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SAKSUTREDNINGER/INNSTILLINGER 
 
 
S-SAK 32/14-16  HØRING: IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015 – 2019 
 

NIF har som mål at diskusjonen på Idrettstinget skal rettes inn mot 

overordnede idrettspolitiske mål, og at høringsrunden i størst mulig 

grad skal fange opp og avslutter mer detaljerte spørsmål. 

 

Høringsfristen er satt til 9. mars, og det vil bli et felles dialogmøte for 

særforbundspresidenter og idrettskretsenes ledere 25. mars på Ullevål. 

Endelig forslag som skal behandles på Idrettstinget i juni vedtas av 

Idrettsstyret 24. april. 

 

Man ønsker innspill på  

 Struktur og omfang 

 Endringer og presiseringer av teksten 

 Mål og annen tekst som kan slås sammen eller sløyfes 



 Nye forslag til mål med presiseringer 

 

 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets vil gi en generell kommentar på de områdene 

NIF ønsker tilbakemelding på, og ikke gå inn på hvert enkelt 

målområde. 

 

Struktur og omfang 

Forslaget til nytt Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 er et 

fellesdokument for hele idrettsorganisasjonen, og tar for seg 

virksomheten på en grundig måte. Idrettspolitisk dokument bør være et  

dokument for både idrettsorganisasjonen og våre samarbeidspartnere 

som viser hvilken strategi og mål organisasjonen skal ha i neste 

tingperiode.  

Dokumentet er imidlertid etter vår mening for omfattende, og bør 

spisses mer i forhold til satsingsområder for neste tingperiode. Det 

stilles også spørsmåltegn om idrettsorganisasjonen har ressurser nok til 

å gjennomføre alle tiltakene det legges opp til i dokumentet. 

 

De fire overordnede målene i dokumentet, inkludert de tre prosessene 

rekruttere – ivareta – utvikle, støttes.  

Det legges imidlertid opp til for mange delmål under hvert overordnet 

mål og i prosessene som skal gjennomføres. Det må en sterkere 

prioritering på færre områder idrettsorganisasjonen skal satse på i 

perioden. 

Det er også merknader til hvert mål, som til dels er en omskrivning og 

repetisjon av selve målet. Disse merknadene bør forenkles og i enkelte 

tilfeller bortfalle.  

  

 Endringer og presiseringer av teksten 

Det er positivt at det slås fast at Idrettspolitisk dokument er felles for 

hele idrettsorganisasjonen og er styrende for hele idrettsbevegelsen. 

Norsk idrett skal vurderes ut i fra den samlede innsatsen blant alle 

medlemsorganisasjonene. Hvert organisasjonsledd skal se sin 

virksomhet i lys av målene og verdigrunnlaget og bidra på sitt nivå og 

innenfor sitt naturlige ansvarsområde. 

 

Foruten at medlemsorganisasjonene, både fra særforbund til idrettslag, 

forventes å utarbeide egne strategidokumenter og handlingsplaner, sier 

dokumentet lite om de enkelte organisasjonsleddenes rolle i 

gjennomføringen av idrettspolitisk dokument 2015 – 2019. Her burde 

dokumentet ha synliggjort og ansvarliggjort organisasjonsleddene på en 

tydeligere måte.   

Idrettskretser og idrettsråd er overhode ikke nevnt spesifikt i 

dokumentet, med unntak av en kort presentasjon i den norske 

idrettsmodellen. 

 

Når det gjelder idrettsanlegg er det positivt at vil ha fokus på å få 

fjernet etterslepet på spillemidler. Man har imidlertid fortsatt med den 

ensidige fokuseringen på befolkningsgrunnlag, noe man har hatt over 



lang tid nå. Hvis idretten skal ha mulighet til å gi tilbud til hele 

befolkningen, barn, ungdom og voksne i hele landet, må det bygges 

nye idrettsanlegg også ute i distriktene.  

