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Tinget i 2016 vedtok en langtidsplan for perioden 2016-2020, basert på idrettspolitisk dokument
(IPD) 2015-2019 som er styrende for all idrett i Norge. Finnmark idrettskrets langtidsplan tar for seg
idrettskretsens rolle for å nå noen av målene i IPD, og denne beretningen er således en rapport på
hva idrettskretsen har gjort for å bidra til utvikling i idrettslagene og resten av idrettsorganisasjonen
i fylket.
Denne langtidsplanen dreier seg i all hovedsak om hva idrettskretsen skal gjøre for å utvikle
idrettslagene og resten av idrettsorganisasjonen i fylket. Virksomhetsplanen er således
idrettskretsens løfte om hva den skal levere i planperioden.
Etter tinget i 2016 er det vedtatt fylkessammenslåinger og deretter har en i idrettsorganisasjonen
vedtatt at idrettskretsene skal følge fylkesgrensene. Det betyr at Finnmark idrettskrets og Troms
idrettskrets, etter planen skal gjennomføre hver sine ting og vedta nedleggelse i november 2019,
for deretter å gå sammen og vedta opprettelse av en ny sammenslått idrettskrets.
Langtidsplan 2016 – 2020 er revidert og gitt navnet Langtidsplan 2016 – 2019. I tillegg til endring av
årstall er følgende tillegg gjort:

Anleggsutvikling
Utrede muligheten for å utfordre FEFO mht. salg av areal til idrettsformål.

Idrettens samfunnsbidrag
Fullføre prosjekt «Treningskompis» i Finnmark.
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IDRETTSPOLITISKE INNSATSOMRÅDER
Idrettspolitiske innsatsomrader
HOVEDMÅL
Idretten i Finnmark skal tilby attraktive idrettstilbud til alle i Finnmark.

VISJON – VIRKSOMHETSIDÉ – VERDIGRUNNLAG
Visjon:

Idrettsglede for alle i Finnmark!

Virksomhetsidé:

Idrettskretsen er et service- og kompetansesenter for idretten i Finnmark

Verdigrunnlag:

Aktivitetsverdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet

Organisasjonsverdier: Frivillighet – Demokrati – Lojalitet – Likeverd

MÅLGRUPPER
Idrettskretsens målgrupper er som følger:
•

Idrettslagene/klubbene (primærmålgruppe)

•

Idrettsråd

•

Særkretser/regioner

•

Det offentlige (fylke/kommune)

INNSATSOMRÅDER
•

Organisasjonsservice

•

Organisasjonsutvikling

•

Anleggsutvikling

•

Idrettens samfunnsbidrag

ORGANISASJONSSERVICE
Organisasjonsservice
Idrettspolitisk dokument sier:
I idrettspolitisk dokument (IPD) står det at norsk idrett må opptre ryddig, og følge opp idrettens lovverk.
Dette innebærer blant annet at idrettslagene skal drive ansvarlig organisasjonsarbeid, med god
økonomiforvaltning og demokratiske prosesser.
Norsk idrett skal på samme tid praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller trakassering,
og det er viktig at rutiner for politiattester følges. Det samme gjelder for barneidrettsbestemmelsene. I IPD
legges det også stor vekt på at norsk idrett må henge med i utviklingen. Det vil de neste årene bli lagt mye
vekt på at det skal bli enklere å drive idrettslag. Norsk idrett skal teste ut nye tilknytningsformer og
modernisere organisasjonen på flere områder.
Idrettskretsens rolle:
Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd, og støtte til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at
hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet men også overfor
idrettslagets medlemmer.
Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbservice
Besvare lov- og organisasjonsspørsmål
Gi juridisk og økonomisk veiledning
Gjennomføre klubb- og medlemsundersøkelser
Opptak og stryking av idrettslag og grupper
Informasjon: Nettside, nyhetsbrev
Tilskudd- og støtteordninger (LAM-tildelinger, fylkesmidler, stipend og fond)
Kontakt med idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner

