Norsk idrett skal moderniseres
- et unikt tidsvindu for golfen!
Åge Wedøe
Østfold Idrettskrets, nestleder
Oppfølging Golf, Sykkel, Bryting
Toppidrettsutvalget Østfold IK, leder
Interimsstyret Viken idrettskrets, medlem
7 år som leder av Mørk Golfklubb (2007 – 2015)
51 år som tillitsvalgt i norsk idrett

Arbeidsfordeling i to linjer
Idrettstinget
IPD

Rammebetingelser
• Idrettsstyret (NIF)
• Idrettskretsene
• Idrettsråd
• (idrettslag)

Antidoping
Norge

Olympiatoppen

Idrettsutøvelse
• Særforbund
• Særkretser/regioner
• Lag eller avd. i lag
• Utøver

Den politiske linjen:
(Rammebetingelser for hele norsk idrett)

• Idrettsstyret (NIF)
• Idrettskretsene
• Idrettsråd

•
•
•
•

Staten v/dep
Int. organisasjoner
Fylket
Kommunen

Fokusfordeling i ØIK
Styrets fokus er regionale
rammebetingelser
uavhengig av idrett.
Arbeidet er av politisk og
strategisk natur
Strategisk arbeid er
langsiktig
Politiske løsninger tar tid
Styret bruker minimalt med
tid på praktiske spørsmål
som administrasjonen kan
løse.

Administrasjon sikrer at
idretten i fylket i det
daglige følger idrettens
lover og etiske regelverk
De driver praktisk
prosjektarbeid i egen regi
eller i samarbeid med NIF
eller fylket

Lovnorm for Idrettsråd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1
Formål
(1)
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i [navn på kommune].
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale
myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
(2)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1)
Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i [navn
på kommune] med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.
(2)
Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf.
§ 14 (1) bokstav c).
(3)
Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.
Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.

SWOT-workshop i mai med ca. 250 personer fra
alle organisasjonsledd i NIF
Styrker

Svakheter

• Frivillighet og dugnadsånd

• Ineffektive beslutningsprosesser
med interessekamper som gjør
organisasjonen treg og lite
endringsdyktig

• Idrettslig kompetanse
gjennomsyrer hele
organisasjonen
• Idretten er en folkebevegelse
med sterkt lokalt omdømme og
samarbeid
• Forutsigbar økonomi, gjennom
enerettsmodellen
• Sterke felles verdier
• Samfunnsoppdraget:
folkehelse, integrering, bygging
av lokalsamfunn
Side 8

• Utydelige mål, roller, ansvar og
mandater
• Svake fellesfunksjoner og ITsystemer

Videre fra SWOT-workshop
Muligheter

Trusler

• Mer digitalisering og
automatisering av
arbeidsprosesser

• Ineffektivitet i egen organisasjon

• Utvikling av organisasjonen
gjennom sammenslåing av
ledd, flere fellestjenester, færre
styre og bedre samhandling
• Større trykk på
samfunnsoppdraget

• Enerettsmodellen svekkes av
endringer i politikken og
utenlandsk konkurranse
• Kommersielle aktører overtar
• Verdiforfall
• Anleggsmangel
• Idretten blir for dyr
• Mister oppslutning i folket

Side 9

3. Økt bruk av fellestjenester og prioriterte
områder

Samrådene gir
tydelig
tilbakemeldinger
(Maks. score var
10)
Forutsetter at
tjenester har god
kvalitet,
konkurransedyktig
pris, sterkere
brukerinvolvering.

4. Økt bruk av teamorganisering og styrking
av prioriterte kompetanseområder som er
nyttig for idrettslagene
NIF
sentralt

SF 1
Fagansvar

IK 1

SF 2
IK 2

SF 3
IK 3

osv.
osv.

Klubbutvikling
kompetanseutv

Fagteam

Anlegg

Fagteam

Para

Fagteam

Barn & ungdom

Fagteam

Andre områder

Fagteam
Idrettslagene / Særkrets

Tidsramme for
Moderniseringsprosjektet
Ledermøte

Forslagene
publiseres

Høringsnotatet
publiseres

26.
mai

Uke
38

26.
okt.

Idrettsstyrets
behandling

Saken
oversendes
Idrettstinget

Tinget fatter
vedtak

24.april
2019

26.mai
2019

MILEPÆL

ARBEID • Faktagrunnlag
• SWOT (mai)

• Arbeidsgruppens
3 forslag

• Samråd

24.
jan.
• Høringsuttalelser
Frist: 9.des.

• Gjennomføre
enklere
tiltak

Grip sjansen nå – det kan bli 70 år til
neste gang
•
•
•
•

Strukturer endres i mange av landets regioner/ fylker
Kommunesammenslåinger revitaliserer idrettsrådene
Soneindeling av idrettsråd
Justert fokus i idretten trenger seg på:
Fra ”Barn & Unge”
”Alle – hele livet”
Fra ”Idrett”
”Aktiv – hele livet”

