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Til Norges idrettsforbund  

Høringsinnspill  
Idretten Vil! 

Norges studentidrettsforbund (NSI) takker for muligheten til å gi 
innspill på ny langtidsplan for norsk idrett til Idrettstinget 2023. Ønsker 
dere mer informasjon og/eller utdypelse knyttet til våre innspill er det 
bare å ta kontakt.   

 

Verdiene 

Norges studentidrettsforbund foretrekker følgende verdier: 

• Fellesskap 

• Mestring 

• Ærlighet 

 

Innspill til satsningsområdene 

1. Attraktivt og variert idrettstilbud 
i. Mål 1: Endre fra «barn og unge» til «alle», da også unge 

voksne og voksne bør inkluderes i fellesskapet. 
Satsingsområdene bør svare ut de overordnede målene, 
i dette tilfelle «livslang idrettsglede».  

ii. Stryke «utrolig» - muntlig språk 
iii. Strategisk grep nr. 1 foreslås å strykes. Å drive etter et 

tingvedtatt regelverk hører ikke hjemme som et 
strategisk grep. Man har ikke i strategien at man skal 
følge loven.   

2. Gode og veldrevne idrettslag 
i. Formuleringer med «idrettslagene skal» bør ikke 

forekomme i Idretten vil. Se utdypning i våre generelle 
innspill til slutt.  

ii. Mål 2 er ikke et mål, men en beskrivelse 
iii. Mål 3 er ikke godt formulert, da vi er en medlemsbasert 

organisasjon. 
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iv. De siste tre grepene er bærekraftstiltak. Er dette 
strategiske grep for gode og veldrevne klubber? 
Bærekraftstiltak er viktige momenter helt ned på 
klubbnivå, men trenger kanskje ikke være så 
konkretiserte som egne strategipunkter 

v. Der ungdom nevnes spesifikt bør det endres til «unge» 
for å favne om unge voksne og videre samsvare med det 
overordnede målet om livslang idrett for alle. 

3. Like muligheter 
i. Mål 2: Kan kutte ordet mangfold 

ii. Mål 3: Ikke godt formulert. Vi skal «ikke hindre», hva er 
aktiv handling? I henhold til overordnet mål om livslang 
idrett bør også unge voksne og voksne legges til.  

iii. Mål 4: Kjønnsfordeling er lovregulert, ikke et mål. 
iv. Mål 5: «Å være bevisst» er lite handlekraftig og bør 

endres. Skal det kartlegges? Om kartlegging er gjort, 
hvilke tiltak skal konkret iverksettes? Hva legges i 
institusjonelle barrierer?  

v. Mål 6: Gjentakelse fra mål 1 i første innsatsområde 
vi. Mål 7: Svakt formulert, «å halvere» de som ikke er med 

bør endres til hvor mange skal med. Er dette et mål 7 
under «Like muligheter», eller et overordnet mål? Er økt 
deltakelse et resultat av det arbeidet som gjøres, og da 
heller et fremtidsbilde vi skal jobbe etter? 

vii. Strategisk grep om å «søke kartlegging» virker passivt. 
4. Idrettsanlegg for fremtiden 

i. Mål 2: Svakt formulert, hva er «forbedres»? Hva er 
terskelen for «svak»? 

5. Bedre toppidrett 
i. Mål 1: Hva er forskjellen på absolutte verdensklasse og 

verdensklasse? Er det likt i alle idretter? 

 

Generelle innspill 

Norges studentidrettsforbund er positive til at både visjon og 
overordnede mål videreføres i ny langtidsplan for norsk idrett. Vi synes 
videre at de fem prioriterte satsningsområdene er gode overskrifter, 
men hvor målformuleringene bør justeres. 

 

Til forbedring 
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Vi mener utkast til nytt Idretten vil er for omfattende, med for mye 
tekst og for mange mål, og strukturen på langtidsplanen er 
uoversiktlig. Langtidsplanen må forenkles, konkretiseres og det må 
tydeliggjøres i mye større grad hvem dette er et dokument for slik at 
det er enkelt å sette ord ut i handling og inn i videre strategier og 
planverk. 

 

Norges studentidrettsforbund ser på Idretten vil som en overordnet, 
felles langtidsplan som underordnede organisasjonsledd skal bygge 
videre på og konkretisere inn i sine strategier og handlingsplaner. Slik 
utkastet foreligger i dag er det en blanding av både «vil» og «skal», noe 
som er utfordrende da denne planen skal gi retning og vise til 
prioriteringer, men hvor det bør være opp til underordnede ledd og 
definere interne prioriteringer og nedsette egne operasjonelle mål. I 
dagens utkast ligger det både formuleringer med «særforbundene 
skal» og «idrettslagene skal», noe vi mener ikke hører hjemme i 
Idretten vil. Langtidsplanen som skal vedtas på Idrettstinget i 2023 bør 
ha en todelt oppbygning på «vil» og «skal», hvor «vil» er overordnet for 
hele organisasjonen og «skal» er hva Idrettsforbundet skal levere på. 
Dette følger samme mal og prosess som i resten av norsk idrett, hvor 
det er årsmøtet/tinget som vedtar langtidsplan for det nye styret. 

