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IDRETTENS LEDERMØTE 2014 
 
Dato:  fredag 23. mai kl. 1200-1830 
  lørdag 24. mai kl. 0845-1210 
 
Sted:  Rica Ørnen Hotel, Bergen 
 
Møtedeltakere:  78 representanter, 7 observatører med talerett, 50 gjester og 

æresmedlemmer, 98 observatører og støttepersonell 
  
 
Saksliste; 
 
Fredag 23. mai; 
 

1) Åpning og hilsningstaler  
2) Ungdoms-OL 2016  
3) Reformprosessen i IOC  
4) Idrettsstyrets årsberetning  
5) NIFs regnskap og langtidsbudsjett  
6) Årsberetning og regnskap for 

Idrettens studieforbund  
7) Status Idrettspolitisk dokument  
8) Status søkeprosessen for OL/PL 

2022  
9) Idrettens eierskap til 

idrettsarrangementer  
10) Rapport fra Sotsji. Forberedelser til 

Nanjing 2014, Baku 2015, 
Lillehammer 2016 og Rio 2016  

11) Oppfølging av det eksterne 
toppidrettsutvalgets anbefalinger  

Lørdag 24. mai;  
 

12) Valg av medlemmer til valgkomiteen 
for Idrettstinget 2015  

13) Forhandlinger  
a) Idrettens langsiktige 

finansiering  
b) Idrettens strategi for 

folkehelsearbeidet 
14) Avslutning 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Referat – del 1, fredag 23. mai – møtet åpnet kl. 1200 
 
Sak 1)  Åpning og hilsningstaler, organisering av møtet.  
 
a) Åpning  

Idrettens ledermøte 2014 åpnet med et kulturelt innslag med unge skuespillere fra Fyllingsdalen Teater 
som humoristisk harselerte litt om søknadsprosessen til OL2022 og involverte profiler fra IOC, norsk 
politikk og idrett generelt.  
 
Idrettspresident Børre Rognlien ønsket velkommen til ledermøtet og la vekt på at det er nå vi skal 
forberede oss til neste Idrettsting om et år i Trondheim, hvor vi skal gjøre norsk idrett enda bedre for 
perioden 2015-2019. 
 
De 21 fremmøtte æresmedlemmene i norsk idrett ble ønsket velkommen med applaus. Medlemmer og 
idrettsvenner avgått ved døden siden sist ledermøte ble hedret med et minutts stillhet. 
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b) Hilsen fra Bergen Kommune  

Ordfører Trude Drevland ønsket velkommen til verdens vakreste by og til uante muligheter for 
opplevelser i Bergen. Bergen Kommune er en stor tilhenger og takknemlig for all den innsats og glede 
idretten bidrar med, og ønsker seg et nytt OL i Norge som har idretten og store opplevelser i fokus. 

c) Hilsen fra Kulturdepartementet  

Statssekretær Knut Olav Åmås fremførte Kulturministerens hilsen og la vekt på at hun i årene fremover 
ønsker å sikre gode økonomiske rammebetingelser. Barn strømmer til idretten som aldri før og idretten 
har en sterk posisjon og er en uerstattelig del av det norske samfunnet. Derfor vil regjeringen styrke 
vilkårene for frivilligheten. Regjeringens mål med spill-politikken ble presisert, og ønsket om flere aktører 
skal ikke rokke ved enerettsmodellen. Regjeringen vil fremme søknaden om statsgaranti for OL2022 til 
Stortinget, men idretten må selv skape entusiasme og stå samlet bak saken.   

d) Markering av jubileer 

Æresmedlem Erik Sture Larre ble 100 år i mars måned og Generalsekretær i NIF, Inge Andersen ble 50 år 
den 22. mai. Jubilantene mottok blomster og stående applaus. 

e) Godkjenning av delegater 

Antallet delegater og endringer på deltakerlisten ble kort referert. 

f) Introduksjon av dirigenter 

Idrettspresidenten introduserte dirigentene/møtelederne - Unn Birkeland og Ulrik Oppdal. Møtelederne 
presiserte at Ledermøtet ikke er et beslutningsforum, men et forum hvor Idrettsstyret legger fram status 
for aktuelle saker og hvor det utveksles informasjon og synspunkter. Ledermøtet kan imidlertid vedta 
resolusjoner. 

g) Referent - Som referent ble utpekt Kjetil Bakke fra Norges idrettsforbund 

h) Valg av Redaksjonskomité – enstemmig valgt; 

