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IDRETTEN SKAL! 2019–2023

LIVSLANG IDRETT

NR. MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! LIVSLANG IDRETT

1.

Idretten vil arbeide for et  
mangfoldig idrettstilbud til alle 
aldersgrupper og alle idrettslige 
nivåer.

1.1 Idretten skal stimulere til livslang idrettsglede slik at nye barn, ungdom og voksne rekrutteres,  
og at flest mulig fortsetter lengst mulig, uavhengig av alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.

1.2 Idretten skal legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud i 
deres eget nærmiljø. 

1.3 Idretten skal ha konkurranseformer som er tilpasset utøvernes alder og ferdighetsnivå,  
samt tilby flere konkurransefrie idretter. Idretten skal utrede og synliggjøre nye aktivitetstilbud.

2.
Idretten vil tilby idrettsaktivitet 
av god kvalitet, basert på våre 
verdier.

2.1 Idretten skal styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og  
kompetansetiltak.

2.2 Idretten skal etablere rollen som trenerveileder for å understøtte, utvikle og utfordre trenere 
på alle nivåer.

2.3 Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet,  
mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av  
utøverens helse, miljø og sikkerhet.

3.
Idretten vil skape et idretts- 
tilbud som inkluderer og er 
tilrettelagt for alle.

3.1 Idretten skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer gjenspeiler mangfoldet i  
lokalsamfunnet. Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for  
diskriminering og trakassering.

3.2 Idretten skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett uavhengig av familiens  
økonomi, kultur eller engasjement.

3.3 Idretten skal ha et utbredt aktivitets- og konkurransetilbud for parautøvere, og øke andelen  
konkurranser for parautøvere som er integrert i konkurranser for funksjonsfriske.



IDRETTEN SKAL! 2019–2023

BEDRE IDRETTSLAG

NR. MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! BEDRE IDRETTSLAG

1.

Idretten vil arbeide for et  
godt styresett karakterisert 
ved demokrati, åpenhet og 
ærlighet.

1.1 Idretten skal arbeide systematisk og koordinert for at alle styrer i norsk idrett skal få tilbud om 
opplæring til å ivareta sin funksjon. Idretten skal ha mangfoldig representasjon i styrene.

1.2. Idretten skal ha systemer for oppfølging av styrearbeid og kompetanseutvikling i idrettslag.

1.3. Idretten skal forsterke samarbeidet og sikre felles rolleforståelse mellom organisasjonsledd.

2.

Idretten vil at det å være  
frivillig skal oppleves som  
et meningsfullt fellesskap til 
beste for en selv, idrettslagets 
medlemmer og lokalsamfunnet.

2.1 Idretten skal utvikle og implementere effektive løsninger som forenkler det å være frivillig og 
drive idrettslag, blant annet gjennom gode og brukervennlige digitale løsninger.

2.2 Idretten skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig.

2.3 Idretten skal tilby kompetanseutvikling for frivillige og ansatte for å sikre god kontinuitet i sin 
organisasjon.

3.

Idretten vil arbeide for at 
idrettslaget har økonomi og 
tilstrekkelig frivillighet til at  
det kan tilby medlemmer og 
lokalmiljø god idrettsaktivitet.

3.1 Idretten skal, på alle nivåer, styrke rammebetingelsene.

3.2 Idretten skal sikre at idrettslagene har en forsvarlig og god økonomistyring.

3.3 Idretten skal ha rolleavklaringer og gode rutiner for hvordan de tillitsvalgte og ansatte skal  
jobbe sammen.



IDRETTEN SKAL! 2019–2023

BEDRE TOPPIDRETT

NR. MÅL FRA IDRETTEN VIL! MÅL FRA IDRETTEN SKAL! BEDRE IDRETTSLAG

1.
Idretten vil ha utøvere og lag i 
den absolutte verdensklasse,  
– de beste skal bli bedre.

1.1 Idretten skal utøve og videreutvikle verdibasert prestasjonskultur på medaljenivå internasjonalt.

1.2. Idretten skal være ledende på kunnskapsutvikling og anvendelse av teknologi.

1.3. Idretten skal styrke økonomien for å tiltrekke, utvikle og beholde de beste utøverne, trenerne og 
lederne i norsk toppidrett over tid.

2.
Idretten vil ha flere utøvere og 
lag i verdenstoppen,  
– de beste skal bli flere.

2.1 Idretten skal ha flere plasseringer 4-12 i internasjonale mesterskap.

2.2 Idretten skal skape større mangfold i norsk toppidrett.

2.3 Idretten skal styrke møteplassene for toppidrettstrening.

3.

