
Sak 14.1 Langtidsplan for tingperioden 2019 – 2023. 

Knytte noen kommentarer til det foreslåtte strategidokumentet og komme med et endringsforslag 
som ikke har noen materiell betydning. 

Det nye strategidokumentet, er kort og konsist. Vi ser fram til å jobbe med «Idretten Vil» sammen 
med det nyvalgte idrettsstyret og resten av norsk idrett.  

Det er viktig at vi hver eneste dag har fokus på alle de tre rammevilkårene som «Idretten Vil» bygger 
på;  

• Frivillighet – fundamentet i norsk idrett og der hvor vi skiller oss mest fra alle andre vi kan 
sammenligne oss med. Hovedårsaken til at vi er verdens beste skinasjon 

• Økonomi – det viktigste vi som idrettspolitikere arbeider med er å sørge for at frivilligheten, 
de som hver eneste dag bruker det meste av sin fritid og for noen også av sin arbeidstid for å 
legge til rette for aktivitet for barn og unge 

• Kompetanse = sørger for kvalitet 

Vi stiller oss bak de fire strategiske satsingsområder; 

• Livslang idrett 
• Bedre idrettslag 
• Flere og bedre anlegg 
• Bedre toppidrett 

Vi er selvfølgelig enige i at vi skal arbeide for en bedre toppidrett, samtidig som det også er grunn for 
å mane til en viss realisme. Vi ble beste nasjon i OL i 2018 med ny medaljerekord i et vinter OL. Sist 
vinter var for enkelte idretter enda bedre.  

Tillegg til Idretten Vil; 

I det nye punktet til barnerettigheter som skal vedtas senere i dag, er det foreslått et nytt punkt; 

• «Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig tilbud i 
deres eget nærmiljø, 

Dette mener vi at også må reflekteres i «Idretten Vil» og foreslår derfor dette som tillegg til første 
avsnitt under bedre idrettslag også. Da blir siste setning i første avsnitt; 

- «Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon hvor idrettslagene og 
gruppene skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig tilbud i deres eget nærmiljø.  

Dette vil legge en føring for en bedre samhandling både på tvers av ulike grupper internt i 
idrettslaget, men også på tvers av idrettslagene. Dette vil kunne gi barn og unge et bredt 
bevegelsesgrunnlag gjennom muligheten til å kunne delta i flere aktiviteter.  

 

-  

 

 