 

I dagens Idretten vil er det 12 mål, og det foreslås nå å øke til 22 mål. Vi 
stiller oss undrende til hvorvidt dette er formålstjenlig, og hvor 
realistisk det er at vi skal kunne sette kraft bak målene da disse skal 
gjelde for en fireårsperiode. Det samme gjelder strategiske grep, hvor 
utkastet har skissert 49 ulike grep. Det er også store forskjeller på nivå 
og formuleringer på de strategiske grepene. Enkelte punkter er 
formulert som en beskrivelse av nåtiden, mens andre er rettet mot 
fremtiden. Vi foreslår at ny langtidsplan bygger på samme mal som 
dagens, hvor alle målformuleringer starter med «Idretten vil». Videre 
bør de strategiske grepene endres til «Idrettsforbundet skal». Disse 
målene blir da utgangspunktet for interne handlingsplaner i 
Idrettsforbundet. 

 

Vi mener videre at det er for mye innhold som kommer utover 
innsatsområder og mål. Premisser, forutsetninger og rammevilkår 
virker å være en samlepost med alt som ikke fikk plass tidligere i 



Norges studentidrettsforbund  
Ullevål Stadion, 0840 Oslo, Norway  
studentidrett.no 

planen. Generelt oppleves utkastet som altomspennende og noe lite 
spisset i hva norsk idrett skal levere på. Variasjonen i nivåer og temaer 
over hele fem satsingsnivåer, pluss premisser, forutsetninger og 
rammevilkår oppleves som noe uoversiktlig. Vi støtter intensjonen med 
å ha et kapittel med premisser, men dette bør kuttes ned og 
konkretiseres, samt komme før innsatsområder og mål. Forslag til ny 
struktur for Idretten vil: 

1. Visjon 
2. Virksomhetside 
3. Verdier 
4. Overordnede mål 
5. Fremtidsbilder 
6. Premisser 
7. Satsningsområder 
8. Idretten vil 
9. Idrettsforbundet skal 

 

Vi savner også tydelige fremtidsbilder i utkastet til ny Idretten vil. 
Hvordan ser det ut når vi har lyktes? Det bør utarbeidet tydelige 
fremtidsbilder som sier noe om hvordan det ser ut når målene i planen 
er nådd. 

 

Når det gjelder målene som er skissert opplever vi en skjevhet i 
prioriteringene. Det er for eksempel syv mål på satsningsområdet 
«Like muligheter», men kun tre mål på satsningsområdet «Attraktive 
og varierte idrettstilbud». Vi er først og fremst en idrettsorganisasjon 
som skal tilrettelegge god idrettsaktivitet, hvor dette bør gjenspeiles i 
planen. Både visjon, verdier og virksomhetsidé forteller at vi skal være 
åpne for alle, hvor alle får like muligheter. Satsningsområdet «Like 
muligheter» bør være med, men ikke ha størst plass i idrettens 
langtidsplan. For å ha attraktive og varierte idrettstilbud og være en 
organisasjon åpen for alle er like muligheter på mange måter også et 
premiss, på samme måte som frivillighet og kompetanse. 

 

Til slutt stiller vi oss undrende til forslaget om ny virksomhetsidé. Slik 
det er formulert i dag virker forslaget som en mindre godt formulert 
visjon heller enn en virksomhetsidé som skal fortelle «hvorfor er vi til». 
Om virksomhetsidéen skal revideres bør den omformuleres. 
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Idretten Vil og andre strategier 

I nåværende tingperiode har vi opplevd at det iverksettes og lanseres 
større satsninger og tiltak som ikke naturlig faller inn i vedtatt 
langtidsplan. Fremover bør det være en tettere sammenheng mellom 
eventuelle kampanjer, krafttak og områdespesifikke strategier som 
lanseres, hvor disse i større grad må henge sammen med overordnet 
langtidsplan og kunne knyttes til de konkrete målene vedtatt av 
Idrettstinget.  

 

 

Lykke til videre med arbeidet!  

 

På vegne av Norges studentidrettsforbund, 

 

  

Adrian S. Haugen    Yngvild L. Schei (s) 

President     Fung. generalsekretær 


