i dag vil et slikt engasjement fra NHF sin administrasjon sin side innebære at NHF 

leverer tilbake svært mye av de økonomiske overføringene til lønn til NIF.  Det er mulig å gi 

fra seg minst 50% av arbeidstiden til de ulike utvalg, grupper og informasjonsmøter som NIF 

inviterer til.  Da vil man ikke arbeide for sin sær- idrett, slik særidrettens medlemmer 

forventer. 

 

 
Jeg ber om at NHF s innspill tas med videre inn i arbeidet med en langtidsplan for norsk idrette. 

 

 

Mvh 

 

 
Siri Barfod 

President 

NHF 
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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

Norges Idrettsforbund  

Epost: innspill@idrettsforbundet.no  

 

 

 

Ullevaal Stadion, 07.02.2019 
Idrettskontor/Politisk/FS/2017-2019 

Kopi: Forbundsrådet, NL, LG 

 

 

 

Høringsuttalelse «Ny IPD» 
 

Norges Håndballforbund (NHF) har med stor interesse lest det foreløpige utkastet til «Ny 

IPD» for norsk idrett.  NHF vil på et overordnet nivå gi honnør til de som har utarbeidet 

både grunnlagsbetraktningene så vel som selve utkastet til «Ny IPD».  En slankere, 

tydeligere og ikke minst prioritert (og samlende) strategiplan for norsk idrett har ved flere 

anledninger tidligere vært etterlyst, og det foreliggende er et godt steg i riktig retning. 

 

Til det foreliggende ønsker NHF på det nåværende tidspunktet å spille inn følgende 

kommentarer. 

 

Generelt til struktur og terminologi 

 

Det foreslås endring fra «Idrettspolitisk dokument (IPD)» til «Idretten vil».  NHF har 

forståelse for at man ønsker en mer aktiv benevning av idrettens viktigste programerklæring.  

NHF er imidlertid ikke sikker på om det er fornuftig å endre fra IPD til «Idretten vil».  Dette 

med bakgrunn: 

 

- Idrettspolitisk dokument er godt innarbeidet i organisasjonen. 

- IPD er en presis benevnelse på en programerklæring.  Det tydeliggjør det politiske 

(og derigjennom demokratiske) aspektet.  Det skiller videre godt mellom det 

strategiske/politiske nivået og det operasjonelle/administrative/utøvende nivået. 

«Idretten vil» kan brukes gjennomgående i selve dokumentet, men NHF anbefaler at 

begrepet IPD beholdes. 

 

Det brukes termen «langtidsplan».  Det foreslås å bytte tut dette med Strategiplan.  Dette 

passer bedre med hensyn til videre terminologi i dokumentet.  Videre i høringsdokumentet 

benyttes retning/strategi/mål litt om hverandre.  NHF anbefaler at det i størst mulig grad 

benyttes begrepet «retning».  IPDen angir de viktigste retningene for norsk idrett de 

kommende årene. 
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Det foreslås i dokumentet at det skal utarbeides 4 årige strategiplaner for hvert av de 

vedtatte strategiske satsingsområdene, og disse skal lages med «varsomhet» (?) sammen med 

organisasjonsleddene.  NHF er ikke sikker på dette egentlig betyr i praksis.  NHF anbefaler 

heller at IPDen er tydelig på at dette er den overbyggende strategiplanen felles for norsk 

idrett, og at denne skal legges til grunn for særforbundenes strategiplaner.  (Idrettskretsene 

skal ikke ha strategiplaner, men handlingsplaner som basert på IPDen.) 

 

NHF deler NIFs syn på at antallet prioriterte områder må være lavt, og at disse må være 

tydelig beskrevet.  NHF deler imidlertid ikke NIFs forslag om at et strategisk satsingsområde 

kan være både mål og virkemiddel, - her synes vi både terminologibruk og «teori» halter.  

NHF ønsker en IPD med klare strategiske satsingsområder og tydelige retningsangivelser for 

arbeidet innen disse områdene, gjerne ledsaget av en kort og overordnet beskrivelse av 

virkemidlene.  

 

 

Overordnet mål 
NHF gir sin støtte til formål, visjon og virksomhetside, slik dette er formulert i hørings-

dokumentet.  Det overordnede målet «Flere med – flere gull» stemmer godt overens med 

NHFs overordnede mål «Flest mulig - lengst mulig».  NHF foreslår imidlertid å føye til et 

ord til i den overordnede målformuleringen; «Flere med lenger – Flere gull».  Ved denne 

endringen tydeliggjøres utfordringen knyttet til at for mange slutter for tidlig. 

 

 

Strategiske innsatsområder 

 
NHF gir sin tilslutning til prioriteringen av de strategiske innsatsområdene.  Nedenfor noen 

kommentarer knyttet til det enkelte strategiske innsatsområdet. 

 

Livslang idrett:  

NHF erkjenner at økonomi kan være en barriere, men er nok av den formening at dette 

tillegges for stor vekt.  Vi skal alle bestrebe oss for å skape en aktivitet der alle skal kunne 

finne sitt tilbud, men mener det er andre faktorer som har vesentlig større betydning for 

«Livslang idrett».  Triangelet som er tegnet inn er bra – her er det riktig fokus. 

 

Angitte mål/retning tiltres, men NHF foreslår at «begrepet» tilhørighet innarbeides.  Videre 

foreslår vi en mindre justering av mål/retning nr 2, som vi mener skal lyde: 

 

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

 

Bedre idrettslag: 

Viktig område!  (Kanskje det viktigste.) 

Vi savner en formulering som omhandler forenkling av idrettslagenes hverdag.  Vi foreslår 

derfor følgende tillegg. 

 

- «Idretten vil arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag.» 
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Flere og bedre idrettsanlegg: 

Igjen et viktig område.  NHF savner «mot til å prioritere» i beskrivelsen og angitte retninger.   

Anleggsutbygging/renovering må prioriteres slik at de anleggene med flest bruker gis 

forrang. 

 

Bedre toppidrett: 

NHF ønsker en tydeliggjøring i beskrivelsen, og foreslår derfor følgende formulering: 

«Organisasjonens oppgave er å legge til rette for at dette skal kunne skje gjennom 

særforbundene, med OLT og andre samarbeidspartnere i støttefunksjon.»  

Mål/retningsformuleringene synes her noe diffuse, og bør etter vårt syn spisses/ 

tydeliggjøres. 

 

Avslutningsvis ser NHF fram til en aktiv og god prosess fram mot og på Idrettstinget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Håndballforbund 

     
Kåre Geir Lio       Erik Langerud 

President       Generalsekretær 
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Oslo, 7. februar 2019 

 

 

 

Høring – langtidsplan for norsk idrett 

 

 

Innledning 

Det vises til høringsdokument «Ny langtidsplan for norsk idrett» - også kalt «Idretten vil» som ble sendt ut 

19. desember 2018. 

 

NIHF var delaktig i prosessen med gjeldende Idrettspolitiske dokument (IPD), men har frem til utsendelse 

av høringsdokumentet ikke vært del av prosessen av «Idretten vil». NIHF mener det er viktig med bred 

forankring og delaktighet i utarbeidelse av sentrale strategiplaner, og NIHF er usikker på om 

medvirkningen og involveringen har vært god nok fra særforbundenes side denne gangen. Det er 

særforbundene som har ansvar for de enkelte idrettene, og det ville vært naturlig at dette 

organisasjonsleddet hadde en sentral plass i prosessen med utarbeidelse av strategisk plan. 

 

NIHF mener langtidsplan for norsk idrett må våre et kraftig og etterlevbart styringsdokument for hele 

organisasjonen. Den må vise en tydelig retning med tydelige prioriteringer. 

 

NIHF synes det er bra at man vil lage en plan som er kortfattet samtidig som man forsøker å spisse 

idrettens langtidsplan noe mer enn gjeldende IPD, men «Idretten vil» virker for oss mer som en ønskeliste 

enn klare målrettede prioriterte områder.  

 

 

 

NIHFs kommentarer/innspill er satt i kursiv. 

 

1. Prosessen 

Kommentarer/innspill: NIHF mener prosessen så langt i for liten grad har involvert de som har 

ansvar for de ulike idrettene – særforbundene. NIHF mener det er viktig at prosessen er både 

inkluderende og omfattende slik at diskusjonen på Idrettstinget ikke blir en detaljdiskusjon om 

innhold. 

NIF 
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2. Planperiode 

Kommentarer/innspill: NIHF støtter forslaget om 4-årig planperiode, men det bør være en 

rapportering med status hvert annet år (dersom det blir vedtatt 2-årig Tingperiode) 

 

3. Navn på »Ny langtidsplan for norsk idrett» 

Det foreslås at IPD endrer navn til «Idretten vil».  

 

Kommentarer/innspill: NIHF mener «Idretten vil» ikke er offensivt eller godt navn på en nasjonal 

plan. Ordet «vil» gir en følelse av ønsker og ikke konkrete mål. Det enkleste er om planen endrer 

navn til «Idretten skal» dersom man ønsker beholde denne type tittel på en strategisk plan. 

 

4. Visjon: 

Visjonen «idrettsglede for alle»  

 

Kommentarer/innspill: NIHF mener denne visjonen står sterkt og trenger ikke endring. 

 

5. Virksomhetside: 

«Idretten vil» legger opp til en enklere og kortere virksomhetside.  

 

Kommentarer/innspill: NIHF mener virksomhetsideen fra gjeldende IPD er mer dekkende enn det 

som er foreslått i «Idretten vil». 

 

6. Verdier: 

I «Idretten vil» foreslås det at man reduserer antall verdier fra 8 til 4.  