Jorodd Asphjell, Idrettsstyret (leder) 
Cecilia Flatum, Norges Snowboardforbund 
Erik Røste, Norges Skiforbund 
Kirstin Borge, Aust-Agder Idrettskrets 
Norvald Moe, Oslo Idrettskrets 
 

Sak 2)  Ungdoms-OL 2016  
 
Kjersti Stenseng orienterte om status for Ungdoms OL2016 som skal avvikles i perioden 12. – 26. februar 
2016 i vertskommunene Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Øyer med 12.000 akkrediterte gjester og 1.100 
utøvere. Organisasjonskomiteen har nylig hatt besøk fra IOC, hvor piktogram-programmet ble presentert. 
De norske målene med ungdomslekene på Lillehammer er å sette standarden for hvordan 
arrangementene skal være i fremtiden - leken skal tilbake i arrangementet 
 

 Utgjøre en forskjell i livet til deltagerne 
 Støtte opp om 10-års planen til norsk idrett: Nye utøvere, trenere, ledere og frivillige 
 Gi regionen fornyet entusiasme og kompetanse 
 Bidra til etableringen av Lillehammer Olympic Legacy Centre 

 
Rekrutteringen må starte tidlig og målet er lære de unge verdien av det å bidra i frivilligheten, gjennom et 
Traineeprogram for 200 unge ledere. Neste samling er i Trondheim i september måned. 
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Sak 3)  Reformprosessen i IOC  
 
Gilbert Felli, IOC Olympic Games Executive Director - takket for invitasjonen og satte stor pris på 
invitasjonen til Bergen. For IOC er Norge et land med lange tradisjoner – medlem i IOC gjennom 114 år 
med imponerende resultater, 329 medaljer fra vinter leker, 148 medaljer sommer leker, 2 ganger OL 
arrangør av vinter leker. Historiske filmminner fra Oslo i 1952 og Lillehammer i 1994 ble fremvist.  
 
Felli gjennomgikk IOC’s roller og ansvar ved gjennomføring av de olympiske leker, målet med alle 
olympiske leker er å inspirere og videreutvikle utøvere spesielt og ungdom generelt. IOC legger stor vekt 
på hvilke langsiktige fordeler arrangementet kan gi for landet, hele idretten, søkerbyen og samfunnet for 
øvrig. 
 
Det ble gitt en overordnet fremstilling av IOC’s økonomi hvor tv-rettigheter utgjør 47% av inntektene, 
45% er sponsorinntekter, 5% billetter og 3% lisenser. Over 90 prosent av IOCs inntekter går tilbake til 
idretten, særforbund, arrangørbyer og solidaritetsprogrammer i utviklingsland. 
 
Olympic Agenda 2020 har en målsetning om å forankre en strategi blant medlemslandene om retningen 
IOC skal utvikle seg.  
 

 De olympiske lekenes særegenhet 
 Sette utøverne i sentrum for lekene 
 Det å la seg inspirere og leve etter de olympiske verdiene. 

 
Det ble lagt vekt på viktigheten av Youth Olympic Games og hvilke verdier dette kan tilføre Norge og 
Lillehammer regionen ifm. arrangementet i 2016. Felli avsluttet med et tilbakeblikk på Sotsji og den 
enorme utvikling i antall timer tv-dekning og digital dekning i løpet av de siste 8 årene, noe som bekrefter 
en økende interesse for de olympiske lekene – bl.a. så 85% av den norske befolkningen mer enn 15 
minutter sending fra Sotsji 

 
I den påfølgende debatten ble det stilt følgende spørsmål;   
 

Tormod Tvare, Idrettsstyret – for noen år siden var det en synkende interesse blant ungdom, hvordan 
har IOC tenkt å involvere ungdommen bedre i den sentrale styringen/utviklingen av lekene? 

 
Felli - la vekt på at dette starter med å bygge interesse for idrett, og utvikle kompetanse hos trenere og 
ledere om hvordan ungdommen motiveres. 
 
Cecilia Flatum, Norges Snowboardforbund – vil IOC ha en mer fleksibel tilnærming til opptak av nye 
idretter, eller skal det fortsatt gå gjennom de sentrale forbundene? Og hvor viktig er den offentlige 
meningen/entusiasme blant folket, før man tar en beslutning om tildeling av OL2022? 
 
Felli - la vekt på at samarbeidet mellom nasjonale og internasjonale forbund fortsatt vil være viktig ved 
opptak av nye grener/idretter. Men utelukket ikke at det kan komme en endring på dette gjennom 
arbeidet med Olympic Agenda. Til spørsmål to - folkeopinionen er viktig, dersom utøverne blir møtt 
med en negativ holdning i arrangørlandet blir det ikke et godt arrangement.  
 
