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Verdibasert 

Organisasjonsverdier: 

Frivillighet, demokrati,  

lojalitet og  likeverd 

 

Aktivitetsverdier: 

Glede, fellesskap, helse og ærlighet 
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Norges største frivillige organisasjon 

54 særforbund 

19 idrettskretser 

366 idrettsråd 
 

Ca 12 000 klubber 

Over 2 100 000 medlemskap 
 

40 % kvinner, 60 % menn 

 

Antall medlemskap utgjør 41 % 

av antall innbyggere i Norge 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

Antall aktive pr. særforbund 



Side 4 

Status breddeidrett 
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For første gang over 2,1 millioner medlemskap 
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NIF 
Fellesorgan for alle  
idretter i hele Norge 

Særforbund 
Fellesorgan for en 

spesifikk idrett nasjonalt 

Gruppe 
Organiserer en aktivitet 

i idrettslaget 

Idrettslaget 

Særkrets  
Fylkes/regionsledd for den 

spesifikke idretten 

Idrettsråd 
Fellesorgan for alle  

Idrettslag i en kommune 

Idrettskrets 
Fellesorgan for alle  

idretter i et fylke 

Gruppen forholder seg til  

særkretsen i  idrettslige spørsmål 
 

IOC 

Int. særforbund 

Stat (regjering/storting) 

Fylkeskommune 
”Stortingsbenken” 

Kommunen 

Organisasjon 

Norsk idrett består av ca: 
2 100 000 medlemskap 
12 000 idrettslag 
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Kommunestyret Idrettsråd Idrettslag 

Fylkesting Idrettskrets Særkrets 

Storting Idrettsforbund Særforbund 

Samhandling med det offentlige 



Påvirkningsarbeid er legitimt: 

• Grunnleggende demokratisk funksjon 

• Gjensidig nyttig 

• Ikke hemmelig eller tvilsomt 

• Avklarer organisasjonens egne valg  

• Løfter fram dilemmaer 

 

 





Analyse først: 

• Bli kjent med hvordan beslutningen fattes – også 
forarbeidene/underlagsarbeidet.  Undervurdér aldri 
sekretærens makt!  

• Bli kjent med fremdriftsplanen – og tidsplanen fram til 
beslutning  



Saker til vurdering:  

• Hva er den politiske situasjonen? 

• Tid og taiming 

• Ikke gjem bort at du har interesser i saken 

• Lyv aldri, lyv aldri, lyv aldri, lyv aldri, lyv aldri, lyv aldri  

• Søk optimale situasjoner – vinn/vinn 



Internt eierskap i organisasjonen: 

• Intern uenighet dreper saken 

• Ett budskap – bare ett budskap 

• Gjør hjemmeleksa – hjemme 

• Stor forskjell på å ha – og på å være 

 

 



Vær sikker på å treffe med 

argumentasjonen!  



Fornuft versus følelser  
 

 

BRUK SETEBELTET 

Sjansen for å omkomme 

er 50 % større dersom 

du ikke bruker 

setebeltet 

Statens vegvesen  

 

versus 



 

En kvinne står over en 

varmluftsrist. Skjørtet 

blåser opp.  

  

Skap mentale 

bilder! 





Bare ett budskap – 

hva er unikt?  

Hva er SAKEN? 



Stortinget 
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Status overføringer 

Staten   1 925 mill 

• Spillemidler 1 558 mill 

• Grasrotandel    184 mill 

• Mva komp    168 mill 

• Helsedep      15 mill 

 

Kommunene1  5 320 mill 

• Drift anlegg2 1 759 mill 

• Tilskudd idrett3    792 mill 

• Investering 2 769 mill 
 

Fylkene1,4     58 mill 

Staten Fylkeskommunene Kommunene 

5.320 - 73 % 

1925 – 26 % 

58 – 1 % 

1) Kostra rapportering pr 15.6 
2) Kostra funksjon 381 
3) Kostra funksjon 380 
4) Kostra funksjon 775 

Status 2010 



Side 19 

Utvikling i kommunenes satsing på idrett 

Kostra funksjon 380 og 381  

Pr. 15.6.2011 

Netto driftsutgifter   

 millioner kroner 

2008 2 035 
2009 2 162 
2010 2 551 

Jevn økning i kommunenes satsing på støtte og tilrettelegging 
for idretten 
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+ 76,7 % - 3,7 % - 34,7 % 

