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NOTAT 
 

TIL:  Styret i idrettsrådet i Trondheim 

FRA:  Idrettsrådet i Trondheim v/Anne-Lise Bratsberg 

EMNE: Forslag bærekraftsmål for idrettsrådet  

KOPI: TrIK, Enhet for idrett og friluftsliv 

 

FORSLAG TIL IDRETTSRÅDETS BÆREKRAFTSMÅL 

Bakgrunn: 

FN har definert 17 bærekraftsmål. Disse er organisert i økologisk/miljømessig bærekraft, sosial 
bærekraft og økonomisk bærekraft. Forutsetning for å lykkes er samarbeid.  

 

Ved overlapp mellom økologisk/miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft snakker vi om 
bærekraftig utvikling.  
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Norges idrettsforbund har i sak 186 23. mars beslutta at disse fem bærekraftsmålene gjelder for NIF 
sentralt: 

- Mål 3: God helse og livskvalitet 
- Mål 5: Likestilling mellom kjønnene 
- Mål 10: Mindre ulikhet 
- Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
- Mål 13: Stoppe klimaendringene 

 

Mål 17 er en forutsetning for alt arbeid.  

Arbeidsmetode:  

Idrettsrådets styreleder starta med å lage ei excelfil med alle bærekraftsmålene. Ut fra denne lista ble 
det gjort en vurdering av hvilke aktiviteter vi har som påvirkes av de ulike bærekraftsmålene. Vi må 
ha fokus på at vi både er arbeidsgiver og en organisasjon som leverer tjenester til idrettslagene og 
Trondheim kommune.  

Resultat: 

Resultatet av kartlegginga framkommer av tabell.  

Mål Delmål Arbeids-giver Idrettsrådets 
resultat eksternt 

Oppfølging 

1 Utrydde all 
fattigdom 

1.2 Halvere andelen menn, kvinner og 
barn i alle aldre som lever i fattigdom. 

 Inkludering Støtteordninger 

 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale 
velferdsordninger, herunder 
minimumsstandarder, og innen 2030 
nå de fleste fattige og sårbare. 

 Inkludering Aktivitetsguide og 
støtteordninger 

 Innen 2030 sikre at kvinner og menn, 
særlg fattige og sårbare personer, har 
lik rett til økonomiske ressurser samt 
tilgang til grunnleggende tjenester, 

 Inkludering og 
anleggsutvikling 

Støtteordninger og at 
anlegg har finansiering 
som reduserer 
kostnaden for bruker.  



 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IDRETTSRÅDET                                                                                                               Ingvald Ystgaards veg 3a, 7495 Trondheim 
I TRONDHEIM                                                                                                                   ir.trondheim@idrettsforbundet.no   tlf 419 00 109 
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund                                            Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

eierskap til og kontroll over jord og 
annen form for eiendom, arv, 
naturressurser, egnet teknologi og 
finansielle tjenester, herunder 
mikrofinansiering. 

3 God helse og 
livskvalitet 

Ingen bærekraftsmål som treffer 
direkte. 

 Sikre anlegg og 
økonomi som legger 
til rette at idrett er 
tilgjengelig for alle 
innbyggere og 
derigjennom oppleve 
idrettsglede 

Ivaretas i 
anleggsprioritering og 
budsjettinnspill. 

5 Likestilling 
mellom 
kjønnene 

Gjøre slutt på diskriminering mellom 
kjønnene 

 Inkludering og 
anleggsbygging 

Løpende i all aktivitet 

6 Rent vann og 
gode 
sanitærforhold 
for alle 

6.3 Bedre vannkvalitet ved å redusere 
forurensing mm 

 Avrenning fra 
idrettsanlegg  

Støtteordning til 
kunstgras 

 6.6 Innen 2020 verne og gjenopprette 
vannrelaterte økosystemer 

 Litjvatnet Få reetablert 
Valen/terskel mellom 
Litj- og Storvatnet. 

7 Ren energi for 
alle 

7.3 Energieffektivisering  Bygge 
energieffektive 
anlegg 

Ceequal og Breeam 

8 Anstendig 
arbeid og 
økonomisk vekst 

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og 
fremme et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

Arbeidsgiverrollen  Fast ansatte og 
timelønnede 
likebehandles 

9 Inovasjon og 
infrastruktur 

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og 
solid infrastruktur av høy kvalitet mm 

 Anleggsbygging og 
systemutvikling 

Unngå 
minimumsløsninger 

10 Mindre 
ulikhet 

10.1 Inntektsøkning for det fattigste  Inkludering Støtteordninger 

 10.2 Myndiggjøre alle og fremme 
deres sosiale, økonomiske og politiske 
inkludering 

 Inkluderingsarbeidet 
generelt 

Dette er målet med all 
inkluderingsaktivitet 

 10.3 Like muligheter og redusert 
forskjellsbehandling 

 Anlegg og 
inkludering 

Generell oppfølging i 
anleggsbygging og 
inkluderingsarbeidet. 

 10.4 Politikk som utjevner forskjeller  Inkludering Generell oppfølging 
 10.a Gjennomføre prinsippet om 

særbehandling og differensiert 
behandling av utviklingsland mm 

 Punktet har 
overføringsverdi til 
de små idrettene. 

Forfordele små idretter 
for å sikre disse 
minimumsvilkår for 
utvikling. 

11 Bærekraftige 
byer og samfunn 

11.1 Sikre allmenn tilgang til 
tilfredsstillende og trygge boliger og 
grunnleggende tjenester til en 
overkommelig pris 

 Anlegg og 
inkludering 

Anlegg bør bygges til 
lavest mulig pris, og 
helst i offentlig regi for 
å sikre brukerne 
overkommelig pris. 

