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En klubb for alle

Strømsgodset skal være en klubb for alle. Vår visjon, vår misjon og våre verdier viser hvor vi vil være og 
hva vi skal jobbe mot. Dessverre må vi erkjenner at vi ikke har hatt gode nok rutiner i administrasjonen og 
styret på noen områder hvor nettopp det å ta vare på våre ansatte har sviktet i forhold til varslinger. Være 
seg å rådgi varsler eller å følge opp et varsel internt.

Vi skal tilrettelegge og følge opp at våre ansatte trives og får utvikle seg. Vi skal lytte, vi skal svare og vi 
skal forbedre der det er behov. Hver dag!

Klubben bidrar i dag til mye positivt som blant annet Blå magi, Redd Barna og Gatelaget, og vårt 
samfunnsansvar er en grunnpilar i vårt DNA. Det viser en klubb som bryr seg om nærmiljøet og 
mennesker. Det skal vi fortsette med og naturligvis videreutvikle. Fordi det betyr mye for alle involverte. 

Strømsgodset jobber med å ta mer samfunnsansvar gjennom blant annet å jobbe med  5 bærekraftmål -
«Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre mye. Hver dag. Sammen for Drammen».

Vi skal så snarlig som mulig justere, klargjøre og forsterke nødvendige rutiner i forhold til 
arbeidsmiljøloven og det skal tilrettelegges for at informasjon om varsling, mobbing og rasisme skal være 
lett tilgjengelig for ansatte og varslere utenfra. Men, aller viktigst skal ledelsen sørge for at de ansatte kan 
gå på jobb for å utføre sitt arbeid i trygge og åpne omgivelser. Til det beste for seg selv, sine kolleger, våre 
samarbeidspartnere, støttespillere og fans.



Overordnet målsetting i dag

Sport: 

Strømsgodsets Herrelag skal innta øvre halvdel av tabellen og kvalifisere seg til Europacupspill innen 
2025. Vårt Damelag skal spille i 1. divisjon innen 2025.

Bærekraft: 

Vi er hjertet for bærekraftarbeid i regionen som bygger bro mellom privatpersoner, næringslivet og 
det offentlige.

Klubbutvikling:

Vi skal profesjonalisere oss som klubb, øke inntektsgrunnlaget og videreutvikle våre 
forretningskonsepter. Vi skal utbedre fasilitetene på Marienlyst og Gulskogen. 

Fans:

Vi er hele regionens lag og vi har et bankende hjerte for fansen vår. Vi legger til rette for å skape 
engasjement både på og utenfor stadion.





Bærekraftmål 10 – mindre ulikhet

Vi jobber på seks områder under bærekraftmål nr. 10. 

• Likestilling

• Utrydde fattigdom

• Fred og rettferdighet 

• God utdanning

• Nulltoleranse

• Mindre økonomiske barrierer



Bærekraftmål 10 – mindre ulikhet

Likestilling:

• Idrettstilbud til alle, uansett funksjonsevne, etnisitet og kjønn (IF og Toppfotball sammen) 

• Damefotballsatsing i regionen - «Flere kvinner inn i byggbransjen» med Betonmast, 
klubbesøk fra damelaget, jentefotballskole 

• «Hun investerer» seminar med DNB 

Utrydde fattigdom: 

• Tilby gratis arrangementer hvor alle kan delta (Familie kick off, Åpen dag osv.) 

• Gratis deltakelse for alle spillere i utviklingsavdelingen vår 

• Redd Barna – samarbeid (invitere på kamp, rettighetsløpet, aktiviteter, innsamling) 

• Sesongkort til barn fra lavinntektsfamilier (Rett Fram Opplevelser, Kirkens Bymisjon) 



Bærekraftmål 10 – mindre ulikhet
Fred og rettferdighet: 

• Holdningsskapende arbeid mot rasisme i Blåtimen og gjennom kampene våre 

God utdanning:

• Blåtimen i skolene 

• Nav-kurs 

• Blå ressurs 

• Gatelaget ut i arbeid 



Bærekraftmål 10 – mindre ulikhet
Nulltoleranse:

• Nulltoleranse for hets basert på etnisitet, kjønn, legning eller religion. Dette gjelder i kamp, på
trening, på jobb og på alle våre arrangementer. 

