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SPILLEMIDDELSØKNADEN 2021 – HØRINGSSVAR FRA VIKEN IDRETTSKRETS 

Spørsmål 1: Bedre idrettslag og Livslang idrett 

a. Hvordan ser særforbundene for seg at arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle 

medlemmer i idrettslagene skal styrkes? 

b. Hvordan ser idrettskretsene for seg å styrke idrettslagene som demokratiske 

organisasjoner? 

• Innledningsvis er vi opptatt av å inkludere våre 51 IR og synliggjøre IR sin 

rolle som det org.leddet som er nærmest våre 1.484 IL. IR har en viktig rolle 

ved at de kjenner «sine» IL best og vet hvilke behov/ utfordringer de har. 

Dette må synliggjøres. For at IR skal til enhver tid være oppdatert om hva 

som rører seg bør også IR sine ledere inviteres til DL-samlinger og andre 

relevante foraer. 

• Viktig å involvere IR og IL i alle høringer. Det må settes av nok tid til at de 

kan rekke å behandle høringene på en god måte. Kommunikasjonsveiene må 

være klare og forutsigbare (eks alt går direkte fra NIF, IK være informert). 

• Vi som IK skal være synlig og aktiv/ proaktiv overfor IR og IL og være et 

godt service- og støtteorgan, slik at de effektiviserer driften og frigjør mest 

mulig tid til aktivitet og engasjement (skape «Livslang idrett»). Guide IR og 

IL slik at de følger lover og regler (=> «Bedre idrettslag»).  

• Som IK skal vi medvirke til at nye IL i størst mulig grad etableres som 

fleridrettslag. Presentere fordelene ved fleridrettslag, vil kunne gi større og 

mer robuste IL – økonomisk, ressursmessig/ ha ansatte som gir kontinuitet 

samt mindre sårbar ved bortfall av nøkkelpersoner («Bedre idrettslag»). 

• Som IK er vi opptatt av å søke prosjektmidler fra tilgjengelige kanaler 

(NIF/KUD, VFK og stiftelser) og kanalisere til IL, slik at IL kan skape et enda 

bedre/bredere tilbud, herunder gode lavterskeltilbud, og bli en enda 

viktigere aktør i sitt nærmiljø («Bedre idrettslag»). 



 

• Som IK skal vi bli enda bedre på vår egen informasjonsflyt (ref innspill IR) 

 

 

Spørsmål 2: Bedre toppidrett 

 
2.1: Landslagsmodellen, toppidrett i særforbundene og Olympiatoppen 

a. Hvordan bør en ev. styrking av særforbundets toppidrettssatsing skje i 2021? 

b. Hvordan vil særforbundet forholde seg ev. økte kostnader i forbindelse med 

internasjonal deltakelse og representasjon i 2021? 

2.2: Utsettelse av OL/PL til 2021 

a. Dersom idretten ikke mottar positivt svar på søknaden til Kulturdepartementet, 

hvordan skal organisasjonsleddene sammen finansiere merkostnadene til OL/PL? 

• Dette vil vi ta stilling til når svaret fra KUD har kommet. Vi er i 

utgangspunktet opptatt av å prioritere barn og unge. 

Spørsmål 3: Fellesfunksjoner 

a. Er det fellesfunksjoner som bør få høyere prioritet i 2021? 

• Opprettholde gode tjenester fra IRK, IT-support/opplæring, lov/org. (det var 

vel her også en undersøkelse for et par år siden hvilke fellesfunksjoner IL 

eller org.leddene rangerte høyest – kanskje gjøre en ny?). 

• De nasjonale fagteamene er en god måte å samle/formidle fagkompetanse. 

•  En forutsetning for å utvikle gode fellesfunksjoner er å ha god 

organisasjonsforståelse slik at man kjenner behovene i org.leddene. 

 

b. Er det fellesfunksjoner som bør prioriteres ned i 2021? 

Ingen innspill 

 

c. Er det tjenester som i større grad kan brukerfinansieres?  

Vi har for lite informasjon til å gi et kvalifiser innspill. 

   

d. Sunn idrett ble overført til NIF fra fire særforbund 1.1.2020. Innenfor hvilke(n) 

post(er) bør Sunn idrett finansieres fremover? 

Hva er finansieringsbehovet? Hvilke tjenester tilbys til IL? Nødvendig med mer info 

for å ta stilling til. 

Spørsmål 4: Digitaliseringsløftet 

a. Har dere innspill til hvilke digitale tjenester som bør prioriteres i 2021? 