 

Kommentarer/innspill: NIHF foreslår at antall verdier skal være maks 3. Det gjør det lettere for at 

man skal kunne huske disse, men kan likevel være godt dekkende. Det kan være mange verdier 

som kan fungere som dekkende for norsk idrett, og det vil kunne være en stor diskusjon for at man 

skal enes om de samme verdiene. NIHF foreslår at ambisiøs, ærlig og leken kan fungere godt 

som verdier. Felles er ikke en verdi man trenger å ha med i denne sammenhengen da det i stor 

grad beskriver noe grunnleggende i idrettens organisering og aktivitet. 

 

7. Strategiske satsingsområder: 

Livslang idrett. Bedre idrettslag, Flere og bede anlegg. Bedre toppidrett er de fire 

satsingsområdene som det legges opp til i planen. 
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Kommentarer/innspill: NIH mener det er bra at man konsentrer seg om et begrenset antall 

satsingsområder. De som her er foreslått gjenspeiler organisasjonens utfordringer, men er 

samtidig ikke uttømmende for alle. 

 

Det vil bli viktig at det blir utarbeidet tydelige målsettinger for alle disse områdene. Videre blir det 

nødvendig med operative utviklingsplaner innenfor hvert satsingsområde. 

 

NIHF mener det også vil komme opp en prinsipiell diskusjon vedrørende prioriteringer innen 

anlegg og økonomi dersom Livslang idrett blir stående som et satsingsområde. I dag er store deler 

av tilskuddspolitikken og begrunnelsen for anleggsutbygging basert på prioritering av barn og 

ungdom. Med livslang idrett må idretten foreta omprioriteringer for i større grad å imøtekomme 

Livslang idrett som satstingsområde. 

 

 

NORGES ISHOCKEYFORBUND 

 

Ottar Eide 

Generalsekretær 
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Samarbeidspartnere: 

Postadresse: 
Norges Judoforbund 
0840 OSLO 
Email: judo@nif.idrett.no 
Tlf: 21 02 98 20 
www.judo.no 
 
Besøksadresse: 
Ullevål Stadion 
Sognsveien 75 K 
0855 OSLO 
 
Medlem av  
Norges Idrettsforbund  
og Olympiske  
og Paralympiske Komite  
 
Tilsluttet av  
European Judo Union  
og International Judo 
Federation 
 

 

 
 

 

Norges Idrettsforbund 
 

7. feb. 2019 
 
 

Høringsinnspill: Ny langtidsplan for norsk idrett 
 
Vi vil gi berømmelse for tanken bak planhierarkiet, som vi tror kan passe 
idrettsorganisasjonen bedre enn tidligere versjoner. 
 
Når det er sagt ønsker vi å fokusere på fire forhold i vår tilbakemelding, hvor vi 
mener det er rom for forbedring. Vi foreslår konkrete justeringer av planen for å 
bedre disse forholdene.  
 
De fire forholdene er: 

- Fare for at «NIF» VIL for mye 

- Modellens struktur er utydelig 

- Planens overordnede mål er ikke dekkende nok 

- De foreslåtte strategiområdene for perioden bommer 

 

 
Fare for at «NIF» VIL for mye 
 
NIF må passe seg for å ikke innta en rolle hvor de forteller alle andre 
organisasjonsledd hva de skal gjøre.  
 
Tanker som «[..] det må være tydelig hvilket organisasjonsledd som har ansvar 
for de forskjellige delene av planene», vitner om et for vidt planverk. Hvis det 
skal vedtas bindende planer for underliggende organisasjonsledd, så er det fare 
for at NIF begrenser disse organisasjonsleddenes autonomi og undergraver de 
demokratiske strategiprosessene i hvert organisasjonsledd. 
 
Dette avsnittet er godt: 

Idrettsstyret, særforbundsstyrene og idrettskretsstyrene må vedta hvordan sine 
organisasjonsledd skal prioritere og arbeide gjennom tingperioden – basert på egne 
prioriteringer innenfor den vedtatte retning i «Idretten vil!» 

 
Vi ber derfor om at ordbruken gås gjennom på dette området, så dokumentet 
etterlater en tydeligere forståelse av dette poenget. 
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Samarbeidspartnere: 

 

Modellens struktur er utydelig 
 
Vi ønsker oss en tydeliggjøring av hva som er målene i et langsiktig perspektiv, 
og hva som gjelder for den aktuelle tingperioden. 
 
Modellen kan med fordel deles inn, så den tydeligere viser:  

- Langsiktig perspektiv (ikke oppe til revidering hvert ting): Visjon, 

virksomhetsidé, verdier, overordnede mål 

- Strategi tingperioden (vedtas hvert andre år): Fire strategiområder 

- Strategiplaner/Handlingsplaner: Vedtas i hvert organisasjonsledd (i løpet 

av tingperioden) 

De to øverste nivåene vedtas av Idrettstinget. Det siste nivået er den 
strategiprosessen som gjennomføres i de underliggende organisasjonsleddene. 
 
Forslaget om fireårige strategiplaner vedtatt av Idrettsstyret virker altfor 
omfattende, og foreslås droppet. Dette henger også sammen med det første 
forholdet vi påpekte, at det er en fare for at «NIF» VIL for mye. 
 
 
 
 

Planens overordnede mål "Flere med og flere gull" er ikke 
dekkende nok 
 
De overordnede målene bør peke mer på samfunnseffektene av 
idrettsorganisasjonen.  
 
Forslag: 

- Fremme idrett og fysisk aktivitet i samfunnet 

- Bygge en levende, frivillig medlemsorganisasjon  

- Tilby alle barn og ungdom et variert aktivitetstilbud  

- Utvikle en prestasjonskultur og gi store opplevelser til folket 

Vi kan knytte gode indikatorer til disse målene, og beskrive måloppnåelse ganske 
godt. En slik utvidelse av de overordnede målene samsvarer godt med Statens 
mål for tilskuddet til norsk idrett. På den måten kan vi gi en bedre rapportering 
på norsk idretts samfunnsbidrag, kanskje mer i tråd med KUDs forventinger til 
NIF, ref også Riksrevisjonens kritikk. 
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Samarbeidspartnere: 

 

De foreslåtte strategiområdene for perioden bommer 
 
Områdene i planen er gode, solide områder som idretten bør jobbe med, og som 
idretten allerede jobber masse med. Som strategiområde for NIF, som gjerne 
skal engasjere og peke retning for hele organisasjonen, bommer de litt.  
 
Her bør vi heller trekke frem områder som er tidsaktuelle, og som bedre speiler 
samfunnet (inkl politikere) og medlemmenes forventninger til idretten. Dette 
kunne vært: 

- Økonomiske barrierer (ALLE MED) 

- Digitalisering/forenkling 

- Åpenhet/Godt styresett 

- Kjønnsbalanse 

 
 
Vi håper selvfølgelig at dere innarbeider våre forslag i det endelige dokumentet, 
og vi gleder oss til diskusjonene på Tinget! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Judoforbund 
 
 
 
Jørgen Hillestad 
President 
 



Norwegian Martial Arts Federation 
P.O. Box 5000: NO-0840 Oslo 

Visiting Address:  
Sognsveien 75 J – 5.et. , NO-0840 Oslo 

Phone: +47 9820KAMP (5267) 
Bankaccount: 5134.06.06136 

IBAN NO92 5134 0606 136 
SWIFT: DNBANOKKXXX 

Organisation. no: 971 484 047 MVA 
post@kampsport.no  
www.kampsport.no  

 
 

 
 

Til Norges idrettsforbund 
innspill@idrettsforbundet.no  
 
 
         Oslo, 06.02.2019 
 
 
 
Høringsvar på utkast til ny strategisk langtidsplan 
 
Det vises til utsendte høring med svarfrist til 7. februar. Norges Kampsportforbund leverer 
herved vårt høringssvar.  
 
Vi vil gi ros til NIF for å ha tenkt nytt og for en god presentasjon og utdyping på ledermøtet 
22. januar. Som det ble belyst på møtet legger planen opp til en overordnet retning for idretten 
i sin helhet (over den røde streken i NIFs illustrasjon) og at det utarbeides egne 4-årige planer 
innen hvert prioriterte område hvor det settes konkrete og SMARTE mål med tiltak som kan 
evalueres. Fra Kampsportforbundets side er det naturlig å tenke at alle organisasjonsleddenes 
måloppnåelse inngår i den tiltenkte BI-analyse delen innenfor moderniseringsprosjektet med 
aggregerte data som kan rapporteres til Kulturdepartementet og Idrettstinget. 
 

 
 
Visjon og virksomhetsidé er gode og godt innarbeidet, men når det i utkastet foreslås en 
reduksjon av dagens 8 verdier til 4 oppleves dette likevel å være en verdi for mye. Det er 
lettere å forholde seg til og innarbeide 3 verdier og vi foreslår derfor at Felles utgår og de 
øvrige består; Ambisiøs, Ærlig og Leken. NIF består av organisasjonsledd som medlemmene 
eier og følgelig er man allerede Felles. Man velger å stå sammen med andre ved innmelding. 
 

mailto:Post@kampsport.no
http://www.kampsport.no/
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De strategiske satsingsområdene med Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og bedre anlegg 
og Bedre toppidrett favner helheten godt. Dette gjør det mulig for alle organisasjonsledd å 
støtte oppunder med sine egne planer hvor noen vil vektlegge det ene eller det andre mer eller 
mindre. I sum gir det likevel enkel og tydelig retning for norsk idrett.  
 