Harald Tiedemann Hansen, Norges Cykleforbund – hvorfor ønsker ikke IOC å betale lokal 
skatt/avgifter for arrangementene? 
 
Felli f- orklarte at målet er å senke lokale arrangementskostnader, sikre solidaritetsprogrammet og 
forutsigbarhet for idretten. 
 
Per Anders Owren, Norges Rytterforbund - hvilken økonomisk risiko løper arrangøren etter at en 
avtale er signert, kommer det nye økonomiske krav etter hvert?  
 
Felli - utdypet at IOC kan spørre om endringer for å gjøre arrangementet bedre, dersom det medfører 
en negativ økonomisk konsekvens fører dette til forhandlinger mellom partene, og IOC bidrar normalt 
med midler.  
 



Referat – Idrettens ledermøte 2014 – 23. og 24. mai 2014  Side 4 av 16 

Spørsmål fra Sven E. Maamoen, Akershus Idrettskrets, som har kikket på de siste 4 OL-leker hvor 
utviklingskostnadene er 610 milliarder. Bør ikke debatten gå på om man skal redusere ambisjonene og 
benytte eksisterende fasiliteter i stedet for å hele tiden bygge nytt? 
 
Felli - uttrykte at dette er et krevende spørsmål hvor det er vanskelig for IOC å blande seg opp i 
nasjonale prioriteringer og debatter om hvor mye man ønsker å benytte til å bygge opp infrastruktur 
og merkevare. Enkelte OL-byer har gjort langt mer enn hva IOC ber om av arrangementet, derav langt 
høyere kostnader enn nødvendig. Samtidig la ha vekt på at Oslo2022 budsjetterer lavt, og har mye 
eksisterende infrastruktur.  

 
Idrettspresident Børre Rognlien takket Gilbert Felli for engasjementet og de avjklaringer han hadde 
bidratt med. 
 
Sak 4)  Idrettsstyrets årsberetning  
 
Idrettspresident Børre Rognlien innledet om året 2013 – idretten vokser fortsatt som Norges største 
frivillige organisasjon og hadde i 2013 ca. 2,2 millioner medlemskap, en vekst som er krevende med tanke 
på anleggskapasitet og behovet for frivillig innsats til organisering og gjennomføring av aktiviteter.  
 
2013 har vært et år med mange sterke idrettslige resultater bl.a. 45 VM-medaljer spredt på 14 
idrettsgrener. Våre grunnleggende verdier er hele tiden under press, og vi kan spesielt glede oss over 
antidoping arbeidet hvor Norges forslag/syn ble tatt til følge i forhandlingene om ny WADA-kode.  
 
Det var ingen nye kampfiksing saker i 2013, men fortsatt noen saker som henger igjen fra 2012. Det gir 
oss en pekepinn på hvilke spill skal man satse på i fremtiden, og viktigheten av samarbeidet med Norsk 
Tipping for å identifisere mistenkelige aktiviteter. 
 
Idretten hadde håpet at opptrappingen etter endringen av tippenøkkelen, skulle følge planen. Forvent-
ningen er fortsatt at idretten i 2015 får tildelt 64% av tippemidlene. Hovedfordelingen av midler (post 1-
4) til norsk idrett ble ikke iht. søknaden og den enigheten man hadde fra Ledermøtet i 2013. 
 
Ventetiden for tildeling av spillemidler til anlegg (etterslep) går endelig ned, men det er behov for 
ytterligere 50 millioner for å nå målsetningene. Det har vært en god utvikling for tilskudd til de lokale 
idrettslagene de siste årene. Ordningen med MVA-kompensasjon for varer og tjenester gjør at 
idrettslagene som kommer relativt godt ut, med over 250 millioner i 2013. I statsbudsjettet for 2014 har 
Stortinget vedtatt 1,2 milliarder til å kompensere frivilligheten.  
 
En viktig «seier» i 2013 er at 26 års grensen for utøvere med funksjonsnedsettelser oppheves og nye 
retningslinjer iverksettes fra 1. juli 2014.   
 
Søknaden om OL i Oslo 2022 følger planen og statsgarantisøknaden ble levert 19. juni 2013, og har vært 
gjenstand for en omfattende kvalitetssikring med positivt resultat. Kulturministeren har som intensjon å 
sende saken til Stortinget for behandling høsten 2014. 
 
Tore Øvrebø har vært konstituert som Toppidrettssjef siden 16. september 2013, og man er nå i en 
sluttfase med 3 gjenstående kandidater av 16 godt kvalifiserte søkere til stillingen. Det forventes en 
konklusjon før sommerferien.  
 
