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Forslag til Strategiplandokument og langtidsbudsjett 2012-2014
Strategiplandokumentet for Vestfold idrettskrets (VIK) i perioden 2012 – 2014, bygger på
følgende dokumenter:
-

Idrettspolitisk dokument vedtatt på Idrettstinget i Oslo, mai 2011.
Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett vedtatt av idrettstyret, oktober 2010.
Miljøstrategi for norsk idrett vedtatt av idrettstyret 28.02.2011.
Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 vedtatt av Vestfold fylkesting januar
2011.
Strategisk kulturplan for Vestfold i 2011-2014 vedtatt av Vestfold fylkesting januar
2011.
NIFs lover ajourført per. 5.-8. mai 2011.
Strategiplan for Vestfold idrettskrets vedtatt på idrettskretstinget i Horten 2008.
Vestfold idrettskretslover vedtatt i mai 2008
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VISJON OG VERDIGRUNNLAG
Idretten er Vestfold største frivillige medlemsbaserte organisasjon med om lag 85 000
medlemskap fordelt på 75 000 medlemskap i 320 idrettslag og 10 000 medlemskap i 121
bedriftsidrettslag. Om lag 30 % av befolkningen og hele 85 % av alle barn under 12 år er med
i den organiserte idretten i Vestfold.

Vestfold idrettskrets visjon er: Idrettsglede for alle!
Vestfold idrettskrets verdigrunnlag bygger på at alle mennesker skal gis en mulighet til å
utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Vestfold idrettskrets arbeid skal preges av frivillighet,
demokrati, lojalitet og likeverd, og kretsen vil arbeide for at all idrettslig aktivitet skal bygges
på grunnverdiene: glede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettskretsen vil fremstå som
kompetent, troverdig og uavhengig.
Vestfold idrettskrets vil arbeide for å nå sine målsetninger ved å bidra til at idretten opptrer
samlet og ved å bruke organisasjonens politiske tyngde og kompetanse.

Bugården i Sandefjord
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HOVEDUTFORDRINGER
Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett

Mål: Styrke ungdomsidretten i Vestfold

Vestfold idrettskrets skal arbeide for en åpen og inkluderende idrett med særlig fokus på barn
og ungdom. Idrettskretsen vil utvikle seg som en ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape
trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge.
Vestfold idrettskrets vil ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å ta
ansvar for eget idrettsmiljø. Gjennom aktiv involvering skal ungdommene oppleve
fellesskapet, idrettsgleden og verdien av frivillig arbeid.

Vestfold idrettskrets vil i denne strategiperioden arbeide for å motvirke frafallet fra idretten i
ungdomsalderen, samtidig som den sterke barneandelen opprettholdes.

Mål: Forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller hos barn- og ungdom i Vestfold

Vestfold idrettskrets vil arbeide for at ingen barn- eller ungdommer blir ekskludert fra idretten
av økonomiske årsaker. Idrettskretsen vil bidra til en bedret folkehelse blant hele Vestfolds
befolkning gjennom økt fokus på inkludering av utsatte grupper deriblant innvandrere og
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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Hovedutfordring 2: Langsiktig finansiering og rammevilkår for idretten i
Vestfold
Mål: Sikre idretten i Vestfold langsiktig finansiering

Vestfold idrettskrets vil arbeide for å få en langsiktig partnerskapsavtale med
fylkeskommunen og andre for å sikre en kontinuerlig utvikling av idrettslagene og
idrettsrådene i Vestfold. Skal idretten ha mulighet til å være inkluderende og åpne for alle, må
kostnadsnivået holdes nede. Dette gjelder både ved finansiering av anlegg og bedre vilkårene
for frivillig innsats.
Vestfold idrettskrets vil arbeide for å bedre frivillighetens vilkår i Vestfold.

Vestfold idrettskrets sin stand på Hvaltorget i Sandefjord i
forbindelse med Rekruttering Norge på langs arrangementet, mai
2011.