Nominell verdi 
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Mva kompensasjon – Varer og 

tjenester 
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Mva kompensasjon anlegg 

• Ny ordning innført i 2010: 
- 14,4 millioner kroner ble tildelt 53 søkere 

 - 100 % kompensasjon til alle godkjente søknader 

  

• 2011: 

 - 109 søknader i år på til sammen ca 35 millioner kroner 

 - 26,2 millioner kroner tildelt 77 søkere 

 - 100 % kompensasjon til alle godkjente søknader 
 

• 2012: 

 - 61,85 millioner bevilget 

 - Søknadsfrist 15. august 
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Side 24 
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Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig 

innsats 

Mål:  

Norsk idrett vil at det offentlige skal anerkjenne verdien av det 
frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser 

 

Stikkord: 

• Den administrative hverdagen forenkles  

• Alle former for skatte- og avgiftsbelegging av frivillig innsats 
avvikles  

• Rammen for vare- og tjenestemomskompensasjon trappes opp 
og rammen for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes  

• Det foretas en gjennomgang av frivillighetens vilkår innenfor 
idrettsorganisasjonen 
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Hovedutfordring 2 - Langsiktig finansiering 

og rammevilkår 

Under hovedutfordring 2 står det blant annet: 

 

”Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom 
fylkene og kommunene, og kapasiteten er sprengt i mange 
befolkningstette områder. NIF vil derfor arbeide målrettet for 
god tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor. 

 

Finansiering av idrettsanlegg utgjør mange steder en 
begrensning i mulighetene for et bredt aktivitetstilbud i hele 
landet.” 
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Sikre idrettens langsiktige finansiering 

Mål:  

• Norsk idrett vil arbeide for gode og forutsigbare 
rammevilkår for organisasjon og aktivitetsutvikling 
 

Stikkord: 

• Overføringene i Hovedfordelingen fra staten til idrettsformål 
skal være minst 2,5 milliarder kroner i året 

• De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene økes 

• Idrettens andel i tippenøkkelen endres fra 45.5 % til minst 
64 % 
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Ref. IS-sak nr. 14 i IS-møte nr. 2 (2011-2015): 

 

 Idrettsstyret var enige om at det ved en evt. endring 
av tippenøkkelen i idrettens favør, er viktig at norsk 
idretts aktivitetseiere, idrettslagene, fortsatt skal få 
tilført LAM tilsvarende minimum dagens nivå. 

 (10% av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping) 

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)   

 - ny tippenøkkel 
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• Idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping økes 
fra 45,5 til 64 prosent 

 

• Økningen skal i hovedsak gå til anlegg – mer aktivitet 
til flere 

 

• Under forutsetning av at Norsk Tipping opprettholder 
sin omsetning, vil idretten tilføres 630 millioner kroner 
og kulturen 200 millioner kroner – total økning på 830 
millioner kroner til idrett og kultur 

 
 

Forslag om endring av tippenøkkelen 
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Sikre bedre rammer for finansiering av 

idrettsanlegg 

Mål:  

Norsk idrett vil arbeide for at staten skal bidra til et bredt aktivitetstilbud 

 

Stikkord:  Tre viktige elementer: 

 

  - Finansiering av kostnadskrevende anlegg over statsbudsjettet 

     (Vikersundbakken fikk tildelt midler over revidert budsjett 2010) 
 

  - Kompensasjon for mva-kostnader på anleggsbygging 

       

  - Stort etterslep på tildeling av spillemidler 
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Utvikling i etterslep – ordinære anlegg 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Antall 

Søknader  

1979  2159  2165  2100  2124  2029  2027  

Søknadssum  1 849  2 021  2 339  2 398  2 609  2575  2 644  

Disponible 

midler  

491  508  551  563  852a  613  623  

Etterslep   1 358  1 513  1 788  1 835  1 757  1 962  2 021b  

a) Inkludert 250 mill kroner i sysselsetingsmidler 
b) Rente- og inndrattemidler er ikke hensyntatt 
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Budsjettår 2012 2013 Endring 

        

Statsbudsjett 2013 (Prognose 3,1 mrd + 2,4%) 1 558 1 485 -73 

Statsbudsjett 2013 (Prognose 3,3 mrd + 2,4%) 1 558 1 581 23 

Linjær opptrapping til 64 % over 3 år (Prognose 3,3 mrd) 1 558 1 769 211 

Differense som må dekkes     188 

Endring av tippenøkkelen 

 
Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i tildelte spillemidler i 2012, som var basert på 45,5 % av 
tippenøkkelen til idretten.  
 