Det ble avholdt et ekstraordinært idrettsting den 28. september 2013 hvor Ole Einar Bjørndalen valgt inn i 
Idrettsstyret. Under OL i Sotsji ble han med overveldende flertall også valgt inn som medlem i IOC.  
 
Idrettspresidenten avsluttet sin korte innledning og henviste til årsberetningen for 2013 for mer detaljert 
og utfyllende informasjon, og ønsket så Norges Cykleforbund lykke til med sykkel-VM i Bergen 2017. 
 
Dirigentene gjorde oppmerksom på at beretningen skal først behandles og vedtas på Idrettstinget i 2015, 
og gjorde samtidig oppmerksom på en rettelse til side 21 – hvor det skal være årsregnskap for 2013, og 
ikke 2012. 
 
 



Referat – Idrettens ledermøte 2014 – 23. og 24. mai 2014  Side 5 av 16 

I den påfølgende debatten ble det stilt følgende spørsmål;   
 

Erik Røste, Norges Skiforbund – en samlet norsk idrett ønsket å styrke post 3 og 4, grunnstøtte til 
særforbundene med 6%. Hva skjedde i prosessen med hovedfordelingen? Har det vært diskusjoner om 
manglende tildeling blir kompensert i 2015? 

 
Idrettspresidenten - ja vi søkte om det vil ble enige om. Dette forutsatte at vi fikk 56%, og at Norsk 
Tipping nådde resultatmålet sitt. Idretten selvfølgelig skuffet over at vi ikke fikk det vi søkte om. Det er 
fortsatt enighet om at de sentrale leddene må ha kapasitet. 

 
Knut Peder Bjørklund, Troms Idrettskrets – kritiserte bruken av First House under folkeavstemmingen 
om OL2022 og etterlyste åpenhet i slike prosesser. Videre hevdet han at ordningen med kompensasjon 
for vare- og tjenester er ikke så gunsting som det fremstilles. Ca. 20% blir igjen på i de sentrale 
organisasjonsleddene og mener det blir feil at idrettslag med ansatte får kompensasjon for 
lønnsutgifter og tjenestekjøp. Frivilligheten får lite igjen for denne ordningen og idretten må se på en 
annen fordeling, slik at de som driver frivilligheten får mer - spørsmålet blir da om lønn ikke bør tas ut 
av fordelingskriteriene? 
 
Idrettspresidenten – la vekt på at ordningen er slik at man kompenseres for de utgiftene man har hatt. 
Idretten utgjør ca. 35% av ordningen, og det vil være en politisk sak å endre på en ordning for hele 
frivilligheten. Regjeringen ønsker en modell med full dekning, det gjenstår ca. 200 millioner. Idretten 
ønsker en fortsatt enkel modell, og det er dagens ordning hvor vi har hatt en økning fra ca. 300 til ca. 
3000 lag som får kompensasjon. 
 
Lars Kristian Berger, Bedriftsidretten – henviste til idretts politisk dokument (IPD) fra tinget i 2011, et 
vedtak de aller fleste involverte er fornøyde med. Voksenidretten er omtalt under dokumentets punkt 
1.3, og det er med forundring at årsberetningen ikke omtaler voksenidretten og at man nok en gang må 
påpeke at voksenidretten må følges opp. 

 
Idrettspresidenten – svarte at det medfører riktighet, og det beklages at voksenidretten ikke er bedre 
omtalt. Vi legger opp til at dette behandles i beretning neste år. 
 
Yngve Hallén, Norges Fotballforbund – tok opp misforholdet mellom spillemiddelsøknaden og faktisk 
tildeling, og pekte på en skjevfordeling mellom sentralleddet vs. særforbundene. Er av den oppfatning 
at OL2014 har fått en bred omtale på bekostning av breddeidretten. Påpekte at mva-kompensasjon for 
anlegg må være forutsigbar og idretten må kreve at denne blir 100%. 
 
Idrettspresidenten – la vekt på at NIF søkte om det idretten ble enige om i Sandefjord i 2013, og 
idretten har ikke fått et godt svar på hvorfor vi ikke fikk det som vi ønsket. Vi ønsket å rette opp 
skjevheten på post 2 og vil forsøke igjen neste år. Ja, OL året har fått mye oppmerksomhet, men 
beretningen viser at det har skjedd veldig mye mer. Støttet fotballpresidentens syn om at 
anleggsmomsen bør være 100%. 