• Ved brudd på dette kalles vedkommende inn til en samtale med klubben, med mål om 
atferdsendring. Andre sanksjoner vurderes ut i fra hver enkelt sak. 

• Justering, klargjøring og forsterkning av prosedyrer ift dette vil etableres

Mindre økonomiske barrierer: 

• Over halvparten av våre barneaktivitet og arrangementer skal være helt uten betaling. På
arrangementer med betaling skal det så godt det lar seg gjøre legges til rette for å søke om 
deltakelse med fritak for betaling. 

• Vi skal hvert år gi bort sesongkort til barn fra familier med lav inntekt. 



Iverksetting i forhold til forebygging av 
rasisme, samt forbedring av varslingsrutiner.
Vi skal sørge for at arbeidsmiljøloven og NIFs lover følges og at vi utpeker HMS ansvarlig og 
Verneombud, i tillegg til de tillitsvalgte klubben allerede har.

Vi skal klargjøre, justere og forsterke arbeidsrutiner for å forbygge rasisme internt, på og utenfor 
banen.

Vi skal klargjøre, justere og forsterke varslingsrutiner og gjøre de lett tilgjengelige for de som vil 
varsle.

Hver avdeling i klubben har egne handlingsplaner for å bidra til at klubbens mål nås, og klubbens 
strategi brukes som et rammeverk for de aktiviteter som planlegges. Vi skal nå gjennomgå disse på 
nytt og sørge for at oppfølging og rutiner rundt arbeidsforhold, varsling og rasisme klargjøres og 
forsterkes.

Vi skal forbedre våre rutiner for opplæring av ansatte slik at de kjenner sine rettigheter og hva de 
skal foreta seg i forhold til blant annet opplevd rasisme, mobbing og behov for varsling. 

Vi skal tydeliggjøre ansattes ansvarsområder og tilrettelegge for varslingssystemer som enkelt kan 
tas i bruk – etter beste praksis modeller og prosedyrer.



Arbeidsmetodikk

Forstå Formulere Formidle Forvalte

Hvor er 
vi nå?

Hvor vil 
vi?

Hva må 
vi gjøre 

da?

Hvordan 
gjør vi 
dette?

Erkjenne hvor vi er nå.
Analysere tilbakelagt 
prosess med hjelp fra 
nøytral part.
Inkludere alle 
organisasjonsledd i 
analysen.
Konkludere.

Sette mål og krav.
Implementere lover, våre 
verdier og mål innen 
varsling og rasisme i alle 
ledd.
Lage en handlingsplan.
Tilrettelegge verktøy.

Presentere 
handlingsplan. Gjøre 
eventuelle justeringer
Tydeliggjøre 
ansvarsområder for den 
enkelte.
Opplæring ansatte om 
lover og  varslinger.

Ha med våre verdier i 
hverdagen internt.
Synliggjøre klubbens 
verdier eksternt. 
Gjennomføre aktiviteter 
tuftet på våre verdier.
Bygge opp omdømmet 
som en klubb for alle.

15. april – 2. mai 3. mai – 23. mai 24. mai– 13. juni 14. juni >



Hva skal vi få til?

På 2 måneder:

Implementere rutiner og opplæring for alle ansatte og nyansatte vedrørende klubbens verdier 
og forvaltning av disse. Tilrettelegge for varslingsrutiner som er enkle å forholde seg til.

Tydeliggjøre og implementere hvilket ansvar som ligger på den enkelte stilling i forhold til å 
behandle varsler.

På tre måneder:

Synligjøre vårt arbeid og våre metoder for å vise hvordan vi takler episoder og varslinger 
vedrørende mobbing, trakassering og rasisme.

1

2

3



Hva skal vi få til?

Synliggjøre hvordan vi jobber for integrering i og utenfor klubben som en ansvarsbevisst 
arbeidsgiver i regionen.

På 6 måneder:

Øke vår attraktivitet ovenfor de som er en del av «familien» nå, men også ovenfor potensielle 
arbeidssøkere, spillere og sponsorer 

På 12 måneder:

Bli best i fotball-Norge på rutiner, synlighet og troverdighet innen å forebygge mobbing og 
rasisme.

4
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6



Vi skal være modige, ekte og samlende