Idretten vil hjelpe unge utøvere  
i overgangen til toppidrett på 
seniornivå, – skape utviklings-
muligheter for morgendagens 
toppidrettsutøvere.

3.1 Idretten skal utvikle treningskultur og styrke arbeidet med utviklingstrapper.

3.2 Idretten skal styrke strukturer, trenersituasjon og kompetanse på klubb- og regionalt nivå.

3.3 Idretten skal utvikle hele mennesket gjennom å tilrettelegge for toppidrett, utdanning og  
yrkeskarriere.



IDRETTEN SKAL! 2019–2023

FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG

   STRATEGIER
STRATEGI 1: Idretten skal være en pådriver  
for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg,  
og ha innflytelse ved utforming av alle  
anlegg miljøhensyn skal ivaretas.

STRATEGI 2: Rammevilkårene ved  
bygging, drift og bruk av idrettsan-
legg skal bedres.

STRATEGI 3: Idretten skal styrke sin  
kompetanse innenfor områdene  
anleggsbehov, anleggsutforming,  
planprosesser og finansieringsordninger.

   TILTAK 1.1 Alle idrettsråd skal gjennomføre en behovsanalyse  
og utarbeide en langsiktig prioriteringsliste for bygging 
av idretts- og nærmiljøanlegg i sin kommune.
1.2 Det skal arbeides for at alle kommuner  
gjennomfører en behovsanalyse og utarbeider en 
langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- 
og nærmiljøanlegg i tett dialog med og basert på 
innspill fra idrettsrådet.
1.3 Det skal arbeides for at kommunene innehar  
god anleggsfaglig kompetanse. 
1.4 Alle særforbund skal utarbeide mål og strategier  
for anleggsområdet, og herunder utarbeide en 
prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg.
1.5 Alle idrettskretser skal, i samarbeid med lokale  
idrettsråd og særforbund, utarbeide en oversikt 
over hvilke større anlegg som bør prioriteres i 
hver region.
1.6 NIF skal i samarbeid med særforbund og 
idrettskretser utarbeide en prioriteringsliste  
over større trenings- og konkurranseanlegg  
med nasjonal betydning.
1.7 Nytt Nasjonalt toppidrettssenter skal åpnes 
senest i 2023.
1.8 Det skal tas miljøhensyn ved planlegging, 
utforming, bygging og drift av idrettsanlegg.

2.1 Det skal arbeides for at idretten får økte 
tilskudd over statsbudsjettet.
2.2 Det skal arbeides for at idretten får økt  
innflytelse over fordeling av spillemidler til  
anlegg.
2.3 Norsk idrett skal arbeide for å redusere  
etterslepet av spillemidler til anlegg.
2.4 Norsk idrett skal arbeide for å utvide det  
anleggspolitiske programmet for å realisere  
viktige anlegg for idretten og styrke idrettens 
 innflytelse i anleggsprioriteringen.
2.5 Det skal arbeides for at de nye regionene  
tar et større ansvar for utvikling av  
idrettsanlegg.
2.6 Det skal arbeides for at kommunene tar  
et økt ansvar for å redusere idrettslagenes  
kostnader ved bruk av idrettsanlegg.

3.1 Særforbundene skal styrke kompetansen 
innenfor området utforming av idrettsanlegg.
3.2 Særforbundene skal samarbeide med SIAT 
om utvikling av godeidrettsanlegg.no som 
formidlingskanal av kunnskap om idretts- og 
nærmiljøanlegg. 
3.3 Idrettskretsene skal styrke kompetansen 
innenfor områdene kommunale planprosesser  
og tilskuddsordninger.
3.4 NIF skal styrke sin kompetanse innenfor  
områdene pengespillpolitikk og tilskudds- 
ordninger.
3.5 NIF skal sammen med særforbundene 
kartlegge idrettslagenes kostnader ved bruk  
av idrettsanlegg.

MÅL FRA  
IDRETTEN VIL!

MÅL 1: Det skal bygges anlegg slik at  
all ønsket aktivitet kan gjennomføres.

MÅL 2: Idrettslagenes kostnader ved  
bruk av anlegg skal reduseres. Anleggs-
bruk skal være gratis for barn og unge.

MÅL 3: Idretten vil ta et miljøansvar  
ved planlegging, bygging og drift av 
anlegg.

Se hele anleggsstrategien her.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8f4dff2b14054a048fbf7c12d8133a30/idretten-skal_anlegg-2019-2023---endelig-utgave.pdf

