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I.

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 100
bedriftsidrettslag. Om lag 30 % av befolkningen, og hele 80 % av alle barn under 12 år er med
i den organiserte idretten i Vestfold. Vestfold idrettskrets er Vestfolds største barne- og
ungdomsorganisasjon.
Alle Vestfolds 14 kommuner har et operativt idrettsråd.

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.

Denne strategiplanen er en videreføring av Strategiplan 2012-2014 som ble vedtatt på
idrettskretstinget i Stavern i 2011. Planen er forankret i Idrettspolitisk dokument 2011-2015
vedtatt av Idrettstinget i Oslo 2011.
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II. Idrett, samfunn og rammevilkår
I den neste strategiperioden vil Vestfold idrettskrets vektlegge samarbeidet med idrettsrådene.
Kretsen ønsker å spisse vårt idrettspolitiske, kompetanseutviklende og organisatoriske arbeid
sammen med og gjennom idrettsrådene. Idrettsrådene representerer en unik møteplass på tvers
av særidretter. Arbeidet rettet mot idrettsråd vil gjenspeiles i begge innsatsområdene.

Vestfold idrettskrets skal rette sitt idrettspolitiske arbeid inn mot fylkeskommunen og
kommunene. I forhold til kommunal påvirkning, så skal arbeidet gå gjennom og i samarbeid
med idrettsrådene.

Mål:


Arbeide for at alle som ønsker å drive med idrett skal få mulighet til det.



Styrke idrettens rammevilkår på regionalt og lokalt nivå



Styrke frivilligheten som organisasjonsverdi



Folkehelsearbeidet i Vestfold skal økes i tett samarbeid med offentlig sektor.



Utvikle Aktiv skole lokalt og regionalt



Dokumentere idrettens samfunnsverdi ovenfor besluttende myndigheter på lokalt og
regionalt nivå.



Antidoping arbeidet skal intensiveres i alle organisasjonsledd
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III. Organisasjonsutvikling og kompetanse
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-, økonomi- og anleggsutvikling.

Vestfold idrettskrets skal ha en proaktiv rolle og tilby et helhetlig kompetansetilbud til
fleridrettslag og idrettsråd. Det er stor utskiftning av styremedlemmer i idrettslag og
idrettsråd. I snitt sitter styreleder 3,3 år mens et styremedlem sitter i 3,8 år. Idrettskretsen ser
kompetanseutvikling som helt avgjørende for at idrettsorganisasjonen kan fungere optimalt.

Vestfold idrettskrets har det overordnede ansvaret for alle idrettsrådene i Vestfold.
Idrettsrådene har en sentral plass i planen og skyldes det faktum at idrettsrådenes strategiske
betydning aldri har vært sterkere forankret i den organiserte idretten enn etter siste idrettsting i
2011.

Mål:


Stimulere og gjennomføre organisasjonsutvikling i idrettslag og idrettsråd.



Styrke arbeidet med ungt lederskap og medbestemmelse.

IV. Anleggspolitiske retningslinjer
Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk aktivitet.
Den samlede anleggsmassen skal:
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Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ, der kravet om forankring i
kommunalt planverk og lokale behov står fast.



Idrettsanleggene skal så langt det er mulig samlokaliseres med skoler slik at de får
en høy utnyttelse.



Idrettsanleggene skal være tilgjengelige for alle og ha en universell utforming.



Gjennom nok anlegg å gi mulighet for allsidig idrett og fysisk aktivitet for alle



Fokus i anleggsutviklingen skal være på idrettsanlegg med stort brukerpotensiale
og for flere ulike idretter/flerbruks-anlegg, samt kommuner i samarbeid.

Utviklingen av anleggssentra, interkommunale anlegg og anlegg med regional karakter og
verdi er ønskelig særlig hva gjelder store, kostbare anlegg. Realismen i disse anleggene er
nært knyttet til finansieringsvilkår, der endringen av tippenøkkelen og sterkere statlig
medvirkning er nøkkelfaktorer.
I Vestfold har idrettskretsen organisert arbeidet med større regionale, interkommunale eller
spesielt kostnadskrevende anlegg i et eget anleggsutvalg. Anleggsutvalget oppnevnes av
kretsstyret som også peker ut leder.
I tråd med overordnede Satsningsområder, der anlegg representerer et virkemiddel for
utviklingen av aktivitet, ønsker kretsen å legge til rette for reell brukermedvirkning i
anleggspolitikken og i forvaltningen av spillemidlene i Vestfold.