Og det er enkelheten i oppbyggingen som tiltaler oss, herunder med «Flere med – Flere gull» 
som er en naturlig konsekvens av NIF som paraplyorganisasjon og NIF som olympisk komité.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjell Sivertsen/s     Trond Søvik/s 
President      Generalsekretær  
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Til: innspill@idrettsforbundet.no 

 
 

       Oslo, 1. februar 2019 

 

Høringssvar - høring til ny langtidsplan for norsk idrett 
 
 
Norges klatreforbund har gjennomgått forslaget til ny landstidsplan som Norges 
idrettsforbund har sendt ut til høring, og vi ønsker å komme med følgende kommentarer.   
 
Innledningsvis ønsker vi å si at vi er positive til en mer overordnet og retningsgivende plan 
for norsk idrett. Langtidsplanen skal skape et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap 
som hele idretten kan kjenne seg igjen i. "Idretten vil", som planen er skissert, oppnår dette 
på en langt bedre måte enn gjeldende IPD, nettopp ved at den konsentreres ned til 
elementer som er relevante for hele idretten. Dette gjør at planen kan bli et dokument som 
er lett å kjenne seg igjen i og lett å slutte opp om uten at man går seg vill i et uoversiktlig 
hierarki av visjoner, virksomhetsideer, programerklæringer, strategier, mål og delmål.  
 
Dokumentet skal sette en klar retning for arbeidet i neste periode, med prioritering av de 
utviklingsområdene det skal legges størst innsats i - samtidig med at reformprogrammet må 
tøyles slik at enkeltidrettene får nødvendig spillerom til å oppfylle sine egne ambisjoner. 
Ved å begrense seg til fire strategiske satsingsområder som er viktige og relevante for hele 
idretten, er det mulig å oppnå dette.  
 
«Idretten vil» bør peke ut en klar marsjretning, men samtidig sikre at enkeltidrettene får 
romslige rammer til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger, innenfor noen felles 
grunnverdier og med felles mål på overordnet nivå. Hovedmålene og satsingsområdene, 
«flere med, flere gull, livslang idrett, bedre idrettslag, bedre idrettsanlegg og bedre 
toppidrett», identifiserer marsjretningen på en god måte. 
 
I likhet med forfatterne av høringsdokumentet er vi mindre opptatt av om 
satsingsområdene faller i kategoriene «mål» eller «virkemidler». Så lenge man har klart for 
seg hva som er hva, er det viktigste at vi får identifisert det som skal være de prioriterte 
innsatsområdene for hele idretten i kommende periode. Det er også viktig at det kommer 
klart fram hvor NIF som paraplyorganisasjon har sine viktigste utfordringer med å støtte 
medlemmene våre, altså idrettslag og enkeltutøvere. 
 

Visjon, virksomhetside, verdier. 

NKF støtter forslaget om å beholde visjonen. Den er godt kjent og beskriver kjernen i det vi 
driver med.  Vi liker tanken om å gjøre virksomhetsideen kortere og mer presis, men 
forslaget som er lagt frem er uheldig formulert og fanger ikke helheten av det vi driver med. 
En virksomhetsidé bør forklare hva organisasjonen skal gjøre eller skape, ikke hva 

mailto:innspill@idrettsforbundet.no
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medlemmene skal oppleve. Nåværende formulering har mer preg av visjon enn av 
virksomhetsidé. Vi foreslår derfor at den settes opp punktvis slik som i nåværende IPD.  
 
De fire nye verdiene som er foreslått støttes. Disse oppleves mer unike og moderne enn de 
åtte som vi har nå, men det viktigste er at de er godt forklart i dokumentet slik at vi forstå 
hva det betyr i praksis å etterleve dem. Det er mange adjektiver som kan tas inn som 
aktverdige verdier, men først når betydningen blir klar, kan de fungere som et praktisk og 
etterlev bart verdigrunnlag for idretten. Men bytte av verdiene forutsetter også at verdiene i 
loven endres slik at disse overens stemmer med strategiplanen. 
 

Struktur, programerklæring/satsningsområder 

NKF støtter satsningsområdene som er valgt ut og planen om å lage fire årlige 
strategiplaner tilknyttet disse områdene. Vi synes det er fornuftig å ha mer retningsgivende 
mål i strategiplanen og flytte alle målbare resultatmål ned i de fireårige strategiplanene. Et 
overordnet dokument som IPD/ «Idretten vil» bør etter vårt skjønn fokusere nettopp der 
det gjør: på å identifisere verdigrunnlag, innsatsområder og hovedprioriteringer felles for 
hele idretten, og i prosessen fram mot dette vil forsøk på å sette tallfesta mål bare virke 
avsporende.  
 
Spesifikke mål bør bygge på analyse og kartlegging som involverer underliggende 
organisasjonsledd. For at dette skal fungere krever det at man klarer å utforme få men gode 
resultatmål i de fireårige strategiplanene, slik at man ikke ender opp med like mange mål 
som i nåværende IPD. Det er også viktig at de underliggende organisasjonsleddene 
(idrettskretser og særforbund) er med i prosessen med å utvikle planene slik at de 
gjenspeiler enkeltidrettenes særpreg og individuelle utviklingsbehov. 
 
Den største utfordringen med dette oppsettet er at kjerneaktiviteten i norsk idrett som også 
representeres av hovedmålene flere med og flere gull og gjennom satsningsområdene 
livslang idrett og bedre toppidrett blir likestilt med støtteoppgavene bedre idrettslag og 
flere og bedre idrettsanlegg. Norsk idretts kjerneprosesser for å levere god aktivitet, 
rekruttere, ivareta og utvikle, har også blitt tatt bort fra strategiplanen i høringsforslaget. 
Dette kan og bør utvikles som verktøy i de fireårige strategiplanene, men da livslang idrett 
og bedre toppidrett er planlagt som to forskjellige planer er det en risiko for at vi mister den 
røde tråden i vår viktigste kjerneoppgave. 
 
Det nye forslaget på struktur vil også skape noen utfordringer knyttet til evaluering av 
strategiplanen som helhet.  Her må de fire underliggende strategiplanene tas med i 
evalueringsprosessen. 
 

Kommentarer på målene i de fire satsningsområdene 

 
Målene som er foreslått i satsningsområdet Livslang idrett mener vi er gode, men svært 
generelle. Vi savner et mål som omtaler en av idrettens største utfordringer, at deltakelsen 
faller dramatisk fra ungdomsåra til ung, voksen alder. Dette kan sies så konkret som at 
idretten skal arbeide for at en langt større andel ungdommer forblir aktive innen idretten 
inn i voksen alder. 
 
I satsningsområdet Bedre idrettslag mener vi at NIF i tillegg til å motivere frivillige og 
skaffe idrettslagene ressurser («arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig 
frivillighet») bør arbeide for å forenkle hverdagen for idrettslagene og gjøre det lettere å 
drive et idrettslag på frivillig basis.  
 
Målene i Flere og bedre idrettsanlegg mener vi går rett til kjernen og er passe hårete.  
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Det samme gjelder for Bedre toppidrett. Her er det også foreslått et mål om å hjelpe unge 
utøvere til å bli voksne utøvere. Denne utfordringen mener vi er like aktuell for 
breddeidretten. 
 

Avslutningsvis 

Vi liker at man tenker nytt. Moderniseringsprosjektet er allerede i gang og NKF mener at det 
er nødvendig at nye og framtidige satsningsområder forankres for at idretten i større grad 
kan gå samlet inn i fremtiden.   
 
 
 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

Norges klatreforbund 

 

 

Stein Tronstad     Johanna Solberg 

President     Generalsekretær 
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Høringssvar – Ny langtidsplan for norsk idrett 

Norges luftsportforbund (NLF) støtter at idrettens overordnede planverk vil bort fra begrepet 

Idrettspolitisk dokument (IPD). Uavhengig av dokumentets viktighet er det slik at det «alltid» kun 

benyttes kortformen IPD, og det er ingen andre enn de som er i kjernen av norsk idrettspolitikk og 

administrasjon som i det hele tatt kjenner begrepet. Når norsk idrett nå først skal gjøre en endring kan 

endringen gjøres til noe alle forstår. Det er langtidsplanen for idretten vi snakker om, og da vil det 

absolutt beste navnet på dokumentet være «Langtidsplan for norsk idrett». 

NLF støtter de fire foreslåtte strategiske satsningsområdene «livslang idrett», «bedre idrettslag», 

«flere og bedre anlegg», og «bedre toppidrett». Vi støtter også prinsippet om at den nye planen skal ha 

færre mål og tydelig fokus, noe vi mener disse fire områdene er et eksempel på. 

Idrettens verdier og nye begreper 

NLF er skeptisk til de fire nye begrepene som foreslås i høringsdokumentet: «Ambisiøs, ærlig, leken og 

felles». NLF ønsker ikke at Idrettsforbundet innfører nye verdier, men rendyrker bruken av begrepene 

«frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd» som står i NIFs lov. I motsetning til IPD, som ingen 

utenfor idretten kjenner til, er de etablerte verdiene i norsk idrett noe som hele den norske befolkning 

har et forhold til. Visjonen «idrettsglede for alle» er godt innarbeidet, og bør beholdes. 

Planverk i idrettsorganisasjonen 

NIF sentralt bør ha en fireårsplan. NLF er positive til at særforbund og idrettskretser også bør ha det. 