 
Sak 5)  NIFs regnskap og langtidsbudsjett  
 
Generalsekretær Inge Andersen innledet med vedtaket fra Idrettstinget 2011, og la vekt på at styret ble 
gitt fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer m.v. Ekstraordinært 
idrettsting i 2012 ga sin tilslutning til at Idrettsstyret arbeidet videre med en norsk søknad om OL/PL 
2022 til IOC, med Oslo som søkerby. Vedtaket er en vesentlig endring i premissene for langtidsbudsjettet, 
og ble støttet av ledermøtet i 2013. Generalsekretæren varslet i sin gjennomgang av NIFs budsjett for 
2013 et omfattende arbeid for å vinne folkeavstemningen som ble vedtatt etter at NIFs budsjett var 
fastsatt. Som følge av denne endringen i forutsetninger, så endte resultatet i 2013 på drøye 5 millioner i 
minus mot et langtidsbudsjett med estimert resultat på +1 million pr. år. Underskuddet i 2013 dekkes inn 
av avsatte midler, egenkapitalen i Norges idrettsforbund er på over 50 millioner, og økonomien er sunn.  
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Generalsekretæren henviste til prosessen tidligere i 2014 rundt bruken av First House som rådgivere og 
redegjorde grundig for bruken av konsulenter. Det er ikke er unaturlig at en så stor organisasjon som 
idretten benytter seg av konsulenter, og bruken er marginal i sammenligning med andre 
samfunnsområder. Generalsekretæren presiserte at resultatet av folkeavstemmingen, med et stort flertall 
for OL i Oslo 2022, kom som følge av en enorm frivillig dugnads-innsats og engasjement for saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjettet for 2014 ble gjennomgått, og generalsekretæren støttet fotballpresidentens synspunkter rundt 
skjevhetene ift. post 2 midler.  Vedtatt budsjett for 2014 har et underskudd på 4 millioner som dekkes inn 
over avsetninger til egenkapital. 
 

 
 
I den påfølgende debatten ble det stilt følgende spørsmål;   
 

Yngve Hallén, Norges Fotballforbund – henviste til informasjonsmøtet mellom NIF og særforbundene 
den 19. mars om OL2022 prosessen, og påpekte viktigheten med åpenhet om økonomiske 
disponeringer. Ingen ønsker ikke å frata idrettsstyret mulighetene til å endre budsjetter og 
prioriteringer, men det må være ryddighet og man må legge det frem på en god måte slik at alle kan stå 
samlet bak vedtakene. Presiserte at det blir feil å sammenligne bruk og omfang av eksterne 
konsulenter med kommersielle selskaper 

 
Finn H. Andreassen, Norges Golfforbund – presiserte forventningene om åpenhet rundt økonomiske 
disponeringer generelt, og ønsket en utdypning om disponeringene Olympiatoppen foretar av støtte til 
særforbundene. 
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Knut Peder Bjørklund, Troms Idrettskrets – var kritisk til det prinsipielle med bruken av First House 
som bidrag i påvirkningen av folkemeningen. Idretten er en stor frivillig organisasjon som er avhengig 
av åpenhet og tillit, og man kan ikke sammenligne idretten med store norske bedrifter. 

 
Erik Hansen, Norges Bandyforbund – var lite tilfreds med at 60% av en stor budsjettpost hos 
Olympiatoppen går til diverse. Det må klarlegges bedre hva disse midlene benyttes til, på listen over 
tilskudd til idrettene får Bandy kr. 0,- og Golf kr. 200.000,-.  

 
Generalsekretæren fremholdt at man i møtet den 19. mars mellom NIF og særforbundene erkjente at 
man kunne, og burde vært tidligere ute med informasjon – men var avhengig av et ferdigstilt regnskap 
for 2013. Videre påpekte generalsekretæren at Idrettsstyret etter hvert styremøte har en «åpen time» 
med pressen og andre interessenter med muligheter for alle å stille spørsmål og be om utdypninger. At 
vi streamer egne møter og Ledermøtet, og legger ut alle styreprotokoller på idrett.no er eksempler på 
åpenhet til etterfølgelse. Tilskuddene fra Olympiatoppen til særforbundene ansees å være godt 
beskrevet i årsberetningen.  

 
Etter debatten ga Einar Busterud fra Norsk Tipping en kort orientering, og det går bra for Norsk Tipping 
som hittil i 2014 har ca. 100 millioner bedre i resultat enn budsjettert. Man forventer da en total 
tildeling/overføring til norsk idrett på 2,3 milliarder i 2014. For de lokale idrettslagene er det fortsatt et 
potensiale for mere midler, fortsatt er ca. 50% av alle tippere ikke registrerte grasrotgivere.  
 
