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Høringssvar vedr. fremtidig organisering av norsk idrett
Norges luftsportforbund (NLF) takker prosjektledelsen for grundig prosess for en nødvendig
modernisering av norsk idrett. Vi er glade for at alle relevante dokumenter ligger allment tilgjengelig,
og at det er avholdt samlinger, møter og workshops der både sær- og idrettskretser, forbund,
idrettsråd og -lag har deltatt og blitt hørt. NLFs styre har på sin årlige strategisamling diskutert de tre
foreslåtte modellene for fremtidig organisering av norsk idrett.
NLF støtter SFFs tilbakemeldinger
Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) v/Marit Wiig har 30. november oversendt et brev til
moderniseringsprosjektet med 5 punkter. NLF stiller seg bak disse punktene. Vi vil i tillegg
understreke det vi mener er et helt sentralt poeng i punkt 4: at særforbundene som egne juridiske
enheter selv velger hvordan de vil organisere seg, herunder definere eventuell regional organisering for
sine idretter. Sammenslåing av særforbund kan ikke vedtas sentralt.
Fellestjenester
Det er likevel ikke uproblematisk at 54 særforbund i dag jobber parallelt med regnskap, personal,
ledelse, IT, markedsføring og en rekke andre praktiske oppgaver som for eksempel utdanning og
lønning av trenere. En betydelig effektivisering i særforbundssektøren kan oppnås dersom
Idrettsforbundet utvikler effektive fellestjenester til særforbundene. IT-løsninger bør prioriteres.
Det må skilles mellom fellestjenester og Idrettsforbundets kjerneoppgaver. Opptak av klubber og
foreningsjuridisk bistand til særforbundene bør være en kjerneoppgave finansiert av tilskuddet på
post 1, ikke en fellestjeneste.
Idrettsorganisasjonen og regional virksomhet
NLF støtter en forslaget i «Modell 1» om å erstatte dagens idrettskretser med 11 nye idrettsregioner
som følger det politiske regionsnivået.
Regionale ledere direkte underlagt Idrettsforbundets generalsekretær som foreslått i «Modell 3», bør
føre til helhetlig og sentralt koordinert styring i regionene.
For å videre speile samfunnets politiske hierarki bør idrettsrådene organiseres for å sikre kobling mot
det kommunale nivået.
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Idrettsting og representasjon
Idrettsting hvert 2. år støttes. Gjennom å erstatte kretsstyrene med regionale ledere som foreslått i
«Modell 3», vil det følge naturlig at tingsammensetningen endres til at det faller på særforbundene å
representere idrettslagene. NLF anser at det forenkler og forbedrer den demokratiske prosessen i
norsk idrett, i tråd med prosjektmålene.

Med vennlig hilsen
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