 

• Vi trenger en status for digitaliseringsprosjektet for å ta stilling til dette 

(status spleiselaget). Hvor er vi ift opprinnelig plan? 

• Hva har digitaliseringen gitt tilbake i form av inntekter?  

• IL er sentral i å uttale seg om hva som bør prioriteres. Hvordan har 

digitaliseringen påvirket IL sin hverdag så langt? Er medlems 

rapporteringer for IL effektivisert så langt det er mulig med enhetlig 

medlemshåndtering og enhetlig rapportering for fleridrettslag inn mot alle 

SF? Felles innlogging (?) 

• Dommerbetalinger og rapporteringer er tidligere trukket frem som viktig å 

få enkle og smidige løsninger på - har dette fått en effektiv og ensartet 

løsning for de SF som er berørt? 

• Viktig å huske at digitaliseringen ikke er målet – men middelet 

 

b. Det er oppfattet et sterkt ønske om at det digitaliseringsløftet som er igangsatt, må 

videreføres. Stemmer denne oppfatningen med ditt organisasjonsledds syn? 

• Vi kan neppe slutte med investeringer i digital infrastruktur. Hele samfunnet 

digitaliseres, og digitale løsninger har blitt en naturlig del av samfunnets 

infrastruktur. Dette innebærer at investering i IT-infrastruktur ikke kan sees 

som et prosjekt, men en del av ordinær virksomhet.  

• Hva er gjort av analyser og innsikt i organisasjonen og dens behov?  

• Hvor mye etterslep lå det i Digitaliseringsløftet? Hvor står vi ift opprinnelig 

plan? Har vi kommet så langt at vi ev tåler et opphold i investeringene hvis 

den økonomiske situasjonen ifm Covid19 tilsier andre økonomiske 

prioriteringer på kort sikt? 

 

c. En økt strategisk bruk av digitalisering vil kreve økt finansiering både til utvikling, 

drift og sikkerhet. Dette kan finansieres gjennom økt bruk av spillemidler over 

postene, økt brukerfinansiering, inntekter fra integrasjoner med tredjeparter, ulike 

digitale forretningskonsepter som gir bidrag til finansiering av plattformen, 

og/eller samarbeidspartnere knyttet til ulike digitale tjenester. Har dere noen 

innspill knyttet til bruken av de ulike finansieringskilder og/eller viktige hensyn som 

må ivaretas sett fra deres ståsted? 

• For å mene noe om dette må vi ha mer info/ analyse av prosjektet:  

1) hvilke investeringsbeløp er det snakk om  

2) hvilke delprosjekter kan defineres (uavhengig eller avh. av hverandre) 

3) tidsperspektiv utvikling og implementering 

4) pris for brukerne/ IL/ medlemmer ved ulike scenarioer  

5) hvilke effektiviseringer og besparelser vil investeringene gi brukerne? 

5) årlige driftskostnader og videreutviklingskostnader for at løsningene skal 

fortsette å være tidsriktige. 



 

• Kartlegging av verdikjeden? Hvilke aktører er per i dag? Hva håndteres 

inhouse?  

• Aktuelle samarbeidspartnere/ 3.partsaktører? Hvilke tjenester er aktuelle å 

kjøpe fra eksterne? 

 

Spørsmål 5: Andre samarbeidsprosjekter / initiativ 

a. Skal det søkes om en sum penger til ulike strategiske tiltak som etterspørres i løpet 

av året?  

• Med Covid19 og antatt økonomisk innstramning mener vi det er feil 

tidspunkt å sette av penger til udefinerte tiltak for det neste året.  

 

b. Dersom det er enighet om dette, på hvilken post(er) skal dette ev. avsettes? 

• Måtte i så fall være en egen post for prosjekter, dvs ikke ramme øvrige poster 

(realistisk?).   

Spørsmål 6: Overordnede innspill 

a. Dersom ditt organisasjonsledd får et redusert tilskudd fra spillemidlene på  

10 prosent i 2021, hva blir nedprioritert? 

• Bekymringsfullt å se for seg redusert tilskudd, viktig at det ikke går ut over 

kapasiteten til å bistå org.leddene. Erfaringen det siste halve året viser at det 

har vært økt pågang/ etterspørsel etter IK sine tjenester og bistand grunnet 

Covid19 og den ekstraordinære situasjonen dette har gitt i IR/IL.  

• Poster som i verste fall må nedprioriteres: Konferanser, møter, interne kurs 

og velferdstiltak, tilskudd til arrangører. 

  

b. Er det andre områder dere mener er viktig å inkludere i søknaden om spillemidler 

for 2021? 

Ingen innspill 

 