Det bør dog være opp til det enkelte organisasjonsledd å avgjøre om tidsperspektivet skal følge 

tingperiodene i det enkelte forbund eller en fireårsperiode. NLF er imidlertid ikke positive til at det 

legges opp til at slikt planverk også er forventet helt ned på klubbnivå. Om noe slikt skulle bli vedtatt 

på idrettstinget vil det i svært stor grad ende opp som en «papirbestemmelse». I NLF og i store deler 

av norsk idrett har klubbene utfordringer med å finne frivillige til styreverv og andre viktige frivillige 

posisjoner på grasrotnivået. De klubber som har forutsetninger for å lage denne type planer vil nok 

gjøre det uansett. Det er viktig å ha gode planer å styre etter, men for mange av våre mindre klubber er 

det i stor grad «business as usual» og de er fornøyde med det. 
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Målstyring 

Det fremkommer i høringen at «…særforbundene og idrettskretsene må lage egne årlige 

handlingsplaner der strategiske mål for tingperioden blir brutt ned i konkrete, målbare 

handlingsplaner for sitt organisasjonsledd, også som utgangspunkt for budsjettene». NLF, og trolig 

også alle andre særforbund, utarbeider allerede mål og planer som vedtas med tilhørende budsjetter 

på de respektive særforbundstin. Styret i ethvert særforbund står ansvarlig for å gjennomføre de 

planer og vedtak som særforbundstinget gjennomfører, og at det skjer iht. de vedtatte budsjetter. NLF 

mener den foreslåtte målstyringen fraviker fra prinsippet om at særforbundene som selvstendige 

juridiske enheter selv bestemme mål og planer for sin organisasjon og sine idretter, og er derfor svært 

skeptiske til en slik formulering. 

 

Videre stiller NLF seg bak de uttalelser som fremkommer i høringssvar fra Særforbundenes 

fellesorganisasjon (SFF).  

Norges luftsportforbund (NLF) takker for anledningen til å kommentere høringen om ny langtidsplan 

for norsk idrett, og håper våre innspill vil være nyttige. Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

John Eirik Laupsa       

 

 

 

Generalsekretær       
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NIF Høringer 

Ullevål stadion, 7. februar 2019 
 

Forslag til ny langtidsplan for. Høringssvar fra Norges Orienteringsforbund  
Det vises til forslag til ny langtidsplan for norsk idrett sendt på høring til organisasjonen 21. 
desember 2018.  

Det er viktig at en plan som skal være styrende og gi retning for hele den organiserte idretten 
i Norge, er basert på innspill fra alle underordnede ledd. Norges Orienteringsforbund er 
derfor glade for å kunne gi innspill i prosessen.  

Ambisjonen om at den neste langtidsplanen som skal vedtas på Idrettstinget i 2019, om 
mulig skal være enda mer overordnet og retningsgivende, med færre mål enn tidligere, 
støttes.  

Tanken bak en struktur med ett overordnet dokument «Idretten vil» som vedtas av 
Idrettstinget,4-årige strategiplaner som vedtas av idrettsstyret, årlige mål/strategidokumenter 
og handlingsplaner i særforbund er god. Det er imidlertid noe uklart hvordan Idrettsstyret kan 
lage strategiplaner som er tydelig retningsgivende for særforbund. Dette må i så fall gjøres i 
tett samarbeide med særforbundene og planene må være på et overordnet nivå. Vil 
særforbundene bli målt på resultater og leveranser i henhold til en slik plan?  

Ambisjon om å forene hele idrettsorganisasjonen om en smalere, felles retning, beskrevet i 
fire strategiske satsingsområder med tilhørende mål støttes. Når det er sagt er vår viktigste 
tilbakemelding på dette punktet, at i et styringsdokument som «Idretten vil», må de vedtatte 
mål være målbare. Disse danner igjen grunnlag for underliggende organisasjonsledds 
strategi- og handlingsplaner. Målene i tilsendt dokument beskriver en ambisjon og gir i beste 
fall uttrykk for mange gode intensjoner.  

Nytt navn – fra IPD til Idretten vil 
Det foreslåtte navneskiftet bærer bud om forenkling og er samtidig positivt ladet. Norges 
Orienteringsforbund synes dokumentnavnet «Idretten vil» er lettfattelig og nytenkende.  

Verdigrunnlag  
Visjonen «idrettsglede for alle» er god og godt innarbeidet. Forslaget om å beholde den 
støttes.  

En ny virksomhetside 
Forslaget til ny virksomhetside er forenklet og gir en god beskrivelse av hvorfor norsk idrett 
eksisterer.  
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Fire nye verdier 
Norges Orienteringsforbund støtter ideen om færre verdier enn det organisasjonen har i dag. 
3-4 verdier er tilstrekkelig. Valg av de nye verdiene Ambisiøs, Ærlig, Leken og Felles 
oppleves å være passende for et idrettslag. Eksisterende organisasjonsverdier; Frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd er godt innarbeidet og beskrivende for hele Norsk idrett.  
Frivillighet er en så essensiell forutsetning for vår organisasjon at ordet bør inn enten som 
en verdi eller under strategiske satsningsområder. I en tid der fler og fler tenker på seg selv 
og sitt eget beste, er det ekstremt viktig å fremheve frivilligheten. 

Verdiene i en organisasjon må være kontinuerlige og ikke endres for ofte. Svært mange 
særforbund har utarbeidet egne langtidsplaner, der de samme verdiene ligger til grunn. Vi 
mener derfor at organisasjonsverdiene i eksisterende IPD bør videreføres.  

Strategiske satsingsområder 
Norges Orienteringsforbund støtter forslaget om 4 strategiske satsingsområder, og er 
spesielt glad for at ett av satsingsområdene er «livslang idrett».  Det er helt vesentlig å 
fremheve helseaspektet i norsk idrett. Vi er den største bidragsyteren i det forebyggende 
arbeidet innen både psykisk og fysisk helse.  

Vi foreslår å fjerne ordet «bedre» fra satsingsområdene. Satser vi på et område ligger det 
implisitt at det er noe vi ønsker å forbedre eller gjøre annerledes enn i dag. Norges 
Orienteringsforbund foreslår følgende:  

Livslang idrett – idrettslagene – anlegg – toppidrett.  

Disse satsingsområdene gir hvert enkelt organisasjonsledd mulighet til å levere på ett eller 
flere områder.  

Overordnende mål 
Norges Orienteringsforbund presiserer at mål må være målbare, men samtidig gi 
underliggende organisasjonsledd frihet til å utforme sine egne mål innenfor rammen av 
«Idretten vil».  

Livslang idrett 
1. I 2020 har xx idretter tilbud til ungdom og voksne som ikke vil delta i konkurranser 
2. Idrettstilbudet fra klubber og særforbund er utviklet og tilpasset nye trender i 

samfunnet 
3. Direkte medlemskap er utredet og tatt i bruk 

 
Idrettslagene 

1. xx% av norske idrettsklubber er karakterisert av et godt styresett basert på idrettens 
verdier 

2. Det skal være enkelt og lystbetont å være frivillig, og norsk Idrett skal ha et mangfold 
blant de frivillige.  

3. Norsk idrett skal være organisert med tanke på å legge til rette for økt lokal aktivitet. 
4. Ansvar og oppgaver i alle ledd skal være tydelig definert. 
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Anlegg  

1. XX idretter rapporterer at de har tilstrekkelig anlegg til all ønsket aktivitet  
2. XX idretter rapporterer at de har redusert kostnadene for barn og unge  
3. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg er redusert  

 
Tilstrekkelig anlegg er viktig, men det bør også formidles at idrett på de fleste nivåer kan 
utøves i mindre kostnadskrevende anlegg som ikke nødvendigvis tilfredsstiller internasjonale 
krav. 
 
Toppidrett 

1. Norge opprettholder sin posisjon som best i verden i vinteridretter. 
2. Norge forbedrer prestasjonene i sommeridretter gjennom utvikling av idrettslig 

satsning og økonomiske rammebetingelser.  
3. Norge har flere utøvere blant de 6-12 beste som utfordrer våre verdensstjerner. 

 

For å måle utvikling er det viktig at man viderefører målemetoder, slik at man kan 
sammenlikne nåtid med fortid og fremtid. Det er uklart for oss hvordan dette kan la seg 
realisere i foreslått planverk. 

Miljø 
Det er naturlig at idrettens forhold til miljøutfordringene nevnes i langtidsplanen for Norsk 
idrett. 

Å ta inn miljøbegrepet i langtidsplanen vil også̊ fortelle verden at vi tar et klart standpunkt. 
Dette vil være et positivt signal til myndigheter, samarbeidspartnere og ikke minst fremtidige 
idrettsutøvere. 

 

Med vennlig hilsen  

Astrid Waaler Kaas (s)      Lasse Arnesen (s) 
president        generalsekretær  
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Members of: NIF, EEF, FEI  

Høringssvar NIF langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 

Norges rytterforbund har gjennomgått forslaget til ny langstidsplan som Norges idrettsforbund har sendt ut til 
høring og vi er som hovedsak begeistret for de nye tankene. 
Vi velger å komme med følgende tilbakemelding, i stikkordsform: 

 
Generelt: 

1. NRYF er positive til nytenkning, forslagets lay-out og bruk av modeller 
a. Enklere dokument – mer oversiktlig og gjenkjennelig. 

 
2. Super parole «Vi vil» har positiv «klang» og viser en klar retning 

a. Underbygges med «flere med, flere gull, livslang idrett, bedre idrettslag, bedre 
idrettsanlegg og bedre toppidrett».  

 

3. Mål vs virkemidler som begrep er noe uklart   
a. Men uansett, viktigst å identifisere og uttrykke prioriterte satsningsområder for hele 

idretten.  
 

4. Det bør tydeligere komme frem NIF som overordnet organisasjon og dens viktigste 
utfordringer som vi mener er: medlemsstøtte til klubber og utøvere 
 

5. Langtidsplanen og dens nye form må sikre at enkeltidrettene får nødvendig spillerom til å 
oppfylle sine egne ambisjoner.  

 
Visjon, virksomhetside, verdier.  