Først vises hvordan utviklingen vil bli hvis man legger statsbudsjettet for 2013 til grunn. Der endres 
tippenøkkelen med +2,4 % til norsk idrett, slik at andelen blir 47,9 %. 
 
Da la man til grunn at overskudd til fordeling fra Norsk Tipping blir 3,1 mrd. Det vil gi en nominell 
nedgang på 73 millioner. Da er det ikke tatt hensyn til lønns- og prisjustering. 
 
Dernest vises utviklingen hvis man tar hensyn til revidert overskuddsprognose fra Norsk Tipping på 3,3 
mrd. Det vil gi en nominell økning på 23 millioner. Da er det ikke tatt hensyn til lønns- og prisjustering. 
Nederst vises utviklingen hvis man legger til grunn av økningen til 64 % skal i like store deler over 3 år, 
dvs. 6,2 % økning p. år.  
 
Da skulle økningen i 2013 vært på 211 millioner.  Hvis en ser dette i forhold til revidert 
overskuddsprognose fra Norsk Tipping på 3,3 mrd., mangler det 188 millioner.  



NIFs visjon er å være fremste bidragsyter 

for å oppnå: 

«Idrettsglede for alle» 
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To hovedutfordringer i IPD 

•En åpen og inkluderende idrett 

-Styrke ungdomsidretten 

-Styrke toppidretten 

-Sikre idrettens eierskap til arrangementene 
 

•Langsiktig finansiering og rammevilkår 

-Sikre idrettens langsiktige finansiering 

-Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg 

-Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats 
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Styrke ungdomsidretten 

Mål: 
Norsk idrett skal utvikle og fornye 
aktivitetstilbudet for ungdom,  
og sørge for at flere velger å være aktive 
innenfor organisert idrett 

•Inkluderende og variert tilbud 
•Utviklingsmuligheter i tråd med 
egne ambisjoner 
•Ungt lederskap 

Stikkord: 

http://www.sykling.no/nyheter/arkivnyheterfrautfor/Sider/Landslaget i Winterberg.aspx
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Strategi for ungdomsidretten 
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Styrke toppidretten 

Mål:  

Toppidretten, med dens funksjonsfriske og 
funksjonshemmede utøvere, skal 
videreutvikles for å kunne konkurrere i et 
internasjonalt miljø og opprettholde Norges 
posisjon som en ledende idrettsnasjon 

 

Stikkord: 

• Videreutvikling av Olympiatoppen 

• Styrke den toppidrettsfaglige forskningen  

• Utøverne skal sikres et helhetlig trenings- og 
utdanningstilbud både sentralt, regionalt og 
lokalt 
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Status toppidrett 

1. USA (313 millioner) 

2. Kina (1.347 millioner) 

3. Tyskland (81 
millioner) 

4. Russland (143 
millioner) 

5. Canada (34 millioner) 

6. Frankrike (65 
millioner) 

7. Storbritannia (62 

Norge kåret til åttende beste idrettsnasjon av det anerkjente  
tyske magasinet Sports Bild basert på prestasjoner siden januar 2010 
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Utvikling av toppidretten 

Olympiatoppen 
- Toppidrettsenteret 
- Innlandet 
- Vest Norge 
- Midt Norge 
- Nord Norge 
 

- Kompetansesenteret i Agder 
- Kompetansesenter i Innlandet 
 

Toppidrettsutøvere kommer fra hele landet 



NIF 

Videregående  
Skoler 

Universiteter 
og høyskoler 

Særforbund 
Idrettskretser 
Regionale kompetanse 
sentre 
Idrettslag 
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Sikre eierskap til arrangementene 

Mål:  