Einar Busterud utdypet de sosialpolitiske grunnene for etableringen av spill monopolet, Norsk Tipping er 
ikke skapt for å skaffe mest mulig penger, likt Vinmonopolet som ikke er til for å selge mest mulig vin. Og 
takket for at norsk idrett har stått opp og forsvart verdiene. 
 
Sak 6)  Årsberetning og regnskap for Idrettens studieforbund  
 
NIF bistår Idrettens studieforbund administrativt med Generalsekretæren som daglig leder. Sekretariatet 
er en integrert del av NIFs administrasjon gjennom Utviklingsavdelingen og NIF IT (kurssupport). 
Innenfor VO-området rapporterte norsk idrett i 2013 69.665 kurstimer med til sammen 29.093 deltakere.  
Økt kursaktivitet på VO-området gir etter hvert økte statlige tilskudd. Resultat regnskapet ble kort 
gjennomgått; 
 

 
 
Sak 8)  Status søkeprosessen for OL/PL 2022  
 
Idrettspresident Børre Rognlien innledet sin status om søkeprosessen for OL/PL i 2002 med å minne om 
at mange blant landets befolkning fremdeles har gode minner fra OL i Oslo i 1952 og ikke minst fra 
Lillehammer i 1994. Gode opplevelser og felles minner har en verdi som det er verdt å satse på å skape, og 
ikke minst ga arrangementene norsk idrett et sportslig løft. Olympiske og paralympiske leker er en viktig 
del av internasjonal toppidrett og har stor betydning for rekruttering til idretten, både på elitenivå og i 
bredden. 
 
Statsgarantisøknaden ble levert 19. juni 2013, og har vært gjenstand for en positiv kvalitetssikring. 
Konklusjonen er at søknaden er nøktern, robust, gjennomførbar og realistisk. De store arrangementene 
styrker idrettens rolle som kulturformidler og identitetsskaper både nasjonalt og over landegrenser. 
Under folkeavstemmingen høsten 2013, var det ungdommen som stemte overveldende ja, med 2/3 dels 
flertall. Fortsatt er det et flertall i den yngre delen av befolkningen og nå må idretten mobilisere for å 
vinne opinionen tilbake. 
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Tidsplanen videre; 8. – 9. juli 2014 tar IOC et standpunkt til hvilke søkerbyer som er i «finalen» for 
OL2022. Regjeringen har «lovet» at saken sendes over til Stortinget for behandling ila. høsten 2014 og 
januar 2015 oversendes statsgaranti og oppdatert søknad til IOC. IOC velger arrangør by 31. juli 2015. 
 
I den påfølgende debatten tok følgende ordet;   
 

Astrid Waaler Kaas, Idrettsstyret - det er 2 viktige grunner for et OL i 2022; kompetanse og 
frivillighetsløft, og et løft for folkehelseperspektivet. Sammen kan vi skape et felles løft for idretten og 
Norge. 

 
Harald Bråthen, Norges Danseforbund - idretten må ta ansvar for at den store majoriteten har stemt 
for søknaden. I prosessen videre må det legges vekt på begeistringen ift. oppkjøringen og ikke bare ha 
fokus på de 16 dagene arrangementet pågår. Oppfordret alle særforbund og kretser til å bidra positivt. 

 
Karl-Arne Johannessen, Norges Håndballforbund - anmodet NIF om å involvere alle særforbundene for 
å snu opinionen. Trakk samtidig frem skuffelsen over at det ikke realiseres et større innendørs 
flerbruksanlegg i Oslo området. 

 
Tore Bøygard, Norges Skiskytterforbund – støttet håndballpresidenten, og påpekte at utfordringen 
ligger i at særforbundene ikke blir involvert, vet hva som skjer til enhver tid og kan svare/bidra 
positivt. Mener det er viktig å få frem at pengestrømmen i IOC ikke bare går en vei. 

 
Cecilia Flatum, Norges Snowboardforbund - oppfordret til at det nedsettes et samarbeids-
/informasjonsforum. 

 
Knut Peder Bjørklund, Tromsø Idrettskrets – påpekte at det viktig å respektere at man har forskjellige 
synspunkter, og tydeliggjorde sitt standpunkt mot OL2022 i Oslo.  

 
Terje Roel, Sør-Trøndelag Idrettskrets - skal paralympisk idrett få oppmerksomhet, må man ha 
OL2022 for å få vinter aktivitetene tilbake til de gamle høyder. 