1. Bra å beholde visjonen «Idrettsglede for alle» 
 

2. Enig i kortere og mer konkret virksomhetsidè 
a. Men en virksomhetsidé bør forklare hva organisasjonen skal gjøre eller skape 

 
3. 3 av de 4 nye verdiene liker vi (ambisiøs, ærlig, leken).  

a. Skaper en positiv dimensjon til den organiserte idretten, nemlig energi, entusiasme, 
begeistring osv i tillegg til å få inn dimensjonen om ærlighet slik at alt vi driver med 
skal tuftes på ærlighet (åpenhet) uansett hvor «tung» ærligheten kan være. Tvinger 
oss til å tenke konsekvenser, i alle retninger. 

b. Vi er derimot litt usikre på hva som ligger i verdien «felles»? Vi mener det ikke dekker 
det dere presiserer på s 8, nemlig at verdien «felles» skal inneholde, bl.a. fokus på 
integrering, være samlende, se alle osv.  
Vi synes ordet felles mer henspeiler på felles mål og felles veivalg. 
 

4. Er det behov for endring i loven ift de nye verdiene? 
 
 
 
 

http://www.rytter.no/
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Struktur, programerklæring/satsningsområder  

1. Fornuftig å ha mer retningsgivende mål i strategiplanen og flytte alle målbare resultatmål ned 
i de fireårige strategiplanene. 

2. Spesifikke mål bør bygge på analyse og kartlegging som involverer underliggende 
organisasjonsledd 

3. Bør utforme få, men gode, konkrete resultatmål 
4. Bra med faktabaserte vurderinger som nevnes som innsiktsdel i dokumentet (bl.a. på s 13) og 

at dette blir med som vedlegg i langtidsplanen 
5. Idrettskretser og særforbund må være med i prosessen med å utvikle de konkrete planene, 

som det henvises til skal utarbeides, slik at de gjenspeiler enkeltidrettenes særpreg og 
individuelle utviklingsbehov.  

6. Norsk idretts kjerneprosesser for å levere god aktivitet, rekruttere, ivareta og utvikle, har blitt 
tatt bort fra strategiplanen i høringsforslaget.  

a. Dette kan og bør utvikles som verktøy i de fireårige strategiplanene, men da livslang 
idrett og bedre toppidrett er planlagt som to forskjellige planer er det en risiko for at vi 
kan miste den røde tråden i vår viktigste kjerneoppgave.  

7. Forslaget på struktur kan skape noen utfordringer i forbindelse med evaluering av 
strategiplanen som helhet.  

a. Her bør de fire underliggende strategiplanene tas med i evalueringsprosessen.  
8. «Livslang idrett» – navnet på satsingsområdet er noe uklart for oss. Er det bedre å skrive:med 

«livslang idrettsglede» eller «livslang idrettsaktivitet» 
 
 
Tilleggskommentar til målene i satsningsområdene: 
Bedre idrettslag  
Det bør fremkomme at det også er viktig å fokusere på å forenkle hverdagen for idrettslagene og gjøre det 
lettere å drive et idrettslag på frivillig basis.  
 
Flere og bedre idrettsanlegg 
Mener vi signaliserer en offensiv satsning 
 
Bedre toppidrett.  
Her bør styrkede rammebetingelser få mer plass da f.eks økonomi er en barriere også i toppidretten. 
«Hjelpe unge utøvere til å bli voksne utøvere», noe vi mener også er like aktuelt for breddeidretten. 

 
Avslutningsvis vil vi nevne at planen viser at NIF tenker nytt og er i takt med samfunnet for øvrig. Det er 
viktig for å opprettholde og videreutvikle den posisjonen som organisert idrett har. I tillegg til å sikre at vi 
internt innen idretten jobber med (og ikke mot) hverandre med felles forståelse og innsikt, uansett 
idrettsgren. 
 
 
Oslo, 7/2-19 
På vegne av Norges Rytterforbund 
 
 
 
Ingvild Østli      Ellen Damhaug Scheel 
Visepresident      Generalsekretær 
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Høringssvar – Ny langtidsplan for norsk idrett 

Det vises til høringsdokument til ny langtidsplan for norsk idrett, «Idretten vil!» 
oversendt fra NIF til særforbund og idrettskretser 19.12.18. 

 
Hovedinntrykket av forslaget til ny langtidsplan for norsk idrett er positivt. Dokumentet er 
kort og konsist sett i forhold til tidligere dokument. Det er også mange likhetstrekk med 
NSFs eget skipolitiske dokument og Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) som NSF 
vedtok på skitinget i 2016. 
 
NSF har følgende tilbakemeldinger til høringsdokumentet og prosessen som ligger til 
grunn for dette: 
 
 
Prosess og grunnlag 
 
I prosessen som ligger til grunn for forslaget viser NIF til en gjennomført 
klubbundersøkelse hvor det er mottatt 886 svar. Dette anser vi å være en noe lav 
svarprosent sett i forhold til det totale antallet idrettslag, og vi mener derfor det er grunn 
til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt resultatene er representative for flertallet av 
idrettslagene.  
En grundigere involvering av særforbundene på et tidligere tidspunkt i prosessen ville 
også vært på sin plass. 
 
 
Nytt Idrettspolitisk dokument 
 
NSF stiller seg bak hovedpunktene i forslaget til nytt idrettspolitisk dokument, herunder 
de fire strategiske satsingsområdene. 
 
Norsk idretts overordnede visjon «Idrettsglede for alle» er god og godt innarbeidet. NSF 
støtter forslaget om å beholde denne. 
 
Målene i dokumentet er formulert slik at de i liten grad er målbare, men bærer mer preg 
av å være ambisjoner. For å gjøre dokumentet bedre egnet som styringsdokument, bør det 
etter vårt syn vurderes om enkelte av målene kan kvantifiseres i noe større grad. 
 

Norges Idrettsforbund 
 
innspill@idrettsforbundet.no 
  

 
Oslo, 06.02.19 

 



 

 

Dokumentet bruker begrepet «livslang idrett» som ett av de strategiske satsingsområdene. 
Dette samsvarer med «aktiv livet ut» som brukes i NSFs skipolitiske dokument. NSF 
mener at «aktiv livet ut» er et bedre og mer dekkende begrep, og foreslår derfor at også 
IPD bruker dette begrepet. 
 
Når det gjelder området «Bedre idrettslag» er NSF av den oppfatning at forenkling og 
bedre tilrettelegging av idrettslagets drift og oppgaver bør kunne være et eget mål eller 
inkluderes i punkt tre. 
 
NSF mener at helhetstankegangen i norsk idrett bør tydeliggjøres bedre i planen. Denne 
begynner med innhold og allsidighet i barneidretten. Det å kunne gi barn og unge et bredt 
bevegelsesgrunnlag gjennom muligheten til å kunne delta i flere idretter er sentralt både 
for å kunne utvikle toppidrettsutøvere og motvirke frafall. Planen bør derfor tydelig kunne 
uttrykke forventninger til idrettsorganisasjonen om samarbeid på tvers av forbund og 
idretter i stedet for intern kamp om utøverne. 
 
 
Struktur 
 
Slik vi leser høringsdokumentet legger modellen opp til at underordnede 
organisasjonsledd som en oppfølging av langtidsplanen skal utarbeide strategiplaner for 
de ulike satsingsområdene. Dette støttes. Imidlertid legges det også opp til at 
organisasjonsleddene skal utarbeide egne årlige handlingsplaner på de samme områdene. 
Et resultat av dette vil være at det må legges betydelige administrative og politiske 
ressurser i en årlig planprosess, noe som oppfattes unødvendig tidkrevende og 
byråkratisk. Arbeidet med strategiplan og handlingsplaner for organisasjonsleddene bør 
til en viss grad kunne samkjøres slik at tid og ressurser kan prioriteres til aktivitetsrettet 
arbeid med implementering av planene, ikke planarbeidet i seg selv. 
 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
Norges Skiforbund  

    
Erik Røste      Ingvild Bretten Berg   
President       Generalsekretær 
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Til Norges idrettsforbund 
 
 
        Oslo, 7. februar 2019 
 
 
Høringssvar Idretten vil! 
 
Vi viser til høringsutkastet til langtidsplan for norsk idrett «Idretten vil!» datert 19. desember 
2018, og takker for muligheten til å gi våre innspill. 
 
Innledningsvis vil vi si at vi støtter intensjonen med den nye langtidsplanen. Med færre mål og 
mer overordnet og retningsgivende plan, blir planen tydeligere. Vi tror det er fordelaktig å gå 
bortifra IPD, for å synliggjøre denne ønskede endringen.  
 
Våre tilbakemeldinger tar utgangspunkt i den dokumentstrukturen som foreligger i «Idretten 
vil!». Deretter vil vi kommentere vedleggene, med særskilt innspill til strukturen i det 
nåværende forslaget.  
 

1. Tilbakemeldinger på innhold «Idretten vil!» 
 
Nedenfor følger våre kommentarer til den foreliggende strukturen i utkastet til «Idretten vil!»: 
 

• NIFs formål 
NSIs kommentar: Støttes. Må med som grunnleggende forutsetning i dokumentet. 
 

• Visjon: Idrettsglede for alle 
NSIs kommentar: Støttes.  

 
• Virksomhetsidé: 

«Alle skal kunne oppleve idrettslig aktivitet, mestring og utvikling møtt med respekt og 
fellesskap i en trygg idrettsorganisasjon.»  
 
NSIs kommentar: NSI opplever den foreslåtte virksomhetsideen er for lang. Vi mener 
det er uheldig at den må «leses flere ganger», før man får med seg innholdet. NSI 
foreslår derfor følgende forenklede virksomhetsidé hvor innholdet fortsatt er ivaretatt: 
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Forslag forenklet virksomhetsidé: 
 
«Alle skal oppleve aktivitet, mestring og utvikling i idrettens trygge og gode 
fellesskap» 
 
Begrunnelse: 
 Formuleringen «møtt med respekt og felleskap» virker unødvendig, ettersom man 

blir og er en del av et fellesskap. Det er ikke noe man blir møtt med. 
 Ved å unngå bruk av begrep som «idrettslag» eller «idrettsorganisasjon», og heller 

sier «idrett», tar vi eierskap til idrettsbegrepet på en bred og god måte. Det er 
underforstått at virksomhetsideen vår handler om det som skjer i vår egen 
organisasjon. 

