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Mine viktigste saker 

etter Idrettstinget

• Ledelse

• Samfunnsrolle

• Rammebetingelser
Å være frivillig i idretten…



Visjon:

Idrettsglede for alle!

Foto: Norges Bandyforbund Foto: dt.no



Idretten vil!

• Tenke stort nok til å inspirere, tydelig 
nok til å vise retning

• Overordnet og retningsgivende.

• Premisser for organisasjonens arbeid

• Visjon, virksomhetsidé, verdier, 
overordnede mål, strategiske 
satsingsområder



Idretten vil!:
Premisser for 

idrettsorganisasjonens arbeid 

• Et mer fysisk aktivt samfunn

• Bidra til bærekraftig utvikling

• Sørge for gode rammevilkår
• Frivillighet

• Økonomi

• Kompetanse



Idretten vil!
Overordnede mål:

1. Flere med – lenger

2. Flere nye medaljer



Våre verdier:

ambisiøs, ærlig, leken og inkluderende

• Verdier forteller hvem vi er og hva vi står for

• Verdier er grunnleggende veivalg

• Verdier er det som skiller oss ut, og som gir 
idretten retning og innhold

• Verdiene er med på å bygge fellesskapet og 
kulturen vi vil ha

• Ta vare på alt det gode i idretten – men 
samtidig være ærlige på at ting kan gjøres 
bedre



Livslang idrett

Bedre idrettslag 

Flere og bedre anlegg 

Bedre toppidrett 

Idretten vil!
Strategiske satsingsområder



Livslang idrett

Mål:

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

2. Idretten vil tilby en idrett av god kvalitet, basert på våre 
verdier

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer, 
tilrettelagt for alle

Prioriteringer:

1. Redusere økonomi som barriere for deltakelse

2. Hindre frafall fra ungdomsidretten

3. Hegne om idrettens barnerettigheter og 
barneidrettsbestemmelsene



Bedre idrettslag

Mål:

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

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

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

Prioriteringer:

1. Frivillighet

2. Rammevilkår – spesielt moms

3. Forenkling



Flere og bedre anlegg

Mål:

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

2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av 
idrettsanlegg skal reduseres

3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging 
og drift av idrettsanlegg 

Prioriteringer:

1. Gratisprinsippet

2. Forutsigbar full kompensasjon for moms
• Utbetalingstidspunkt



Bedre toppidrett

Mål:

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

2. Idretten vil ha utøvere og lag fra flere idretter i 
verdenstoppen - de beste skal bli flere

3. Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til 
toppidrett på seniornivå

Prioriteringer:

1. Finansiering av ikke kommersiell toppidrett og 
toppidrettsutøvernes livsbetingelser 

2. Styrke muligheten for å kombinere toppidrett og 
utdanning

3. Nytt nasjonalt toppidrettssenter 



• Ute på høring

• Målbare og etterprøvbare mål

• Gjelder hele idrettsbevegelsen

• Krav til sammenheng i planer 

Idretten skal!
Sammenheng i planverk

Veien videre:



Idretten vil!

Fireårig plan
«Livslang 

idrett»

Fireårig plan 
«Bedre 

idrettslag»

Fireårig plan
«Bedre 

toppidrett»

Fireårig plan
«Flere og bedre 

anlegg»

Planer for idrettskretser, idrettsråd, særforbund 
og NIFs administrasjon inklusiv OLT

Vedtas av idrettstinget

Vedtas av idrettsstyret

Langtidsplan vedtas av 
det enkelte 

organisasjonsledd

Idretten skal!

Sammenheng i planverk



1. Styrke idrettens medlemsfokus

2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvar 
og rollefordeling

3. Gode og effektive digitale løsninger

4. Enhetlig styring av idretten

Moderniseringsprosessen:

«Sørge for mest mulig ressurser til aktivitet 

gjennom en medlemsstyrt, effektiv og 

endringsdyktig organisasjon» 



Moderniseringsprosessen:

Tiltak:
• DIGITALISERING

• Tydeliggjøring av mål, prioriteringer og oppfølging på 
tvers av idrettene

• Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgave    innenfor 
ulike organisasjonsledd, både på politisk og 
administrativt nivå

• Tot 6 arbeidsgrupper

• Vedtatte retningsmål fra Idrettstinget



En organisasjon for fremtiden

• Modernisering og digitalisering skal gi merverdi for 
hele norsk idrett

• Mest mulig av verdiene i norsk idrett skal bli igjen i 
idretten og brukes til aktivitet

• Enklest mulig organisasjon for medlemmer, frivillige og 
organisasjonene

• Mer effektive, enkle og brukervennlige tjenester

• Full kontroll på individuelle medlemmer i norsk idrett

• Forvaltningsordningene skal revideres og behandles i 
styret i høst. 