 
Erik Røste, Norges Skiforbund - ga honnør til NIF for å stå i «kampen» hver dag. La vekt på at Oslo 
Kommune og idretten må jobbe sammen for å snu opinionen, gjennom jevnlige informasjonsmøter og 
informasjonsbrev om fremdriften. Vil vi ha OL i 2022, må vi ta ansvar selv. 

 
Svein Arne Hansen, Norges Friidrettsforbund – påpekte at landet har en unik mulighet til å vise frem 
norsk natur, kultur m.v. gjennom et OL-arrangement og er provosert over representanten fra Troms 
Idrettskrets som opptrer illojalt mot et flertallsvedtak. 

 
Stian Berge Røsland, byrådsleder Oslo Kommune - tror mulighetene for OL2022 i Oslo er store, det har 
vært krevende prosess til nå og man har overvunnet alle krysspunkter. Fremover trenger vi å bredde 
budskapet, paralympisk må løftes mer frem. Takk for vorspielet…. Det var budskapet når man kom til 
London og skulle overvære Paralympics i 2012. 74 prosent av den voksne befolkningen i England sa 
seg enige i at Paralympiske leker viste verden hvordan en skal behandle mennesker med 
funksjonsnedsettelser med respekt og likeverd. I 2010 var samme tall 52 prosent. Billettene til 
Paralympiske leker i 2012 var for første gang i historien utsolgt. Vi vil ønske verdens beste 
idrettsutøvere både funksjonshemmede og funksjonsfriske velkommen til Norge og Oslo i 2022. 
Folkefesten skal spre idrettsglede, vinterglede og livsglede. Vi skal skape arenaer for livsutfoldelse.  
 
Målet er å bidra til at Oslo 2022 fremmer bærekraftig vekst og innovasjon i prosessen med å utvikle 
“Games in the City“ i Oslo og Lillehammer -regionen i 2022.  Gjennom å tilrettelegge for gode prosesser 
for leverandørutvikling kan OL 2022 vise fram Norge som et spennende land, som et moderne 
kunnskapssamfunn og en attraktiv samarbeidspartner. Dette kan skape nye muligheter for innovasjon, 
turisme, eksport og annen næringsvirksomhet. Vi kan etterlate oss verdifull arv på andre områder enn 
de materielle. Et OL i 2022 kan bety mye for rekruttering til og utvikling av en frivillighetskultur som 
norsk idrett er helt avhengig av. Vi må heie på hverandre. 
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Idrettspresident Børre Rognlien takket byrådslederen for inspirerende tilbakemeldinger. Oppfordringen 
fra særforbundene om mer informasjon og ønsker om å bidra mer tas til etterretning. I den offentlige 
debatten er det et viktig prinsipp som misforstås og styrer deler av debatten - det må legges vekt på at det 
ikke er mulig å benytte midler som ikke er bevilget (til OL2022), til andre formål. På dette området og for 
andre misforståelser som oppstår og brukes, er det ønskelig og viktig at så mange som mulig av idrettens 
tillitsvalgte bidrar og sier sin mening. Det behøver ikke være lange kronikker, bare det å rette feil og 
misforståelser hjelper.  
 
Resolusjon nr. 1 fra Idrettens Ledermøte 2014 
 

Sammen om et nytt OL/PL 2022 
 
Norsk idrett vil berømme Oslo og samarbeidende kommuner for det arbeidet som er lagt ned i 
forbindelse med søknaden om et OL/PL til Norge i 2022. 
 
Et OL/PL vil inspirere en ny generasjon utøvere, frivillige og tillitsvalgte fra hele landet . Store 
internasjonale mesterskap bidrar til ny kunnskap og kompetanse i norsk idrett. Norsk idrett ønsker at 
neste generasjon også skal få oppleve et OL/PL på hjemmebane. 
 
Internasjonale idrettsarrangementer gir Norge anledning til å bygge nye og tidsriktige idrettsanlegg 
som vil gi framtidens jenter og gutter gode muligheter for å drive aktiv idrett. Norges søknad legger 
stor vekt på nøkternhet ved gjenbruk av idrettsanlegg fra OL i 1994, VM på ski i 2011 og Snowboard-
VM 2012.  
 
Nå er Norge på nytt i posisjon til å være vertskap for en hel verden, og kan vise både IOC og resten av 
verden hvordan vi som nasjon ønsker å utvikle fremtidens olympiske leker. 
 
Ledermøtet i norsk idrett vil at et nytt OL/PL skal være bærekraftig med tanke på økonomi og miljø, og 
at arbeidstaker- og menneskerettighetene blir ivaretatt på en god måte. 
 