 
 

• Verdier – Ambisiøs, ærlig, leken, felles 
NSIs kommentar: NSI støtter at verdiene endres og går ned til fire som er gjeldende for 
alt vi gjør. Det er også viktig med beskrivelsene bak hver verdi, slik at man skaper en 
felles forståelse i organisasjonen for hva som menes med disse. 

o Ambisiøs: Vi synes denne verdien er god og motiverende – både på individ- og 
organisasjonsnivå. Vi mener imidlertid følgende setning bør endres i 
beskrivelsen: 

 «… Alle som driver med idrett har et ønske om mestring og 
forbedring.» Her mener vi at «… og forbedring.» bør strykes. 
Mange driver idrett uten at de nødvendigvis ønsker å forbedre 
noe. De fleste driver idrett for å ha det moro. Vi mener det er 
begrensende å si at alle ønsker forbedring, og å stryke dette vil 
også henge bedre sammen med satsingsområdet om «Livslang 
idrett».  

o Ærlig: Støttes 
o Leken: Støttes 
o Felles: Denne ønsker vi å endre til Inkluderende 

Vi mener at «Felles» ikke er noen god verdi, fordi vi kan gjøre noe 
«felles»/samtidig, uten at organisasjonen oppleves som inkluderende. 
Beskrivelsen bak verdien derimot beskriver det å være inkluderende. Derfor 
foreslår vi at denne verdien endres til Inkluderende. 

 
Generell kommentar: NSI mener det er viktig og riktig at planen innleder med det som er 
grunnleggende for virksomheten til Norges idrettsforbund, nemlig formål, visjon, 
virksomhetsidé og verdier. Videre mener vi dette burde vært «Del 1» i langtidsplanen, som 
forteller hva idretten skal være - «Idretten er». Vi kommer tilbake til dette i slutten av 
høringssvaret.  
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• Strategiske satsingsområder 
 
De valgte satsingsområdene begrunnes i at det skal defineres noen få, tydelige prioriterte 
områder som skal være aller viktigst de nærmeste årene.  
 
NSI mener: 

- Vi er ekstra positive til satsingsområdet «Livslang idrett», noe vi mener vil gi 
videre positive effekter for frivilligheten og øke rekruttering til idretten gjennom 
alle livets faser – fra «vugge til grav». I den sammenheng savner vi at idrettens 
samfunnsansvar ikke er løftet i dokumentet.  

-  «Flere med og flere gull» er fine overordnede mål/retninger, men det foreliggende 
planverket er fortsatt veldig overordnet og gir inntrykk av å skulle ivareta «alt». 

- Det mangler en tydeliggjøring av prioriteringene innenfor hvert strategiske 
satsingsområde. Hvilke prioriteringer skal gjøres i perioden? Alt kan ikke være 
like viktig. Ref. mangfold generelt vs hvilke målgrupper er viktig for å få et større 
mangfold? 

- Hva er kunnskapsgrunnlaget bak de valgte satsingsområdene? Dette kommenteres 
ytterligere under vedleggene til planen, punktet om Innsiktsdokument. 

 
På bakgrunn av et ønske om en mer retningsgivende plan, mener NSI at man ikke kommer 
unna en tydeliggjøring av periodens prioriteringer. Derfor mener vi hvert satsingsområde bør 
ha en beskrivelse av ønsket målbilde («hit vil vi»), med tilhørende delmål som viser 
prioriteringene innenfor satsingsområdet for perioden. Et plandokument bør inneholde mål 
som på en eller annen måte kan måles. Slik målformuleringene står nå, er de lite målbare og 
flere kan oppleves som «selvfølgeligheter» og mer ønskede forutsetninger enn presise 
målsetninger. Vi kommer ikke til å ta for oss hvert mål, men eksemplifiserer med to 
eksempler: 
 
Mål under «Livslang idrett»:  

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

o Her mener vi målet bør svare på hvilken del av mangfoldet vi ønsker å forbedre 
oss på? For eksempel kjønn? Inkludering av innvandrere? Personer med 
funksjonsnedsettelse? Aldersgrupper?  

 
Mål under «Flere og bedre anlegg»: 

• Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres 
o Det er en selvfølge at idretten vil at det skal bygges anlegg. Hva slags type anlegg 

skal prioriteres / realiseres i neste periode?  
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Innspill nytt satsingsområde: 
I tillegg til de fire foreslåtte satsingsområdene ønsker NSI at det legges til et nytt 
satsingsområde: 
 

• Vi gjør samfunnet bedre!  
 
Begrunnelse: 
Den organiserte idretten gjør det norske samfunnet bedre.  
 
NSI mener det er passivt og utdatert at Norges største frivillige organisasjon hevder at Norges 
idrettsforbund fortsatt er «… en idrettsorganisasjon med folkehelse, inkludering, integrering og 
tilhørighet som konsekvens» (s. 5).  
 
En slik retorikk mener vi gradvis vil utvanne idrettens relevans i samfunnet da disse 
ringvirkningene (eller «konsekvensene») ikke er særegent for norsk idrett. Det er nok av 
miljøer, både i frivillig og privat sektor, som utfordrer idrettens samfunnsbidrag.  
 
I Granavolden-plattformen kommer forventningene og ambisjonene fra regjeringen til idretten 
godt frem. Den sittende regjeringen er opptatt av aktivitet. En del skal staten legge til rette for, 
men det vil være i idrettens interesser å sørge for at vi leverer på flere av forventningene, slik 
at regjeringen synes idrettslig aktivitet fortsatt er det beste alternativet. 
 
 
Utdrag av politiske føringer og forventninger i Granavolden-plattformen:¨ 
  
Under overskriften «Frivillighet og idrett»: 
 
Regjeringen vil: 
• Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, 
ikke til administrasjon. 
• Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg. 
• Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. 
• Legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får delta i frivillighet og idrett. 
• Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter. 
• Legge frem en egen stortingsmelding om idrettspolitikk. 
 
 
Å ta samfunnsansvar må ikke forveksles med at idretten skal løse samfunnsproblemer. 
Idrettslagene tar allerede samfunnsansvar – bevisst og ubevisst – og flere gjør det fordi de ser 
de positive effektene av å bygge eget omdømme i lokalmiljøet. Det handler om å sette seg i 
førersetet og være bevisste på (fra NIF til idrettslag) at det vi gjør «hver dag», er må på å 
gjøre samfunnet bedre.  
 
For eksempel – hvor var idrettslagene i flyktningkrisen? De tilrettela aktivitet og brukte idretten 
som inkluderingsarena. Hva gjør idretten for barn som ikke har råd til å delta? Jo, det jobbes 
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for å redusere kostnadene i idrettslagene og sørge for støtteordninger. Hvor finner ensomme 
studenter venner? Jo, sammen med andre i studentidrettslagene. 
 
NSI mener det vil styrke idrettens posisjon dersom dette ansvaret også ble anerkjent fra 
toppen, forankret i planverket til hele norsk idrett gjennom eget satsingsområde. 
 
 

2. Tilbakemeldinger vedlegg 
 

1) Struktur 
NSIs kommentar: NSI synes det er bra og inspirerende at man har sett til 
Riksidrottsfõrbundets «Idrotten vill!», men undrer samtidig over hva som er grunnen til 
at man ikke har valgt å følge RFs planstruktur i sin helhet. Vi opplever nåværende forslag 
til langtidsplan som noe ufullstendig, og har følgene forslag til oppbygging som vi mener 
gir en mer helhetlig plan for norsk idrett: 
 
 
Forslag til ny struktur langtidsplan 2019-2024 «Idretten vil!»: 
 

- Del 1: «Idretten er». Idrettens virksomhetsplan. Her beskrives det hva idretten 
ønsker å være, inkl. NIFs formål, visjon, virksomhetsidé og verdier.  

- Del 2: «Idretten mener». Interessepolitisk dokument som bør svare på: Hva ønsker 
idretten å realisere, men som vi trenger «hjelp» fra andre aktører for å få til? Her 
håper vi også at samfunnsbidraget løftes, og at man tar initiativ «utover oss selv». 

- Del 3: «Idretten skal». Strategiplan for perioden som forteller hvilke 
satsingsområder som skal prioriteres med tilhørende mål og delmål. 

 
 

NSI støtter videre formålet med organisasjonsleddenes egne måldokumenter for 
tingperioden, men tror det er fordelaktig med en presisering (s.12). For å lykkes med 
den felles måloppnåelsen for norsk idrett, bør det være et krav om at særforbundenes 
egne mål og strategier skal kunne forankres inn i deler av langtidsplanen «Idretten vil!».  

 
2) Innsiktsdokument 

NSIs kommentar: NSI støtter behovet for en innsiktsdel som viser bakgrunnen for de 
utvalgte satsingsområdene med tilhørende målsettinger, og at disse er forankret i 
kunnskap. NSI mener det er uheldig at ikke dette innsiktsdokumentet har vært klart 
ifm høringen på utkastet til langtidsplanen. Det ville forankret innholdet i «Idretten vil!» 
og ville gjort det enklere å forstå bakgrunnen for de foreslåtte satsingsområdene. Et 
overordnet innspill fra NSI er at idretten i fremtiden, i større grad må jobbe 
kunnskapsbasert, slik at overordnede mål, tiltak og virkemidler er forankret i dette. Vi 
lever i et informasjonssamfunn, noe som stiller høyere krav fra beslutningstakere om 
fakta.  
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3) Interessepolitisk dokument 
NSIs kommentarer: NSI støtter behovet for et interessepolitisk dokument og mener 
dette dokumentet bør vedtas parallelt med langtidsplanen på Idrettstinget (og ikke bare 
i Idrettsstyret som foreslått). Dette for at hele norsk idrett skal forplikte seg til en 
fellesidrettslig politisk retning. Dette vil også bevisstgjøre hele organisasjonen. Se for 
øvrig kommentar under «struktur» over.  
 

