Særforbundsledermøte
6. desember 2018
Colosseum, UBC, Ullevaal stadion

Program
17.00-17.10 Velkommen (Tom Tvedt / Marit Wiig)
17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker
18.10-18.15 Idrettskretsene
18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.

Program
17.00-17.10 Velkommen (Tom Tvedt / Marit Wiig)
17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker
18.10-18.15 Idrettskretsene
18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.

Program
17.00-17.10 Velkommen (Tom Tvedt / Marit Wiig)

17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker
17.10-17.30 Modernisering. (Tom Tvedt / Karen Kvalevåg)
17.30-17.45 Spørsmål og debatt
17.45-18.00 «Sport Event Norway» (Marit Wiig / Terje Jørgensen)
18.00-18.10 Statens ressurssenter for egenorganisert idrett (Marit Wiig / Terje Jørgensen)
18.10-18.15 Idrettskretsene
18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.

«Sport Event Norway»

Bakgrunn/historikk
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiativ i 2014
Utgangspunkt: «Sport Event Denmark»
Dårlig fremdrift
Norway Convention Bureau (NCB) i samarbeid med idretten hele veien
Nytt initiativ i 2016
Per Bergerud
Høring i særforbundene på forsommeren 2017
Ny retning etter sommeren 2017

Staten engasjerer seg
• 2016: 10 mill. kroner til internasjonale arrangementer i Norge?
• 2017/2018:
Norway Convention Bureau har som
hovedoppgave å selge Norge som en potensiell
destinasjon for fremtidige internasjonale
kongresser, konferanser, incentive turer og events.
• En tilrettelegger for internasjonalt salg
(kundekontakt).
• Skape arenaer for nettverksbygging.
• Kunnskapsformidler mellom markedet og
aktørene

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i
distriktene og utvikling av konkurransedyktige
norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer
norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling
og ulike regioners næringsmessige muligheter.
Vårt formål er å realisere økt verdiskaping i norsk
næringsliv.

Staten engasjerer seg – det gjør også NIF
NIFs har initiert et samarbeid:
NIF – NCB/IN – SFF
Prosjektgruppe
Niels Røine
Frode Aasheim
Terje Jørgensen

NIF
NCB/IN
SFF

Styringsgruppe
Tom Tvedt
Bente Bratland Holm
Marit Wiig

Status
•
•
•
•

Tanken er nå å føre arbeidet videre inn i et samarbeid med IN
Prosjektgruppen er godt i gang
Første møte i styringsgruppen i desember
NIF og SFF tar utgangspunkt i Bergeruds rapport og høringen i
særforbundene
• Ytterligere inputs innhentes
• Videre fremdrift skal samordnes med IN og NCB
– Strukturendringer og nødvendige rolleavklaringer
– Ferdig strategi for arrangementsturisme

Videre fremdrift
• Prosjektgruppen starter nå arbeidet med piloter og kontakt med
særforbund som arbeider med eller vurderer søknader
– Hvis dere har eller vurderer søknader; ta kontakt med Terje Jørgensen

•
•
•
•

Prosjektgruppen vil etablere kontakt med OLT
Videre fremdrift kjøres i samarbeid med NCB og IN
Organisering og økonomi gjenstår å avklares
Siktemål: formell etablering i 2018

Egenorganiserte

Statens senter for egenorganisert aktivitet
• Kulturdepartementet fikk i revidert statsbudsjett i 2017 avsatt 2 mill.
kroner til et ressurssenter for egenorganisert aktivitet
• Midlene ble utlyst for søknad med frist 1. november 2017 –
organisasjonsledd i norsk idrett er ikke søknadsberettiget
• Det har etter sigende kommet inn 10 søknader
• Tildeling besluttes trolig før jul
• Størrelsen på tilskuddet til senteret i 2018 er ikke kjent

Hva gjør vi?
• Norges Snowboardforbund og
Norges Skiforbund har i samarbeid
oversendt et brev til KUD hvor
forbundene inviterer til samarbeid
med ressurssenteret

• Norsk idrett bør vurdere egne tiltak
for å ta komme på offensiven og
tiltrekke oss oppmerksomhet om vår
omfattende virksomheten for
egenorganiserte.