Store anlegg
Viser til anleggsplan for vestfoldidretten 2013-2020
Mål:


Økt anleggsutvikling i Vestfold og interkommunalt samarbeid.



Økt kommunal engasjement og finansiering av anlegg.

V.

Frivillighet

Frivilligheten er idrettens hovedkapital og organisasjonsverdi. Årlig legges det ned over 1100
årsverk i vestfoldidretten med en samlet verdi av drøyt 400 mill. kr årlig (etter Hopkins
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modellen). Denne pengestrømmen er om lag 20 ganger større enn de offentlige bevilgningene
til idretten fra kommuner og fylkeskommune når man regner netto pengestrøm, korrigert for
bane- og halleie. Regner man brutto pengestrøm er forholdet 1:6. For idrettskrets og idrettsråd
vil det være en prioritert oppgave å sørge for at de kommunale bidragene til idretten økes.

I perioden 2001-2012 har de kommunale bevilgningene gjeldende driftstilskudd klubber og
driftstilskudd anlegg til idretten i Vestfold økt fra 20,6 mill. kr til 32,1 mill. kr. Disse bedrede
rammebetingelsene er et resultat av et kontinuerlig idrettspolitisk påvirkningsarbeid på lokalt
nivå, utført av idrettsråd med idrettskretsen som støttespiller.

Mål:


Annerkjennelse av det frivillige arbeidet i idretten tilgodeses med økte
økonomiske rammer fra kommune og fylkeskommune



Det frivillige arbeidets verdi tillegges en konkret verdi i offentlige
plandokumenter.
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VI. Morgendagens toppidrettsutøvere
Primærgruppen for arbeidet med toppidrett er «morgendagens toppidrettsutøvere» med deres
trenere og øvrig støtteapparat. Olympiatoppens definisjon på morgendagens utøvere er i
henhold til OLTs strategiplan:
"De som på varierende alders (16-19 år)- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling
gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt
toppidrettsnivå”.
Organisering:






Arbeide for helhetlige prosesser som ivaretar hjem, helse - skole - studie – jobb,
kulturopplevelser og toppidrettssatsing, med fokus på optimalisering av
treningshverdagen, i nært samarbeid med særidrettene.
Bruk av regional kompetanse med fagressurser innenfor definerte fagområder.
Tjenester kjøpes ved behov.
Idrettskretsstyret oppnevner toppidrettsutvalget.

Mål:





Identifisere relevante spisskompetanseområder regionalt av nasjonal betydning som
kan utnyttes og utvikles.
Heve kvaliteten på trenings- og konkurransearbeidet i definerte prestasjonsmiljøer
Sikre god kompetanse regionalt gjennom utviklings- og utdanningstiltak
Utnytte den medisinske kompetansen i regionen for å bistå definerte utøvere ved
behov
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VII. Langtidsbudsjett
INNTEKTER
Rammeoverføring NIF
Kompetansetilskudd NIF
Tilskudd VFK
Andre inntekter
Sum inntekter

2015
1500000
307000
2450000
1100000
5357000

2016
1545000
318000
2536000
1110000
5509000

2017
1591000
329000
2625000
1120000
5665000

2018
1639000
340000
2716000
1130000
5825000

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

1190000
3000000
1060000
5250000
60000
-160000
-100000
7000

1250000
3031000
1092000
5373000
60000
-160000
-100000
36000

1300000
3062000
1125000
5487000
60000
-160000
-100000
78000

1450000
3092000
1158000
5700000
60000
-160000
-100000
25000

Kommentar:
Langtidsbudsjettet bygger på tildelinger fra Norges idrettsforbund (NIF) og tilskudd fra
Vestfold fylkeskommune (VFK). Rammetilskuddet fra NIF er vedtatt å følge en 3%
økning jf. NIFs sitt vedtatte langtidsbudsjett.

I samarbeidsavtalen med VFK er rammetilskuddet regulert med 3,5% årlig (gjelder t.o.m.
2014). Det tas sikte på å inngå en rammeavtale med VFK for neste SKP periode, dvs.
2015-2018. VIKs langtidsbudsjett legger således til grunn en lønnsvekst på 3% per år.
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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 3% årlig.

Idrettens Hus i Sandefjord

Vestfold idrettskrets
Stadionveien 5, Bugården
Postboks 1225
3205 Sandefjord
Tlf: 33 01 42 20
E-post: vestfold@idrettsforbundet.no

www.idrett.no/vestfold
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