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Høringssvar fra Norges Skiskytterforbund på Fremtidig organisering av 
norsk idrett  

Det vises til høring om fremtidig organisering av norsk idrett utsendt 26. oktober 2018. Frist for 
innspill er satt til 9. desember 2018.  

Innledning  
Norges Skiskytterforbund har søkt å engasjere hele sin organisasjon i tilknytning til denne 

høringen. Vi har hatt den oppe som tema på kretsledermøte og vi har formidlet forslaget til alle 

våre underliggende ledd. Basert på diskusjoner og tilbakemeldinger, har vi utarbeidet dette 

felles høringssvaret på vegne av hele skiskytterorganisasjonen.  

Overordnede kommentarer 
Vi stiller oss i aller høyeste grad bak intensjonene i denne prosessen. Norsk idrett trenger å se på 

sin organisering og på hvordan vi løser våre oppgaver. Hovedmålsettingen om å sørge for mest 

mulig ressurser til aktivitet, gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon, 

er vanskelig å ikke si seg enig i. Veien mot dette målet kan nok gjøres på mange måter, men vi 

mener at følgende er det som må være styrende: 

- Det må være en betydelig forenkling for idrettslaget og de som utøver den daglige 

aktiviteten.  

- Det må gjøres tydeligere avklaringer om hvem som gjør hva i norsk idrett. 

- Hele prosessen må være godt forankret og utredet i alle ledd i norsk idrett. 

- Man må ikke gape over for mye på for kort tid. 

 I disse punktene ligger det noen tydelige føringer. For å forenkle hverdagen til idrettslagene må 

man gjennomføre et betydelig løft på digitalisering. Det må gjøres enklere å administrere et 

idrettslag. Dette går på alt som har med medlemsorganisering å gjøre, med rapportering og 

kommunikasjon både ut til medlemmer og opp til overliggende ledd. Høringsutkastet setter 

fokus på dette gjennom de felles forslagene som er uavhengig av fremtidig organisering. Vi 

mener dette er så viktig, at det bør tydeliggjøres enda klarere. 

Rolle- og ansvarsfordelingen i norsk idrett henger også sammen med forenklingen for 

idrettslagene. Det å ta en gjennomgang som gir enda klarer retningslinjer på hvem som gjør hva 

i norsk idrett, vil sørge for at man får mindre dobbeltarbeid og mer ressurser frigjort til aktivitet. 

Det vil også sette klarer premisser for hvilke oppgaver en klubb kan forvente å få løst på de ulike 

nivåene. 



 

Dette arbeidet har høringsutkastet pekt på at må gjennomføres snarest, og er vel allerede 

kommet i gang. Vi mener disse områdene er de viktigste områdene å sette fokus på, og som vil gi 

størst effekt for klubbene og medlemmene. I den forbindelse ønsker vi også å trekke fram at 

man ikke må gape over for mye på for kort tid. Dette arbeidet er så sentralt og kan være med å 

legge premissene for hva en fornuftig organisering kan være. Det å samtidig gå i gang med en 

stor endring av organiseringen av alle ledd i norsk idrett, kan virke å være vel omfattende. Får vi 

tydeliggjort ansvars- og rollefordelinger, vil det si noe om hva vi trenger, som igjen vil ha 

konsekvens for hvordan det er smart å organisere seg. 

Vi oppfordrer derfor til at prosessen slår noe av på tempoet i forhold til hvordan man skal 

organisere idretten, og heller bruker nødvendig tid til å konsekvensutrede de ulike forslagene 

man ser for seg som muligheter. Per i dag fremstår det nemlig veldig uklart hva som vil være en 

praktisk konsekvens av de ulike forslagene som skisseres. 

Felles forslag – uavhengig av fremtidig organisering 
Som pekt på i våre overordnede kommentarer, så er dette område det vi mener bør ha størst 

fokus den neste tiden. Vi synes høringsutkastet bør fokusere enda mer på at dette er helt 

avgjørende for å løfte norsk idrett inn i framtiden. Vi har kommentert fellestjenester og ansvars- 

og rollefordeling mye i forrige punkt, men vil også presisere at en tydeligere målsetting, 

prioritering og oppfølging er viktig. Dette må kombineres med gode rapporteringer på om man 

oppnår det man setter seg som mål, der man hele tiden må ha for øye at disse skal hentes inn på 

en effektiv måte fra de underliggende leddene. 

Forslag til organisering 
Under følger våre synspunkt på hva vi mener er sentralt i en fremtidig organisering av norsk 

idrett. 

Idrettslag 

Idrettslagene må ha best mulig rammebetingelser til å drive aktiviteten sin. Dette må gjenspeiles 

i effektive systemer for medlemsadministrasjon, planlegging, arkivering, regnskap og 

kommunikasjon. Spesielt for fleridrettslag er dette viktig, da det vil forenkle hverdagen betydelig 

om rapportering, registrering osv., foregår i samme system. Dette henger sammen med 

digitalisering og krever at det gjøres et stort løft i norsk idrett. 

Idrettsråd 

Vi synes at høringsforslaget virker fornuftig når det kommer til tanken om soneinndeling, samt 

egne idrettsråd i folkerike områder. Per i dag er det vel noe varierende hvor godt dette leddet 

fungerer. Oppgaver og mandat må være tydelig. Vi tror det samtidig er viktig at det også finnes 

en overordnet styring når det kommer til anlegg og hvor dette bør prioriteres. Dette kreves for å 

få en hensiktsmessig fordeling av anlegg, som ikke bare henger sammen med lokalt initiativ. 