KJERNEOPPGAVER
465456v1
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Vestfold idrettskrets kjerneoppgaver er:
-

Organisasjonsutvikling

-

Kompetanseutvikling

-

Folkehelse

-

Anlegg

-

Skole

-

Idrettens Hus

-

Miljø

-

Samfunn

-

Økonomiske rammebetingelser

Organisasjonsutvikling
Mål: Vestfold idrettskrets har ansvaret for oppfølging
Vestfold idrettskrets har det overordnede ansvaret for alle idrettsrådene i Vestfold. I tillegg
skal kretsen yte service- og støtteoppgaver ovenfor idrettsråd, særkretser og idrettslag mht.
aktivitets-, kompetanse- og anleggsutvikling.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Bidra til at idrettslag og idrettsråd opprettholdes som selveiende, demokratiske og
frivillige organisasjonsledd i norsk idrett.

-

Bidra til at idrettens verdigrunnlag og medlemsdemokrati respekteres.

-

Påse at kjønnsbalansen ivaretas i alle styrer, råd og utvalg.

-

Arbeide for å ha et aktivt og velfungerende idrettsråd i hver kommune.

-

Arbeide for at idrettens samfunnsregnskap for kommunene i Vestfold og for
Vestfold fylke skal holdes oppdatert, og at disse skal brukes aktivt til å bedre
idrettens rammebetingelser.

-

Utføre lovpålagte oppgaver herunder forvaltning av idrettens lover.

-

Etablere møteplasser og nettverk for idrettslag, idrettsråd og særkretser.

-

Arbeide for å styrke frivillighetens rammebetingelser.

-

Gjennomføre kontroll av og sørge for korrekte organisasjons- og medlemsregistre.
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Kompetanseutvikling
Mål: Vestfold idrettkrets skal ha en proaktiv rolle og tilby et helhetlig kompetansetilbud til
fleridrettslag og idrettsråd. Det er stor utskiftning av styremedlemmer i idrettslag og
idrettsråd, og idrettskretsen ser kompetanseutvikling som helt avgjørende for at
idrettsorganisasjonen kan fungere optimalt.

Vestfold idrettskrets vil prioritere følgende tiltak innen klubbutviklingen:
-

Tilby og gjennomføre startmøter og oppfølgingsmøter, primært for fleridrettslagene,
primært for fleridrettslagene.

-

Gjennomføre av Klubbutvikling (Klubbens utviklingsprogram og frittstående
organisasjonskurs) primært for fleridrettslagene.

-

Gjennomføring av de 5 modulene (innen frittsående organisasjonskurs) som NIF/IK
har utviklet for alle klubber/lag.

-

Tilby skolering og utvikling av veilederkorps av frivillige.

-

Ha særlig fokus på ungt lederskap og ung medbestemmelse.

-

Tilby aktivitetslederkurs for barneidrett og lederkurs for ungdom (15-19 år9

-

Gjennomføre veiledersamlinger hvor det legges til rette for erfaringsutveksling
sammen med særidrettene.

Vestfold idrettskrets vil prioritere følgende tiltak innen idrettsrådsutviklingen:
-

Gjennomføring av Start- og oppfølgingsmøter.

-

Gjennomføring av modulene i kompetanseløftet.

-

Tilby skolering og utvikling av veilederkorps av frivillige.

Folkehelse
Mål: Vestfold idrettskrets ønsker å bidra til at livskvaliteten til Vestfolds befolkning øker.
Idrettskretsen vil derfor fortsette samarbeidet med Vestfold fylkeskommune om å nå
målsetningene i ”Regional plan for folkehelse 2011-2014” gjennom en fornyet
partnerskapsavtale. Barne- og ungdomsidretten skaper gode opplevelser rundt fysisk aktivitet
og legger grunnlaget for livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse.
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Vestfold idrettskrets vil:
-

Arbeide for at Samhandlingsreformen inkluderer idretten som en del av løsningen for
en bedret folkehelse.

-

Arbeide for at partnerskapsavtalene mellom VFK og kommunene skal vektlegge
folkehelseperspektivet; hvor idretten lokalt blir en aktiv samarbeidspartner for
kommunene.

-

Arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller ved at alle skal få et aktivitetstilbud.

-

Arbeide for å utvikle et tilbud om helsefremmende tiltak for barn og ungdom.

-

Fokusere på levevaner og tilby kostholdskurs for idrettslag og i satsningen
AktivSkole365.