 
Igjen vil vi takke for muligheten til å komme med innspill. Vi ser frem til den videre prosessen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
 

Emilie Zakariassen Hansen    Guro Røen (sign.) 
President       Konstituert generalsekretær 
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Høringssvar – ny langtidsplan for norsk idrett 

Det vises til høringsnotat ny langtidsplan for norsk idrett fra NIF distribuert 18. desember 
2018. Frist for innspill er satt til 7. februar 2019.  
 
Innledning 
Idrettstinget i mai 2019 skal vedta en ny langtidsplan for norsk idrett. Norges 
idrettsforbunds idrettspolitiske dokument (IPD) er en plan som skal være styrende og gi 
retning for hele den organiserte idretten i Norge.  
Det er en ambisjon i idrettsstyret at den neste langtidsplanen som skal vedtas på 
Idrettstinget i 2019, om mulig skal være enda mer overordnet og retningsgivende, med 
færre mål enn tidligere.  
Forslaget til struktur på det nye dokumentet ble vedtatt av idrettsstyret i april 2018 og ble 
presentert på ledermøtet på Gardermoen i slutten av mai 2018.  
For å utarbeide høringsforslaget ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som har 
kommet frem til et utkast som ble sendt ut 18. desember.  
 
Styret i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har gått igjennom forslaget og ønsker å 
komme med tilbakemelding til dokumentet. 
 
Generelt er vi fornøyd med det forslaget som har kommet, da det er et mye enklere og 
tydeligere dokument som alle kan forstå.  Det fremstår som et moderne og mer 
«ungdommelig» dokument, noe som passer godt i tiden, bl.a. med tanke på 
moderniseringsprosessen i norsk idrett. 
 
Når det gjelder selve dokumentet, har vi følgende tilbakemelding å gi: 
 
Navnet på dokumentet – Idretten vil! 
Vi synes dette navnet er mye bedre enn det som har vært brukt på tidligere dokumenter. 
Idrettspolitisk dokument (IPD) er et tungt ord, og som ikke akkurat gir personer motivasjon 
til å begynne å lese i dokumentet.  Idretten vil! er mye mer spenstig, synes da vi. 
 
Visjonen – idrettsglede for alle. 
Denne visjonen har vært med en stund og ut ifra informasjon på diverse møter som 
forbundet har vært med på, har vi forstått at ingen har kommet med forslag eller ønske om 
å endre den.  
Det viser at dette er en visjon som vil stå seg i fremtiden, og vi er enig i å la den stå. 
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Virksomhetsidé 
Vi støtter opp om denne teksten til virksomhetsidé. 
Som resten av dokumentet er teksten her klar og tydelig, og bygger godt oppunder visjonen. 
 
Verdier 
Det er flott at antall verdier er redusert fra åtte til fire.  Slik det har vist seg, er det ikke alle 
som husket disse åtte fra forrige IPD. 
Beskrivelsen av disse fire, ambisiøs, ærlig, leken og felles, mener vi vil bygge den 
idrettskulturen norsk idrett ønsker og ikke minst det fellesskapet vi vil ha. 
 
Strategiske satsningsområder  
Flere med og flere gull.  Dette forklarer svært enkelt hva norsk idrett ønsker, og med de fire 
strategiske satsningsområdene som det foreslås i dokumentet, vil være med på å drive 
idretten fremover. 
 
For vårt forbund er spesielt flere og bedre idrettslag og bedre toppidrett to viktige 
satsningsområder som vi setter pris på at NIF tar frem i planen. 
Vi har store utfordringer i forhold til anlegg, noe som vi håper da vil bli tatt seriøst den 
kommende fireårs perioden. 
Og planen som gjelder bedre toppidrett er noe som vi, og øvrige særforbund, som ikke er 
olympiske eller paralympiske vil være svært fornøyd med at tas tak i. 
Våre økonomiske rammer i dag er ikke nok til å hjelpe klubbene i forhold til anlegg, og drifte 
toppidretten på en slik måt vi ønsker, så disse satsningsområdene er vi svært positive til. 
 
 
Som vi innledet med, synes vi dette er et bra forslag til ny langtidsplan og gleder oss til den 
videre fremdriften mot idrettstinget 2019.  
 
 
Oslo, 4. februar 2019  
 
Med vennlig hilsen 
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 
 
 
Lars A. Marthinsen 
president       

Stephen Smithurst 
       generalsekretær  
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NORGES VEKTLØFTERFORBUND 
Norwegian Weightlifting Federation 
 

 NVF, Postboks 9904 Flatåsen, 7479 Trondheim 
Tlf. +47 480 42 210 
E-mail: vektlofterforbundet@idrettsmail.no 
www.vektlofting.no 

 

Til  
Norges Idrettsforbund  
 
Kopi 
Norges Vektløfterforbunds styre  
Norges Vektløfterforbunds ansatte  

 

  

 

 

 

Lørenskog, 07.02.18 

 

Høringsuttalelse – langtidsplan for norsk idrett – Idretten vil! 

Dette er høringsuttalelse fra Norges vektløfterforbund (NVF) vedrørende Langtidsplan for norsk 

idrett – Idretten vil!  

NVF har ingen innvendinger til formål, visjon, virksomhetsidé, verdier og overordnede mål.  

Strategiske satsingsområder  

Når det gjelder valg av strategiske satsingsområder og de tilhørende målsetningene, har vi tre 

innspill:  

- Moderniseringsprosessen bør synliggjøres  

- Politiske signaler bør synliggjøres  

- Målene er i liten grad målbare 

Moderniseringsprosessen  

Arbeidet med å modernisere idrettsorganisasjonen er et pågående arbeid som hele idretten må bidra 

til å gjennomføre. Rammevilkårene for aktivitet skal forenkles og utvikles parallelt med ordinær 

kjernevirksomhet, og bør synliggjøres i det strategiske arbeidet.  

Politiske signaler 

I forbindelse med noen av målsetningene under de strategiske satsingsområdene vil det være 

formålstjenlig å synliggjøre at vi lytter til de politiske signalene som vil gjøre seg gjeldende fremover. 

Viser i denne forbindelse til Granavolden-plattformen, og følgende målsetning:  

Regjeringen vil: 

• Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og 

breddeidrett. 



 

 
 

NORGES VEKTLØFTERFORBUND 
Norwegian Weightlifting Federation 
 

 NVF, Postboks 9904 Flatåsen, 7479 Trondheim 
Tlf. +47 480 42 210 
E-mail: vektlofterforbundet@idrettsmail.no 
www.vektlofting.no 

 

På bakgrunn av dette bør det legges til en målsetning under satsingsområdet «Flere og bedre 

anlegg» som ivaretar folkehelseperspektivet i det fremtidige anleggsarbeidet. Etter vårt syn vil det 

gjøre oss mer robuste med tanke på det anleggspolitiske arbeidet vi har foran oss, på både lokalt og 

sentralt nivå.  

I strategidokumentet står det også: «Ideelt sett burde alle anlegg vært bygget og/eller driftet av det 

offentlige, mens idrettens rolle var å fylle dem med aktivitet.» Dette er NVF enig i, og nettopp derfor 

bør vi være så strategisk lure å legge vekt på folkehelseperspektivet ved å synliggjøre at vi tar det 

samfunnsansvaret som blir pålagt oss. Dette gjør oss til mer slagkraftige ifm det fremtidige 

anleggspolitiske arbeidet.  

Tredje mål under «Flere og bedre anlegg» kan være:  

Idretten vil aktivt jobbe for at idrettsanleggene er et naturlig valg for folk som ønsker å trene 

og mosjonere uten å nødvendigvis ha konkurranse som mål.  

 

Målbare mål 

NVF har ingen innvendinger mot innholdet i målsetningene som sådan, men oppfatter flere av 

målene som lite målbare og for overordnet. De kan med fordel omformuleres til å bli mer spisset.  

 

 

 

Hilde Næss         Arne Grostad 

President         Generalsekretær 

 



Fra: tr-borno@online.no
Til: NIF Høringer; Ofstad, Sylvi; "Magnus Ingebrigtsen"
Kopi: "helge.eriksen1"; "Mona Kristine Rosvold"; pal.mathisen@malselv.kommune.no; "Frode Henriksen";

tokulse@online.no; hugo.kjelseth@europharma.no; "Vivi-Ann Pettersen"; "Kjell Arthur Helmersen"
Emne: Høring på forslag til ny langtidsplan for norsk idrett - nytt vedlegg
Dato: fredag 1. februar 2019 13:30:12

Hei Sylvi;
 
Vedlagt følger svaret på høringen fra Harstad Idrettslag.
 