ORGANISASJONSUTVIKLING
Organisasjonsutvikling
Idrettspolitisk dokument sier:
I IPD står det relativt mye om utvikling av idrettslag og ledere. Norsk idrett fortsetter sin satsing på ungdom
og 2016 blir Idrettens ungdomsår. Å engasjere ungdom til trener- og lederroller, samt å utvikle nye
aktivitetstilbud står sentralt. Videre skal norsk idrett bli best på treningsfellesskap for voksne. Kvinner skal
løftes fram som trenere og ledere, og idrettslagene og idrettsrådene skal følges opp i regelmessig strategisk
ledelse.
Idrettskretsens rolle:
Noen idrettslag må få støtte til å nå sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt og i tråd med
lovverket (det lovbestemte). Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den enkelte og nærmiljøet er
stadig i forandring. De idrettslag som ønsker å bli morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte til
dette fra oss.
Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle nye tiltak, modeller og konsepter for idretten
Tilby bistand i klubbutviklingsprosesser
Tilby kurs for idrettsråd – idrettspolitisk arbeid
Drifte idrettskretsens kompetansenettverk
Fellesidrettslige kompetansetiltak – frittstående kurs
Gjennomføre lederkurs for ungdom
Tilby kurs om idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
Samlinger for idrettslag, idrettsråd og særkretser – «Superhelga»
Gjennomføre Finnmarksgalla i forbindelse med FIKs 100 års jubileum i 2019 (forutsatt vedtak i egen
sak på idrettskretstinget 2018)
Bidra aktivt i Olympiatoppen Nord sin toppidrettssatsing i Finnmark

ANLEGGSUTVIKLING
Anleggsutvikling
Idrettspolitisk dokument sier:
Norsk idrett trenger flere anlegg! De anlegg som bygges skal også realiseres på en miljøvennlig og
energieffektiv måte. Fremtiden vil også stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Utnyttelsesgrad, nye typer
aktiviteter og idretter, samt i hvilken grad anleggets påvirker miljøet, vil skape forutsetninger for hvordan
idretten skal bygge og hvilke typer anlegg idretten trenger.
Idrettskretsens rolle:
Å forbedre anleggssituasjonen for idrettslagene handler i stor grad om politisk påvirkningsarbeid.
Det blir viktig å arbeide for å sikre idrettsorganisasjonen innflytelse i anleggssaker både lokalt, regionalt og
sentralt. I det ligger det også å arbeide for å sikre arealer til idrettsanlegg i kommunene.
Arbeide med å sikre gode økonomiske rammebetingelser for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg
må fortsatt prioriteres.
Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av:
•
•
•
•
•
•

Idrettspolitisk kampanje (kommune- og fylkestingsvalget)
Utarbeide en anleggsplan for Finnmark
Utrede muligheten for å utfordre FEFO mht. salg av areal til idrettsformål
Innspill til fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark
Kurs og samlinger for idrettsråd, særkretser og idrettslag
Arrangere seminarer for idrettsråd og politikere i samarbeid med fylkeskommunen

IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG
Idrettens samfunnsbidrag
Idrettspolitisk dokument sier:
Norsk idrett har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet
i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene
er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.
Idrettskretsens rolle:
Idrettskretsen skal være et tydelig talerør og nettverksbygger av en samlet idrett i fylket. Vi vil arbeide for
gode rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Finnmark idrettskrets skal synliggjøre idrettens
samfunnsmessige betydning i fylket og regionen.
Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av:
• Arbeide for et idrettsløft på 0,5 % av statsbudsjettet for å bedre rammevilkårene for idretten
• Arbeide for å fordoble de lokale aktivitetsmidlene til idrettslagene
• Arbeide for å redusere de økonomiske hindringene for barn og ungdom til å delta i idretten
• Være pådriver til at det utvikles en app som tilbyr helhetlig medlemsservice; medlemskap, aktivitet,
økonomi o.l.
• Fullføre prosjekt «Treningskompis» i Finnmark
• Arbeide for at idrettslag tilrettelegger for innvandrere og underrepresenterte grupper
• Ta aktiv del i Idrettens Barentssamarbeid