-

Samarbeide med relevante organisasjoner om lavterskel aktivitetstiltak spesielt rette
mot inaktive voksne.

-

Arbeide for at kommunale planprosesser skal ta hensyn til folkehelseaspektet.

Anlegg
Mål: Vestfold idrettskrets anleggsvisjon er: anlegg som gjør idrett for alle mulig. Det
forutsetter at anleggsetableringene holder tritt med befolkningsveksten. Anleggsutviklingen
må også omfatte anlegg til nye idretter.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Bidra til gode planleggingsprosesser mellom kommune, idrettsråd og
fylkeskommunen.

-

Oppfordre kommunene til arealsikring til anleggsformål særlig i pressområder.

-

Ha en formell rolle i å samordne planer for anlegg i kommunene og mellom
kommunene.

-

Særlig arbeide for å etablere/omgjøre interkommunale anlegg og anlegg av stor
regional betydning.
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-

Bidra til økt kompetanse om anleggsplanlegging og anleggsutforming i idrettslag og
idrettsråd.

-

Arbeide for å implementere HMS og internkontrollrutiner for idrettsanlegg eiet av
idrettslagene.

-

Arbeide for å implementere idrettens miljøstrategi i bygging og drift av idrettsanlegg.

-

Arbeide for gratis tilgang til offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

Skole
Mål: Vestfold idrettskrets har i flere år gjennomført satsningen AktivSkole365.
Dette er idrettskretsens hovedstrategi for å skape økt aktivitet i skolen og i idrettslagene.
Satsningen har fokus på ungt lederskap og medbestemmelse.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Utvikle konseptet AktivSkole365 og ha som mål å innlemme flere skoler inn i
ordningen.

-

Ta initiativ til at det innføres èn time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen med
kvalifiserte instruktører.

-

Utrede muligheten for å utvikle aktivitetskonsepter i SFO.

-

Arbeide for at idretten og skolene i felleskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud.

Idrettens Hus
Mål: Idrettens Hus i Sandefjord skal fortsatt være et kompetansesenter for idrett, kultur og
næring. En samlokalisering av flere idretts- og kulturorganisasjoner gir grunnlag for
samarbeid og felles forståelse. Idrettens Hus har en viktig funksjon ved at klubber og lag
har adgang til rimelige møtelokaler.
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Møterom 1 (av 5) på Idrettens Hus
Vestfold idrettskrets vil:
-

Tilby idretts- og kulturorganisasjoner kontorlokaler av god standard.

-

Tilby idretts- og kulturorganisasjoner rimelige møtelokaler.

-

Utarbeide en egen miljøpolicy jf. idrettens miljøstrategi.

Miljø
Mål: Vestfoldidretten skal ta ansvar for egen miljøpåvirkning.
Vestfold idrettskrets vil implementere ”Miljøstrategi for norsk idrett”.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Implementere idrettens miljøstrategi i sine administrative rutiner.

-

Gjennomføre driften av Idrettens Hus på en miljømessig måte.

-

Oppfordre idrettslag til å ta miljøhensyn bl.a. gjennom arrangering av
miljøbevissthetskampanje.

-

Opplyse om HMS-ansvaret i de idrettslagene som eier egne anlegg.

-

Utarbeide miljøpolicy hvor Idrettens Hus sertifiseres etter Stiftelsen Miljøfyrtårn etter
tilsvarende standarder innen 2015.

-

Som en del av miljøpolicyen også opprette en egen miljøkontakt i perioden.

-

Etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.

Samfunn
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Mål: Den organiserte idretten er Vestfolds største frivillige- og medlemsbaserte
organisasjon med omtrent 85 000 medlemskap fordelt på 75 000 medlemskap i
idrettslagene og drøyt 10 000 medlemskap i bedriftsidretten, hvor virksomheten i stor grad
er basert på frivillig arbeid. Frivillig arbeid skaper trivsel og gode sosiale nettverk for den
enkelte, i tillegg skaper dette positive ringvirkninger for samfunnet. Vestfoldidretten
ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Øke sin egen synlighet i media ved å utarbeide en kommunikasjonsstrategi.

