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 lavterskelaktivitet 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.
Troms idrettskrets
Postboks 12
9251 Tromsø

Besøksadresse:
Idrettens Hus
Stadionveien 3
9007 Tromsø

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

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» (lovorganisasjon, 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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