 11.3 Inkluderende og bærekraftig 
urbanisering med mulighet for en 
integrert og bærekraftig 
bosettingsplanlegging og -forvaltning  

 Arealplanlegging Oppfølging av KPA, 
samfunnsplan, 
kommedelplaner, 
temaplaner og 
reguleringsplaner. 

 11.7 Sørge for allmenn tilgang til 
trygge, inkluderende og lett 
tilgjengelige grøntområder og 
offentlige rom, særlig for kvinner, 

 Arealplanlegging Oppfølging av KPA, 
samfunnsplan, 
kommedelplaner, 
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barn og eldre samt personer med 
nedsatt funksjonsevne 

temaplaner og 
reguleringsplaner. 

 11.a støtte positive økonomiske, 
sosiale og miljømessige forbindelser 
mellom byområder, omland og 
spredtbygde områder ved å styrke 
nasjonale og regionale 
utviklingsplaner. 

 Arealplanlegging Arbeide for endringer i 
plan- og bygningslov, 
kommunelov, påvirke 
arrangementsstrategi 
regionalt og lokalt. 
Påvirke 
fylkeskommunale 
planer og nasjonale 
høringer. 

 11.b Innen 2020 oppnå en betydelig 
økning i antall byer og bosetninger 
som vedtar og gjennomfører en 
integrert politikk og plan med sikte på 
inkludering, bedre ressursbruk, 
begrensing av og tilpassing til 
klimaendrnger samt evne til å motstå 
og håndtere katastrofer mmmmm 

 Areal og anlegg Byutvikling, 
klimatilpassingsplan 

 11.c Bistå de minst utviklede landene 
med å oppføre ….. 

 Punktet har 
overføring til de 
minste idrettene 

Prioritere i 
prioritetslista. 

12 Ansvarlig 
forbruk og 
produksjon 

12.2 Bærekraftig forvaltning og 
effektiv bruk av naturressurser 

 Anleggsbygging Ceequal/Breeam 

 12.4 Mer miljøvennlig forvaltning av 
kjemikalier mm 

 Anleggsbygging Kunstgrasstøtte 

 12.5 reduksjon av avfallsmengden  Anleggsbygging Ceequal/Breeam 
 12.7 fremme bærekraftige ordninger 

for offentlige anskaffelser 
 Anleggsutbygging Bruk av lov om 

offentlige anskaffelser 
 12.b Utvikle og innføre metoder for å 

overvåke konsekvensene av en 
bærekraftig utvikling på en 
turistnæring som er bærekraftig, 
skaper arbeidsplasser og fremmer 
lokal kultur og lokale produkter 

 Arrangement Bidra i utvikling av 
arrangementsstrategi. 
Etablere 
arrangementsfond. 
Etablere verktøy for 
beregning av 
økonomiske virkninger 
av idrettsarrangement. 

13 Stoppe 
klimaendringene 

13.1 Styrke evnen til å stå imot og 
tilpasse seg klimarelaterte farer og 
naturkatastrofer i alle land 

 Arealplanlegging og 
anleggsbygging 

Klimatilpassing 

 13.2 Innarbeide tiltak mot 
klimaendringer i politikk, strategier og 
planlegging på nasjonalt nivå 

 Arealplanlegging Bistå og påvirke NIF inn 
mot nasjonal politikk 

14 Livet under 
vann 

14.1 Redusere havforurensing.  Anleggsutbygging Støtte kunstgras 

15 Livet på land 15.1 Bevaring, gjenoppretting og 
bærekraftig bruk av 
ferskvannsbaserte økosystemer og 
tjenester mmmm 

 Anleggsutbygging Ceequal/Breeam 

 15.2 Skogsforvaltning  Anleggsutbygging Ceequal/Breeam 
 15.3 Bekjempe forørking, 

gjenopprette forringet land og 
matjord 

 Anleggutbygging Ceequal/Breeam 

 15.5 Redusere ødeleggelsen av 
habitater mm 

 Anleggsutbygging Ceequal/Breeam 

 15.8 Fremmede arter  Anleggsutbygging Ceequa/Breeam 
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 15.9 Prinsipper om økosystemer og 
biologisk mangfold i nasjonale og 
lokale planleggings- og 
utviklingsprosesser, strategier for 
fattigdomsreduksjon  

 Anlegg, økonomil og 
inkludering 

Presentasjon av 
levekårsundersøkelsen, 
bistå i 
områdeløftarbeid 

16 Fred og 
rettferdighet 

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige 
og åpne institusjoner på alle nivåer.  

 Styresett Aktiv bruk av digitale 
verktøy for å formidle 
politikk og synliggjøre 
beslutninger. 

 16.7 sikre lydhøre, inkluderende, 
medbestemmende og representative 
beslutningsprosesser på alle nivå. 

 Styresett Bruke høring aktivt hos 
berørte parter, invitere 
til møteplasser.  

 16.10 Sikre allmenn tilgang til 
informasjon og beskytte 
grunnleggende friheter i samsvar med 
nasjonal lovgiving og internasjonale 
avtaler. 

 Styresett Aktiv bruk av digitale 
verktøy for å formidle 
politikk og synliggjøre 
beslutninger. 

17 Samarbeid 17.5, 17.8 og 17.9 Flere av punktene 
er indirekte relevante 

 Overføringsverdi til 
de minste idrettene. 

Prioritere idretter med 
små ressurser. 

 17.17 Stimulere til og fremme 
velfungerende partnerskap i det 
offentlige, mellom offentlige og 
private og i det sivile samfunn mm 

 Styresett IKON, alliansebygging 
og sone-IR 

 

Konklusjon: 

Prioriterte bærekraftsmål for idrettsrådet i Trondheim foreslås å være: 

1 God helse  
2 Mindre ulikhet 
3 Bærekraftige byer og samfunn 

 

 

   
 