• Det skal lønne seg for forbund og godkjente 
idrettsgrener å samarbeide administrativt

• Optimalisere ressursfordelingen slik at mest mulig 
skaper aktivitet og utvikling



Hva med idrettsrådene?

• Kommunene er idrettens viktigste 
samarbeidspartner – idrettsrådene er tettest på 
kommunen

• Idrettstinget: «Idrettsrådene er idrettens skjulte 
skatt»

• Idrettsrådene kommer til å spille en enda større 
rolle fremover – større behov for kompetente og 
målrettede idrettsråd

• Flott med møteplasser som denne, for 
erfaringsutveksling og gjensidig læring

• Organisasjonsutredning fram til idrettstinget

• Sterk rolle opp mot realisering av «bedre klubb» 
og «flere og bedre idrettsanlegg»



Side 20

Norsk idretts viktigste samfunnsbidrag er det som skjer 

hver eneste dag i alle idrettslag over hele landet

Styrke vår rolle i samfunnet!



Norsk idrett leverer idrett –

Foto: Dagbladet

Hver eneste dag,

i alle idrettslag

over hele landet

med folkehelse, 
inkludering og 
integrering som 
konsekvens og 
samfunnsnytte



Hvordan tar idrettslagene i deres 

kommuner vare på alle?

• Mange særidretter er 
gode! Hva er de gode 
eksemplene?

• Mangfold

• Integrering

• Inkludering

• Likestilling

Foto: Bandyforbundet



Økonomi som barriere
• Dere må jobbe med kostnadene i egne idretter –

deltakeravgifter, utstyr og reiser

• Vi skal sammen jobbe med bedre rammevilkår - flere 
anlegg, gratis bruk av anlegg, (men også med 
myndighetene for å sikre innkjøp og vedlikehold av el-
innebandykjelker, transport- og ledsagerordninger osv)

• Vi skal jobbe med at det finnes ordninger i alle kommuner 
som sørger for at absolutt alle får en mulighet til å velge å 
være med oss

Hvordan ta vare på alle?



Hvordan stimulere frivilligheten?

• Vi må verdsette de 700 000 frivillige i 
norsk idrett 

• Kan ikke erstattes av gode alternativer

• Det må være gode økonomiske 
rammevilkår

• Sentralledd må arbeide for å forenkle 
belastningen og kravene

• Vi må gi moderne og effektive verktøy til 
hjelp i det lokale organisasjonsarbeidet



Engasjement i endring

• Færre er aktive i samme organisasjon over lang tid – ildsjelene

• Ofte flere medlemskap

• Flere deltar i aktiviteter uten å være medlemmer 

• Mange engasjerer seg i aksjonist- og punktfrivillighet

• I idretten er det flere som engasjerer seg med oppgaver tett på 

selve idretten

• Køen av frivillige kasserere og sekretærer blir stadig kortere



FRIVILLIGHET



Ny idrettsmelding

• Innspillrunde i 2019

• Skrivefase i 2020

• Fremmes for Stortinget våren 2021

• NIF vil spille inn temaer, og gi innspill i 
høring.  Idrettsråd vil bli med i arbeidet

• KUD har varslet møter med 
organisasjonen - også idrettsråd



Idrettens virkelige verdier:

• Tenk på den sosiale verdien av å tilhøre et godt sosialt fellesskap

• Tenk hvor mye økonomi som skapes i samfunnet gjennom idrett

• Tenk hvor mye helse som skapes – og uhelse som forhindres

• Tenk på verdien av gleden av å drive idrett – og av å få være med

• Tenk på verdien av gode voksne som bryr seg

• Det er deltakelsen og opplevelsene i idretten som skaper Idrettsglede for alle, og 
som også gir samfunnet de enorme gevinstene av det idretten skaper

• Idrett er en pilar i velferdssamfunnet! 

• En rolle jeg mener skal styrkes ytterligere!



Idretten vil!


