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Høringsuttalelse – langtidsplan for norsk idrett – Idretten vil!
Dette er høringsuttalelse fra Norges vektløfterforbund (NVF) vedrørende Langtidsplan for norsk
idrett – Idretten vil!
NVF har ingen innvendinger til formål, visjon, virksomhetsidé, verdier og overordnede mål.
Strategiske satsingsområder
Når det gjelder valg av strategiske satsingsområder og de tilhørende målsetningene, har vi tre
innspill:
-

Moderniseringsprosessen bør synliggjøres
Politiske signaler bør synliggjøres
Målene er i liten grad målbare

Moderniseringsprosessen
Arbeidet med å modernisere idrettsorganisasjonen er et pågående arbeid som hele idretten må bidra
til å gjennomføre. Rammevilkårene for aktivitet skal forenkles og utvikles parallelt med ordinær
kjernevirksomhet, og bør synliggjøres i det strategiske arbeidet.
Politiske signaler
I forbindelse med noen av målsetningene under de strategiske satsingsområdene vil det være
formålstjenlig å synliggjøre at vi lytter til de politiske signalene som vil gjøre seg gjeldende fremover.
Viser i denne forbindelse til Granavolden-plattformen, og følgende målsetning:
Regjeringen vil:
•

Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og
breddeidrett.
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På bakgrunn av dette bør det legges til en målsetning under satsingsområdet «Flere og bedre
anlegg» som ivaretar folkehelseperspektivet i det fremtidige anleggsarbeidet. Etter vårt syn vil det
gjøre oss mer robuste med tanke på det anleggspolitiske arbeidet vi har foran oss, på både lokalt og
sentralt nivå.
I strategidokumentet står det også: «Ideelt sett burde alle anlegg vært bygget og/eller driftet av det
offentlige, mens idrettens rolle var å fylle dem med aktivitet.» Dette er NVF enig i, og nettopp derfor
bør vi være så strategisk lure å legge vekt på folkehelseperspektivet ved å synliggjøre at vi tar det
samfunnsansvaret som blir pålagt oss. Dette gjør oss til mer slagkraftige ifm det fremtidige
anleggspolitiske arbeidet.
Tredje mål under «Flere og bedre anlegg» kan være:
Idretten vil aktivt jobbe for at idrettsanleggene er et naturlig valg for folk som ønsker å trene
og mosjonere uten å nødvendigvis ha konkurranse som mål.

Målbare mål
NVF har ingen innvendinger mot innholdet i målsetningene som sådan, men oppfatter flere av
målene som lite målbare og for overordnet. De kan med fordel omformuleres til å bli mer spisset.
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