 

 Mål og annen tekst som kan slås sammen eller sløyfes 
Som nevnt er dokumentet for omfangsrikt og detaljert etter vår  

mening, og man bør prioritere færre mål og delmål. 

 

I forslaget til Idrettspolitisk dokument har man både idrettspolitiske 

målsetninger, og rene forvaltningsoppgaver og idrettsfaglige oppgaver 

for organisasjonen. I dokumentet bør man i større grad konsentrere seg 

om de idrettspolitiske utfordringene organisasjonen har. 

 

I dokumentet er det også en del tekst og formuleringer som går igjen 

under ulike mål. Dette bør man sløyfe. 

 

 Nye forslag til mål med presiseringer 
Forslag til Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 tar i all hovedsak for 

seg fellesutfordringene for norsk idrett på nasjonalt plan.  

NIF har i dag ingen uttalt distriktspolitikk. Regionalt i idrettskretser og 

særkretser har man siden årtusenskiftet mistet betydelige ressurser både 

faglig og økonomisk etter omorganiseringen i NIF og særforbundene.  

Idrettspolitisk dokument sier lite om hvordan idrettsorganisasjonen skal 

satse regionalt for å få best mulig rammebetingelser for å videreutvikle 

seg. Idrettskretser og idrettsråd er ikke nevnt i dokumentet, med unntak 

av i idrettsmodellen. I et idrettspolitisk dokument burde en 

landsomfattende organisasjon som NIF ha en uttalt strategi for sin 

virksomhet både nasjonalt og regionalt. 

 

VEDTAK: Overstående høringsuttalelse oversendes NIF. 

 

 
S-SAK 33/14-16  NIF’S HEDERSBEVISNINGER 

 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har 2 
utmerkelser: Æresmedlemmer som tildeles NIFs Plakett og Hederstegn  

 

Æresmedlem 
Æresmedlemskap er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komités høyeste utmerkelse. Det kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et 
særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Med dette menes 
arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i særforbund, idrettskrets eller 
idrettsforbundet nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må 
gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier; helse, 
ærlighet, idrettsglede og fellesskap.  
Når kandidater har passert 67 år, og fortsatt er i virke, vil de allikevel bli 
vurdert til NIFs plakett, Æresmedlemmer. Utnevnelse til æresmedlemmer 
bør i utgangspunktet utdeles i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. 



Beslutning om tildeling gjøres av Idrettsstyret og protokollføres, etter at 
saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Et æresmedlem tildeles NIFs 
Plakett. Plaketten deles ut på Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte. 
 

Hederstegn 
Hederstegnet med diplom tildeles enkeltpersoner (tillitsvalgte, ansatte og 
utøvere) som har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk 
idrett, over en periode på til sammen mer enn 10 år.  
Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring i NIFs verdier; 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Beslutningen om tildeling gjøres av Idrettsstyret eller den som Idrettsstyret 
har delegert myndigheten til. Tildelinger skjer i egnet ramme.  
 
 
Rutiner for tildeling av NIFs  plakett og hederstegn: 
1. februar hvert år sendes brev med retningslinjer for tildeling til særforbund 
og idrettskretser. 
Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen, frist 15 mars. 
En hedersmerkekomite oppnevnt av Idrettsstyret, vurderer innkomne 
forslag. Komiteen kan også på selvstendig grunnlag foreslå kandidater. 
Komiteen består av 3 personer; én fra idrettskrets, én fra særforbund, én 
velges av æresmedlemmene. En fra NIFs administrasjon er gruppens 
sekretær.  

 
   Forslag til på navn fra Finnmark tas opp til diskusjon på styremøtet. 
 
VEDTAK: Saken sendes ut til idrettsråd og særkretser hvor man ber om kandidater til 

NIF’s hedersbevis. Saken tas opp til ny behandling i styret i FIK dersom det 
kommer inn forslag på kandidater. 

 


