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93%

11500

Flere jenter

Medlemsvekst



Muligheter eller 
trusler?

Endring i 
aktivitetsmønstre
• Frafall ungdom
• egenorganisert

Offentlig økonomi
Redusert handlingsrom
jf. perspektivmeldingen 

2017

Ny teknologi –
personalisering/induvidualisering

og rikere medlemsopplevelse

Yngre generasjoner med 
andre krav – mobil, 
sosialt interaktivt,

«Når jeg vil, hvor jeg 

vil»

Økt press foreldres 
økonomi, økt 

dugnadsbelastning.
Økte finansieringsbehov 

anlegg, klubb og 
deltakelse
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VI ER I POSISJON 

TIL Å GJØRE DET

NÅ
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Sørge for mest mulig ressurser til aktivitet

gjennom en medlemsstyrt, effektiv 

og endringsdyktig organisasjon. 

OVERORDNET MÅL
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Vibecke SørensenNordis Vik Olausson Erik Røste

Marit WiigSigbjørn JohnsenTore Rømo Sondre Sande Gullord

Norges idrettsforbund Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund

Trøndelag idrettskrets

Akershus idrettskrets Norges Skiforbund

Norges Golfforbund

STYRINGSGRUPPE
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Fase 1

• Nøytral 
faktabeskrivelse

• SWOT-analyse 
workshops 

• Medlemmenes 
forventninger i 
fremtiden, 
ekstern

PROSESS

Fase 2

Administrativ 
arbeidsgruppe 
jobber frem 
alternativer til 
organisering og 
forslag knyttet 
til fellestjenester 
som diskuteres i 
SAMRÅD 

Fase 3

Administrativ 
arbeidsgruppe 
utarbeider 
høring til 
organisasjonen 
som skal 
reflektere 
"tyngdepunktet" 
i samrådene H
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• Liten mulighet for profesjonalisering, utvikling og god faglig 
samhandling.

• Flertallet av idrettsrådene har mindre enn 25 idrettslag (81%)

• Den minste idrettskretsen har kun 30.000 medlemmer

• De minste særforbundene har under 20 klubber og 1000 
medlemmer.

MANGE SMÅ ENHETER

FAKTABESKRIVELSE: 
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988 valgte styrer over idrettslagsnivå 

• 18 idrettskretsstyrer

• 54 særforbundsstyrer

• 176 komitéer/grenstyrer

• 380 Særkrets-/regionstyrer

• 360 idrettsrådsstyrer

MANGE STYRER OVER IDRETTSLAGENE

FAKTABESKRIVELSE: 
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• Oppfølging og bistanden til idrettsrådene er tilfeldig

• Idrettskretsenes kompetanse og kapasitet er ulik og lavt prioritert

• Få særforbund har egne anleggsrådgivere

FOR LITE KAPASITET OG 

PRIORITERING AV IDRETTSANLEGG

FAKTABESKRIVELSE: 
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• Flere tjenesteområder bør kunne samordnes, forenkles og 
effektiviseres nasjonalt på områder som ikke krever fysisk 
nærhet, men først og fremst tilgjengelighet, profesjonalitet og 
serviceorientering.

• Må de lokale aktivitetsmidlene (LAM) fordeles av 2500 frivillige 
idrettsrådsmedlemmer? 

• Må opptak av idrettslag løses i 18 idrettskretser og 17 
bedriftsidrettskretser?

FELLESFUNKSJONER

FAKTABESKRIVELSE: 
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• Dagens forvaltningsmodeller gjør det ikke fordelaktig å slå 
seg sammen

• Svært begrensede summer står til rådighet for å premiere 
måloppnåelse

STYRING GJENNOM PENGESTRØMMER

FAKTABESKRIVELSE: 
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• Økende krav om profesjonalitet fra sentral og 
regionalleddene – kompetanseutvikling og 
problemløsning.

• Små særforbundene sliter med å etablere 
gode nok administrative støttefunksjoner.

• Behov for å avklare roller mellom styrer og 
administrasjonen

PROFESJONALISERING

FAKTABESKRIVELSE: 
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SWOT: Styrker som understøtter vår sterke

samfunnsposisjon
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SWOT: Ord som beskriver egen

organisasjon og endringskultur
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HVILKEN MEDALJE ER 

DIN BESTE?

«DEN NESTE»



HØRINGEN
- ORGANISERING
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• Klar støtte fra samrådene for
• Å styrke rollen

• Klar skepsis fra samrådene til
• Å kunne miste direkte relasjonen til kommunen

• Forslag til ny modell som fremmer samarbeid
samtidig som lokalforankringen ikke trues

Idrettsråd

«Det bør utredes nærmere mandat og sammensetninger av soneidrettsråd og det 
foreslås at det nedsettes en gruppe sammensatt av representanter fra 

fellesidrettslige regioner og idrettsråd for å utrede dette. Gruppen bør tydeliggjøre 
styringslinjer og styrke koordinering av idrettsrådene. Det bør også vurderes om 

ansvaret for å definere sonene legges til den enkelte fellesidrettslige region».