Utvikling de siste to år
Mill. kr.

Tilskudd Tilskudd Tilskudd
Økning
2016
2017
2018 2016-2018

%

Post 1

135,0

130,0

125,0

-10,0

-7,41 %

Post 2

237,0

248,0

261,0

24,0

10,13 %

Post 3

153,0

161,0

169,9

16,9

11,05 %

Post 4

135,0

145,0

155,0

20,0

14,81 %

Totalt

660,0

684,0

710,9

50,9

7,71 %

Hva kan vi gjøre?
• Vi bør innlede et konstruktivt samarbeid med statens nye
ressurssenter
• Vi bør finne konkrete aktiviteter og tiltak som kan støtte opp om
den linjen statsråden har staket ut
• NIF og SFF bør i samarbeid frem til vårt neste møte 31. januar
2018 vurdere eventuelle konkrete tiltak
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17.00-17.10 Velkommen (Tom Tvedt / Marit Wiig)
17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker

18.10-18.15 Idrettskretsene
18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.
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17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker
18.10-18.15 Idrettskretsene

18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.
18.35-18.40 Innledning (Tom Tvedt/Marit Wiig)
18.40-19.05 Hvordan tenker og jobber Oslo kommune?
(Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen)
19.05-19.30 Fokusområder i norsk idrett – slik jobber vi med utfordringene i Oslo.
(Magne Brekke)
19.30-20.00 Debatt
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18.35-18.40 Innledning (Tom Tvedt/Marit Wiig)

18.40-19.05 Hvordan tenker og jobber Oslo kommune?
(Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen)
- Kommunale mål og prioriteringer, politikk, planer og penger
- Arealmangel – hvordan løser vi fremtidens behov?
- Oslo kommunes holdning til nasjonalanlegg i Oslo?
- Idrettsarrangement i Oslo, hva får kommunens støtte?
19.05-19.30 Fokusområder i norsk idrett – slik jobber vi med utfordringene i Oslo.
(Magne Brekke)
19.30-20.00 Debatt
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17.00-17.10 Velkommen (Tom Tvedt / Marit Wiig)
17.10-18.10 Aktuelle idrettspolitiske saker
18.10-18.15 Idrettskretsene
18.15-18.35 Pause
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.
18.35-18.40 Innledning (Tom Tvedt/Marit Wiig)
18.40-19.05 Hvordan tenker og jobber Oslo kommune?
(Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen)

19.05-19.30 Fokusområder i norsk idrett – slik jobber vi med utfordringene i Oslo.
(Magne Brekke)
- Idrett for alle, plass til alle? Kartl. og vurdering av idrettens behov i Oslo.
- Særidrettenes prioriteringer og innspill. Arbeidsmetodikk og prioriteringer
- Økonomi som hinder for deltakelse (knyttes bl a til gratis bruk av anlegg)
- Inkludering og ekskludering (frafall)
19.30-20.00 Debatt

Program
18.35-20.00 Sentrale utfordringer i storbyer.
18.35-18.40 Innledning (Tom Tvedt/Marit Wiig)
18.40-19.05 Hvordan tenker og jobber Oslo kommune?
(Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen)
19.05-19.30 Fokusområder i norsk idrett – slik jobber vi med utfordringene i Oslo.
(Magne Brekke)

19.30-20.00 Debatt
Panel: Tom Tvedt (NIF), Rina Mariann Hansen (Oslo kommune), Sveinung Oftedal
(Oslo idrettskrets), Cato Brattbakk, (Norges Svømmeforbund) – debattleder Marit
Wiig (SFF)
- Er realistiske behov hos de enkelte særidretter kjent for Oslo IK?
- Hvilke anleggsforventninger har særforbundenes i Oslo?
- Hvordan kan særidrettene og Oslo IK samarbeide om gode løsninger?
- Har vi felles mål? Vil vi ta konsekvensene av dem?
- Hva gjør vi med nasjonalanlegg i fremtiden