-

Arbeide for at alle idrettsråd i fylket arrangerer en ”Idrettens dag” årlig i samarbeid
med kommunene.

-

Legge til rette før økt integrering av minoriteter og utsatte grupper i idretten.

-

Legge til rette for økt integrering av funksjonshemmede i idretten.

-

Arbeide for en nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet,
livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

-

Videreføre programmet ”Vestfold toppidrett” i samarbeid med Vestfold
fylkeskommune. Programmet gir unge talenter et ekstra løft mot toppen ved å utvikle
hele utøveren i en kombinasjon av kulturaktiviteter og sportslig spissing

Økonomiske rammebetingelser
Mål: Vestfold idrettskrets mottar støtte fra Vestfold fylkeskommune jf. tildelinger til
regionale frivillige paraplyorganisasjoner. I tillegg mottar idrettskretsen grunnstøtte fra
NIF, samt øremerkede midler til ulike kompetansetiltak fra NIF.

Vestfold idrettskrets vil:
-

Søke om fornyet langsiktig rammeavtale med Vestfold fylkeskommune.

-

Undersøke potensialet for en økonomisk samarbeidsavtale med private
næringslivsaktører.

-

Arbeide for å få gjeninnført tilskudd fra Vestfold fylkeskommune til VOFO-ordningen
i Vestfold.
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Langtidsbudsjett
INNTEKTER
Rammeoverføring NIF
Kompetansetilskudd NIF
Tilskudd VFK
Andre inntekter
Sum inntekter

2011
1413000
172000
2276000
1169000
5032011

2012
1455390
177160
2332900
1180690
5148152

2013
1499052
182475
2391223
1192497
5267259

2014
1544023
187949
2451003
1204422
5389411

UTGIFTER
Aktivitetsutgifter
Administrasjonsutgifter
Drift Idretten Hus
SUM DRIFT
Finansinntekter
Finanskostnader
SUM FINANS
Overskudd/underskudd

850000
3430000
1020000
5300000
60000
-160000
-100000
-267989

990000
3100000
1050600
5140600
60000
-160000
-100000
7552

1050000
3131000
1082118
5263118
60000
-160000
-100000
4141

1100000
3162310
1114582
5376892
60000
-160000
-100000
12520

Kommentar:
Langtidsbudsjettet bygger på tildelinger fra Norges idrettsforbund og tilskudd fra vestfold
fylkeskommune. Rammetilskuddet fra NIF er vedtatt å følge en 3% økning jf. NIFs sitt
vedtatt langtidsbudsjett. Det legges til grunn en lønnsvekst på 3% per år som er i tråd med
NIF sitt langtidsbudsjett.
Tilskuddet fra Vestfold Fylkeskommune innehold en viss usikkerhet siden tildelingen ikke
blir behandlet i fylkestinget på jan/feb. 2012. Det er imidlertid lagt inn en årlig økning
tilsvarende inflasjonsmålet på 2,5%.
I posten ”Andre inntekter” inngår kontorutleie, prosjekttilskudd AktivSkole365, i tillegg
til noen mindre poster, og det er lagt til grunn en årlig økning på 1%.
På utgiftssiden er adm.utgifter lagt inn med en økning på 1% fra 2013. Driften av Idretten
Hus er lagt inn med en økning på 1% årlig.
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Idrettens Hus i Sandefjord
Vestfold idrettskrets
Stadionveien 5, Bugården
Postboks 1225
3205 Sandefjord
www.idrett.no/vestfold
Bjørn Lauritzen - Organisasjonssjef:
bjorn.lauritzen@idrettsforbundet.no
Torild Pedersen- informasjonskonsulent:
torild.pedersen@nif.idrett.no
Unni Granli - regnskapsfullmektig:
unni.granli@idrettsforbundet.no
Thor Helm Hansen - fagkonsulent lovsaker, idrettsråd, anlegg:
thor.helm.hansen@idrettsforbundet.no
Lars Martin Monsen - klubbutvikling/organisasjonsutvikling:
Lars.martin.monsen@idrettsforbundet.no
Lisbeth Danielsen - fagkonsulent klubbutvikling, idrett og skole:
lisbeth.danielsen@idrettsforbundet.no
E-post: vestfold@idrettsforbundet.no
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