Samling i idrettsrådsoner
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• Klar støtte for
• Å forbedre tjenestene til idrettslagene

• Å endre på dagens uklare styringslinjer gjennom styret og NIF

• Klar skepsis til
• Å miste kraft i påvirkningsarbeidet på fylkeskommunalt nivå

• Forslag til ny modell som åpner for 
• Direkte rapportering til NIF

• Ansvarliggjøring av tillitsvalgte i påvirknings- og finansieringsarbeidet

• Bedre samarbeid med utgangspunkt i felles strategi for politisk påvirkning

Fellesidrettslige regioner
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• Klar støtte for 
• Samarbeid

• Klar skepsis til
• Tvang

• Hvordan sammenslåinger kan true idrettsengasjementet som har sitt utspring i
den enkelte idrett

• Om større er bedre

• Viktig å stimulere til endring i stedet for tvang.

Særforbund
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• Stimulere til utstrakt administrativt samarbeid mellom særforbund gjennom særforbundsallianser.

• Dette skal sikres gjennom samarbeid og bedre samhandling ved bruk av gode digitale løsninger, 
utstrakt grad av teamorganisering, etablering av felles administrative ressurser og bistand fra NIF til 
å gå sammen i mer forpliktende allianser. Det bør utredes nærmere incentivordninger for å 
stimulere til dette.

• Målet er å stimulere til allianser og andre forpliktende samarbeidsstrukturer der effektivitet, styrket 
kompetanse og frigjøring av ressurser til idrettsaktivitet kan realiseres, men uten at dette går på 
bekostning av egenarten.

• Det settes ned et utvalg under ledelse av NIF med en hensiktsmessig representasjon fra 
organisasjonen. Utvalget skal utrede kriterier og incentiver for slike allianser. Forslagene skal 
utarbeides i løpet av Q2 2019. Utvalget leverer forslagene til NIF og målet er at disse skal behandles 
av Idrettsstyret i begynnelsen av Q3 2019.

• Det forventes at særforbundene selv tar initiativ til formell sammenslåing av særforbund der 
særforbundene selv ser at dette kan styrke virksomheten (effektivitet, høyere kompetanse, mer 
ressurser til aktivitet, enklere styring mv).

• Tidslinjen må legges opp etter det enkelte særforbunds Tingdatoer

• Halvparten av styret på valg på hvert ting.

• Det settes et maksimalt tak på åtte år for styremedlemmer i samme posisjon.

Særforbund
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Særkrets

• Av alle ledd, var det minst diskusjon om særkretsene i samrådene

• Forslaget støtter prosessen mange særforbund allerede driver

• I den grad særforbundene velger å ha regionalt apparat skal dette maksimalt følge 
antallet fellesidrettslige regioner.

• Særkretsene/-regionene skal ikke ha egne politiske styrer, men rapporterer direkte til 
særforbundet

• Særforbundene kan opprette utvalg etter behov for å sikre operativ kraft og gjennomføre 
idrettsaktivitet lokalt

• Det forventes at ny organisering er på plass i løpet av 2020. 

Organiseringen og måloppnåelse for endringer i både særforbund og særkrets evalueres før 
idrettstinget i 2021 (forutsatt toårig tingperiode)
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• Bedre og mer enhetlige fellestjenester 

• Incentiver for å vurdere alliansebygging

• Mulighet for å delta i utarbeidelse av kriterier og incentiver 

• Halvparten av styret på valg hvert forbundsting

• Maksimalt tak på åtte år for styremedlemmer i samme posisjon. 

• Direkterepresentasjon fra klubbene på forbundstinget

Hva får dette eventuelt å si for NOF
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• Fra 18 kretser til (maks) 11 regioner

• O-kretsene legges ned i sin nåværende form, og erstattes av utvalgsstruktur
• Spm til avklaring: Enhetlig struktur for alle regioner eller skreddersøm for hver region? 

• Økonomien organiseres gjennom NOF. Eget avdelingsbudsjett og -regnskap

• Fjerner kretsting, økonomiførsel, eget kontrollorgan og revisjon, protokoller, 
registering mv. 

For O-kretsene?
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Tidslinje 
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www.idrettsforbundet.no
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• Norsk Orientering trenger en regional organisering for 
tilrettelegging, koordinering og styrking av aktiviteten

• Styret foreslår å nedsette en arbeidsgruppe fra januar 2019 
bestående av to styremedlemmer, to kretsledere og et UNO-
medlem som utreder alternativer for regional organisering 
med tilhørende arbeidsfordeling 

• Anbefaling fra arbeidsgruppen sendes på høring i 
organisasjonen høsten 2019

• Ny regional organisering fastsettes på forbundstinget våren 
2020

Arbeidsgruppe for utredning av 

regional organisering 