 

 



 

 

Fellesidrettslige regioner (dagens idrettskretser) 

Norges Skiskytterforbund støtter høringsutkastet når det kommer til å følge den offentlige 

regionsreformen for idrettskretsene, samt en tydeligere organisering under NIF som 

administrative enheter. Igjen presiseres viktigheten av å klargjøre ansvars- og 

oppgavefordelingen, slik at denne er sammenfallende uavhengig av sted. 

Vi ønsker samtidig å løfte en potensiell utfordring knyttet til forslaget som foreligger, hva angår 

sentralisering. Det er mye godt, frivillig arbeid som foregår i styrer både i idrettskretser og 

særkretser rundt omkring i landet. Den lokale forankringen og dette engasjementet, må man 

ikke undervurdere. Man bør derfor ikke miste den geografiske tilknytningen og 

påvirkningsrollen som ligger i idrettskretsenes rolle. Det kan være betydelig mer krevende å 

skape nødvendig forståelse fra et sentralt hold. Vi er derfor usikker på om det er en god ide å 

kutte styrefunksjonen. Igjen vil det henge litt sammen med oppgavene idrettskretsene skal løse, 

men blir dette av typen som krever politisk påvirkning, vil et lokalt/regionalt styre eller utvalg 

være vesentlig. Vi er derfor skeptisk på om man faktisk vinner noe på å gjøre endringer i retning 

av politiske utvalg, valgmøter, nasjonalpolitiske utvalg osv. Det høres ikke ut som det blir et mer 

oversiktlig bilde for klubber og medlemmer.  

Særforbund 

Vi stiller oss positive til forslaget om mer samarbeid på tvers av forbundene. Det er helt sikkert 

områder hvor særforbundene kunne samkjørt og fått en effektivitetsgevinst. Dette bør i så fall 

konsekvensutredes grundig, slik at man får frem både positive og negative effekter. For enkelte 

forbund kan det også være store gevinster å hente, ved å slå seg sammen med andre. Dette bør det 

derfor oppfordres til, gjennom incentivordninger etc.  

 

Når det gjelder ordningene knyttet til forbundsting og valg av styremedlemmer, så er vi av den 

klare oppfatning at dette må være opp til hvert enkelt forbund. Det kan høres fornuftig ut med at 

styret har halvparten på valg på hvert ting, men det kan også finnes andre hensiktsmessige måter å 

løser dette på. Begrensningen på 8 år for styremedlemmer i samme posisjon, støttes vi overhode 

ikke. Det kan føre til at man mister gode krefter med stor kompetanse, kun grunnet et lovverk som 

krever det. 

 

Særforbundene regionalt 

På dette punktet er Norges Skiskytterforbund meget kritisk til forslaget som ligger til høring. Det 

må være helt opp til hver enkelt idrett å bestemme hvordan man ønsker å organisere seg regionalt. 

Dette henger sammen med medlemsmassen, anleggssituasjon, økonomi og idrettens egenart for 

øvrig. De fleste idretter har ingen egne ansatte i kretsene, og kretsstyrene er derfor særdeles 

sentrale i aktiviteten som skapes. Dette lokale engasjementet må man for all del ikke fjerne. Ved å 

gå fra en organisering der klubbene bestemmer sine representanter, vil man ved det foreslåtte 

forslaget legge dette ansvaret på forbundet sentralt, og dermed få en helt annen lokal forankring. 

Det vil være veldig uheldig. Ressursmessig vil man som nevnt ikke nødvendigvis ha mulighet til å 

ha ansatte sentralt til å håndtere dette arbeidet, og man vil da fort ende opp med en dårligere 

løsning, med mindre engasjerte frivillige. 

 



 

Det er heller ikke nødvendigvis hensiktsmessig å dele inn medlemsmassen i de regionene som 

bestemmes sentralt fra politisk hold. Det kan være flere forhold som tilsier at det er andre 

fornuftige fordelinger som gir den enkelte idretten en optimal posisjonering. Det er aktiviteten som 

må være styrende for dette, gjennom rekrutteringsarbeid, anleggssituasjon og kompetanse.  

 

Idrettsting, idrettsstyre, NIF sentralt og Olympiatoppen 

Spørsmålet om sammensetning av idrettstinget må på banen igjen. Det må gjøres et grundig arbeid 

med god forankring fram mot Idrettstinget i 2021. Saken er krevende, men viktig, og det må gjøres 

åpent og respektfullt. 

 

Toårige tingperioder støttes, men samtidig er det viktig at de valgte styremedlemmene har 

muligheten til å få satt sitt preg på arbeidet. Det virker derfor hensiktsmessig at man velges for fire 

år, og at halvparten er på valg ved hvert ting. Når det kommer til begrensning av hvor lenge et 

styremedlem kan sitte, er vi derimot ikke tilhenger av at dette skal reguleres. Dersom man gjør en 

god jobb, har en nyttig kompetanse og er ønsket, bør man få muligheten til det. Vi mener at 

delegatene på idrettstinget vil være fullt i stand til å skifte ut de styremedlemmene som ikke er 

hensiktsmessig å ha i et styre. 
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