Av de fire «Strategiske satsingsområdene» er «Bedre idrettslag» etter vår mening det definitivt
viktigste. I den grad rekkefølgen på opplistingen av de fire satsingsområdene har betydning,
burde dette vært satt opp først. Idrettslaget er basis i forhold til de andre tre områdene «Livslang
idrett», «Flere og bedre anlegg» og «Bedre toppidrett». Uten lagene på plass med kompetente
og tilstrekkelig mange tillitsvalgte, stopper idretten opp.
Vi opplever at dette allerede er i ferd med å skje. Samfunnsutviklingen synes å være at mange av
de som er potensielle frivillige, er mer opptatt av å benytte sin fritid til andre ting enn idretten.
Frihet og fleksibilitet til å gjøre hva som passer i øyeblikket er viktigere enn å forplikte seg til
oppgaver/tillitsverv over tid. I stedet for å stille på dugnader, kjøper de seg fri, for å nevne noen
«tendenser». Resultatet er at de som stiller opp får en større belastning enn nødvendig og
brennes ut fort og blir borte fra frivilligheten.
Følgende presiseringer må derfor gis høyeste prioritet i NIF’s videre arbeid med langtidsplanen
for norsk idrett;

«Bedre idrettslag innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må jobbe for at det skal
være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig organisasjon»
«Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det
kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet»

 
Vi støtter fullt ut følgende beskrivelse:
«Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes
med å få
flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som
ønsker
å bli gode, får mulighet til det.
For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må
idrettslagene
bli sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet,
økonomi, anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag innebærer en erkjennelse av at organisasjonen
må
jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig organisasjon.
Det
innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det
offentlige,
og fra næringsliv, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse og strukturer til
deling i
hele idretten.»
 
Som en konsekvens mener vi rekkefølgen i måldefinisjonen burde endres, slik at pkt. 3 flyttes
opp som pkt. 1;
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Mål:
1. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan
tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet
2. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.
3. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en
selv, egne barn og lokalsamfunnet.
 
Vennlig hilsen
Harstad Idrettslag
Trygve Bornø
Leder
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Trøndelag idrettskrets 

Norges idrettsforbund 

Trondheim, 31. januar 2019 

 

Deres referanse:  

 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SITT HØRINGSSVAR PÅ NY LANGTIDSPLAN FOR 

NORSK IDRETT «IDRETTEN VIL» 

GENERELT 

Idrettsrådet i Trondheim (IRT) ønsker å gi ros til Norges idrettsforbund (NIF) for å ha tenkt nytt og 

forenkla tidligere politisk styringsdokument ut fra erkjennelsen av at dokumentene faktisk ikke har 

blitt brukt som tiltenkt. Noen av oss har brukt dokumentet som et kravdokument for å forsikre oss om 

at vi jobber med de sakene vi skal, men erkjennelsen er, at det er kun et fåtall organisasjons- og 

aktivitetsledd som har gjort det. Kortere og mer konsist dokument, men det er viktig at målene e. 

SMARTE enten mhp. kvalitet eller kvantitet.  Videre må dokumentet fange opp egenorganisert 

aktivitet som en del av leveransen fra idrettsorganisasjonen. 

 

Idrettsrådet i Trondheim arrangerte eget høringsmøte. Inviterte til møtet var alle idrettslag i Trondheim,  

og idrettsrådene i vår sone i Trondheimsregionen. Tilstede på møtet var 14 stykk, fra både idrettslag, 

idrettskrets og tre naboidrettsråd. Deltakerne kom med mange svært gode innspill som er innarbeidet 

i dette høringssvaret. I etterkant er utkast til høringssvar også oversendt de største særkretsene.  

 

 

MERKNADER TIL HØRINGSFORSLAGET 

Visjon: Ingen merknader. 

 

Virksomhetside: Endres til «Alle skal kunne oppleve aktivitet, mestring og utvikling og bli møtt med 

respekt og fellesskap.» 

Begrunnelse: Opprinnelig tekst var tung. Idretten må gi svar på hva vi skal ha som fortrinn, og hva vi 

skal drive med og for hvem. Idretten har dessuten behov for både aktive utøvere, ledere, trenere, 

dommere, administratorer og politikere. Glemmer vi vaffelstekeren så har vi saga over greina vi sitter 

på. Vi må svare ut samfunnsoppdraget her, og det som er verdiskapinga (folkehelse, mestring, 

inkluderingntegreringlivskvalitet, god fysisk og psykisk helse, fellesskap, tillit, 

generasjonsoverbygging,, skolering osv. 

 

Verdier: Vi foreslår å beholde verdiene til: ambisiøs, ærlig, leken, men ønsker å utfordre felles og 

bytte den med fellesskap.  

Begrunnelse: Felles er et adjektiv og en verdi, men det klinger ikke helt godt. Enhetlig passer godt i 

ledelsessammenheng, men ikke i aktivitet, da det tvert imot kan virke som om vi kun har plass til «en 

type».Enhetlig er viktig i verdibasert ledelse.  Vi har diskutert gjensidig, samhold, solidaritet, 
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inkluderende, fellesskap, kollektiv og foreslår til slutt fellesskap sjøl om dette ikke er et adjektiv, men 

et substantiv. Vi ber om at det jobbes noe mer med å finne verdien som er dekkende her. 

 

Det er uansett viktig med støttetekst under verdiene, slik at alle får en felles forståelse av hva verdien 

er. 

 

Flere med og flere «gull»: Dette kan strykes da det ikke gir merverdi der det står, og vi mener det er 

bedre virkning ved å gjøre de strategiske satsningsområdene om til mål. 

 

Strategiske satsingsområder: Defineres om til mål. Vi får da fire gode mål som det er lett å etablere 

KPI-er på for å gjennomføre måling.  

 

Virkemidlene som er definert under hvert mål må samsvare med det som skal følges opp i den enkelte 

strategi for temaet. For anlegg synes vi at det er lite samsvar mellom strategiene som er definert i 

anleggsstrategien og virkemidlene som skal brukes i arbeidet som er identifisert her.  

  

Idrettsrådet i Trondheim støtter opp om de fire strategiske satsingsområdene.  

Livslang idrett: Ett av de virkelig viktige målene for NIF er livslang idrett. Og her har Skiforbundet 

gjort en viktig innsats i sitt SUM-prosjekt hvor hver utøver skal plassere inn seg sjøl i en kategori. 

Egenorganisert aktivitet har sin plass i Skiforbundets system, og det er det viktig at alle andre idretter 

også setter fokus på. Videre må både para- og special-behovene få sitt tydelige innpass i dette.  

 

Bedre idrettslag: Bedre rammeverk i form av gode og tilrettelagte IT-løsninger og kompetanseheving 

kan bidra til å frigjøre kapasitet til aktivitet og samtidig bygge inn kvalitet. Målet må være å gjøre det 

enkelt å være frivillig. Det er en målkonflikt med det offentliges behov for profesjonalitet og 

rapportering og frivillighetens ønske om enkle systemer og fokus på aktivitet. 

 

Flere og bedre anlegg: Fokus i anleggsbygging må være å bygge rett anlegg, på rett sted og med rett 

innhold. Samfunnets krav mhp. mobilitet og miljø må også ivaretas, det betyr en 

kompetanseoppbygging i idretten. Videre må strategien henge sammen med virkemidlene som 

defineres her. Anleggsbehovet er mangfoldig, og det må også komme fram. Skal idretten legge til rette 

for idrettsglede for alle må mangfoldet ivaretas på alle nivå i idrettsorganisasjonen.  

 

Bedre toppidrett: I dag finnes det enkelte løsninger på videregående skole og universitet som legger til 

rette for å være toppidrettsutøver og student. Det må jobbes for at slik tilrettelegging blir nasjonal regel 

og ikke unntaket. Det må settes fokus på resultat i para- og special-grenene av idretten også, ikke bare 

ordinær idrett. Dette må da følges av opplæring og økonomiske midler.  

 

STRUKTUR OG PROSESS 

Struktur: Idrettsrådet i Trondheim liker den nye strukturen og tror den kan bidra til økt bruk av 

dokumentet som et kravsdokument i det enkelte organisasjonsledd. 

 

Varighet på strategiplanene: Varigheten må balansere mellom tilpassing til endringer i samfunnet 

og organisasjonens evne til å ta inn over seg nye krav. Fire år bør være regelen. Videre hadde det vært 
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en fordel med vedtak på idrettstinget for å sikre at hele idrettsorganisasjonen sto bak strategiene. Det 

vil ha betydning i forhold til forankring og forventing om oppfølging i organisasjonen i etterkant,  

 

Organisasjonsleddenes egne måldokumenter: For å sikre at organisasjonsleddene følger opp bør det 

etableres digitale systemer som alle organisasjonsledd skal bruke for å etablere egne måldokumenter 

og handlingsplaner. Idrettsråd og idrettslag må også følge opp og ha egne måldokumenter og 

handlingsplaner i tråd med «Idretten vil» med tilhørende strategidokumenter.  

 

Innsiktsdokument: Dette er i utgangspunktet opplagt, for det er faktagrunnlag som skal være grunnlag 

for å etablere politikk. På dette området er det viktig at NIFs administrative IT-systemer legges til rette 

for at blant anna idrettsråd i større grad enn i dag kan drive datafangst som kan bidra til framtidig lokal 

politikkutforming. Her er det ekstremt mye å hente for å hjelpe idrettslagene. Idrettsrådene må settes i 

stand til å lage politikk rett og slett.  

 

Interessepolitisk dokument: Idrettsrådet i Trondheim støtter utarbeidelse av et eget interessepolitisk 

dokument som lett synliggjør de store nasjonale idrettspolitiske utfordringene og hvordan idretten 

forholder seg til dette politisk. Det bør også vurderes om ikke idrettskretser og idrettsråd bør lage 

tilsvarende dokumenter for å sette fokus på regionale og lokale utfordringer. 

  

 

 

 

Anne-Lise Bratsberg  

styreleder Idrettsrådet i Trondheim  

 

 

Kopi:  

• Alle idrettslag tilhørende Idrettsrådet i Trondheim og Klæbu idrettsråd 

• Melhus idrettsråd  

• Malvik idrettsråd 

• Særkretsene     
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