• Norsk idrett skal sørge for å ha 
kontroll med alle 
idrettsarrangement og 
rammene for fremtidig 
idrettsutøvelse i Norge 

 

Stikkord: 

• Lovgrunnlag 

• Fair play og verdigrunnlag 

• Økonomi 

 



Side 42 

• Mottok i 2012 12,5 mill fra Helsedirektoratet 

• Midlene lyses ut til folkehelseprosjekt i organisasjonen, med krav om 
kryssfinansiering og samarbeid lokalt/regionalt 

• Målgruppe: inaktive og andre som ikke oppfyller myndighetenes anbefalinger 
på fysisk aktivitet 

• NIF mottok 86 søknader for totalt kr. 35.370.000,-. 

• De tildelte prosjekt utløser totalt  ca 35 mill regionalt/lokalt 

 

• Eksempler på tiltak er: 

 - Svømmekurs for innvandrerkvinner 

 - Folkepulsen – lavterskelaktivitet for inaktive 

 - Golf grønn glede – tilrettelagt golftilbud 

 - Aktiv på dagtid – idrettsaktivitet for personer i trygdet situasjon 

 

Her har idretten verktøyene en trenger til forebygging. 

 

Folkehelsearbeid i regi av idretten 
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• Idrettsforbundet jobber i samarbeid med blant annet Legeforeningen, Kreftforeningen, 
og Nasjonalforeningen for folkehelse for én time fysisk aktivitet hver dag for alle 
skoleelever.  

• Idrettsforbundet mener at kompetente lærere er nødvendig for å skape god aktivitet slik 
at  alle opplever mestring og idrettsglede. Dette kan skape vaner for et aktivt liv.  

• Deler av midlene fra Helsedirektoratet går til tiltak i skole/SFO.  

• NIF mottok søknader innenfor skole/SFO på kr 15.230.000,-. 

• NIF tildelte totalt kr. 4.315.000,- til skoleprosjekter. Disse utløser over 8 mill lokalt.  

 

 

1 TIME OM DAGEN 

EKSEMPLER PÅ TILTAK I IDRETT I SKOLE/SFO 2012 

DEN FYSISKE SKOLESEKKEN VED SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS.  
- KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR LÆRERE OG UFAGLÆRTE I SKOLEN. 

IDRETT I SKOLE  VED LILLEHAMMERREGIONEN 
- KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR LÆRERE OG UFAGLÆRTE. EGNE TILTAK FOR INAKTIVE ELEVER, SAMT 
ARBEID MED SKOLEGÅRD. 

UNGT LEDERSKAP/RESSURSELEVER VED ØSTFOLD IDRETTSKRETS 
- KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR ELEVER OG LÆRERE I SFO, GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING 
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 I 2011 mottok bedriftsidretten over  kr 2 000 000 til: 

 

• Et sprekere Norge 

• Aktiv bedrift 

• Sykle til jobben 

• Aktiv kommune 

Folkehelsearbeid 
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Sosiale ulikheter i helse 
    Regjeringen har vedtatt at det 

skal utarbeides en nasjonal 
strategi mot sosial ulikhet i 
helse.  

 

    Sosial ulikhet i helse er 
helseforskjeller som følger 
utdanning, yrke og inntekt.  

 

    Det er dokumentert at slike 
helseforskjeller er betydelige i 
Norge. 

 



Fysisk aktivitet for alle 
mellom 18-65 år bosatt i 
Oslo som er i en 
trygdesituasjon  

Aktiv på dagtid 

60pluss 

Aktiviserer innaktive over 60 år. 
Fokus på aktivitet, kosthold og 
det sosiale. 



Klubbtiltak storby 

Idrett og utfordring 

Aktiviteter i klubbregi med lav 
terskel. Barn og unge med 
innvandrerbakgrunn, spesielt 
jenter, prioriteres 

Rettet mot ungdom med 
spesielle utfordringer med 
sikte på egenutvikling 



Stor & sterk: 
 

Aktivitetstilbud for barn og unge 
med overvekt og fedme. Et 
samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus. 

Treningskontakter 
 

Skolering av trenings-
kontakter som en del av 
støttekontaktordningen. 
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Helse i alt vi gjør!  

50 