Ledermøtet i norsk idrett er fornøyd med at regjeringen vil sende søknaden til Stortinget, og vi setter 
vår lit til at de folkevalgte på fritt grunnlag fatter et positivt vedtak om statsgaranti. 
 
De største øyeblikkene i norsk idrett har samlet generasjoner. Idrett skaper glede, stolthet og identitet. 
 

 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
Sak 9)   Idrettens eierskap til idrettsarrangementer  
 
Kristin Kloster Aasen, Idrettsstyret innledet med intensjonen og målsetningen fra Idrettspolitisk 
dokument – den organiserte idretten arrangerer de fleste idrettsarrangementene i Norge og 
arrangementene er idrettens viktigste produkt. Arrangementene opprettholder idrettsstrukturen, 
fremmer frivilligheten og er arena for sportslig og faglig utvikling. Idrettens eierskap til arrangementene 
understøttes i den statlige idrettspolitikken.  
 
Idretten ser en utvikling der idrettsarrangementer arrangeres i samarbeid med private, men også av 
private i konkurranse med idretten. Dette utfordrer forutsetningen om idrettens eierskap til alle 
idrettsarrangementer. Viktig å understreke at idretten er positiv til samarbeid om idrettsarrangement 
med private, det skaper grunnlag for flere arrangementer og utvidet medlemsmasse.  
 
I forhandlinger med private og kommersielle aktører er det en fordel at idretten har et avklart 
rettighetsbilde ved at man kjenner områdene for rettslig beskyttelse, og vet hvilke rettigheter knyttet til 
arrangementene som er uavklart. Arbeidsgruppens mandat var å foreta juridiske avgrensinger og 
avklaringer i forhold til IPDs bruk av eierskapsbegrepet knyttet til idrettsarrangementer. 
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Arbeidsgruppens rapport gir god veiledning og hjelp til organisasjonsleddene for: 
 

 beskyttelse av idrettsproduktene 
 bevisstgjøring av idrettens rettigheter ved samarbeid 
 hjelpemiddel når idretten blir utfordret av andre 

 
Målet er at idretten sikrer forsvarlig gjennomføring av arrangementet med konkurranseregler, 
antidopingregler, regnskapsregler, kompetanse, frivillig arbeidskraft og idrettens goodwill. Gode avtaler 
kompenserer idretten for dens bidrag og kvalitetssikrer rammene for inntekter til andre formål. 
 
I den påfølgende debatten tok følgende ordet;   
 

Svein Arne Hansen, Norges Friidrettsforbund - påpekte at det i dette arbeidet ikke har vært 
representanter fra særforbund som blir daglig berørt. Ønsker at kommunale myndigheter oppfordres 
til å sjekke med forbundene/idretten før tillatelse til kommersielle aktører innvilges. 

 
Harald Tiedemann Hansen, Norges Cykleforbund – påpekte at kommersielle aktører er også til gode for 
idretten, og man må ha samarbeide. Norges Cykleforbund regulerer sin idrett gjennom lisenser.   

 
Erik Røste, Norges Skiforbund - mener rapporten gir et godt og grundig bilde på utfordringene. 
Erfaring viser at de fleste sakene løses gjennom god dialog, basert på idrettens veiledning. NIF må ta et 
større ansvar for å bygge kompetanse og beskrive hvordan samarbeidet med kommersielle aktører 
skal gjennomføres 

 
Yngve Hallen, Norges Fotballforbund - støttet sykkelpresidenten i at vi må lære av samarbeidet med 
kommersielle aktører. Klarer vi å gi et godt tilbud fra idretten, så blir utøverne. 

 
Sak 10) Rapport fra Sotsji. Forberedelser til Nanjing 2014, Baku 2015, Lillehammer 

2016 og Rio 2016  
 
Fung. Toppidrettssjef Tore Øvrebø, innledet oppsummeringen av OL 2014 i Sotsji med en film med 
utvalgte høydepunkter. Målsetningen for Sotsji 2014 var 26 medaljer, og ble oppnådd. I Paralympics var 
målet 6 medaljer, man tok 4.  
 
Trenere, ledere og utøvere har evaluert gjennomføringen av og forberedelsene til lekene, med 
overveiende positive tilbakemeldinger.  Det er gjennomført en ekstern resultatevaluering med 
konklusjonen: Norge fortsatt i toppen. I Paralympics, har vi tapt terreng siden 1994.  
 
Status kommende leker; 
 

 YOG Nanjing 2014 - 16.-28. august. P.t. 8 idretter med 25 utøvere,  langsiktig utvikling og læring 
 European Games – Baku 2015. p.t. 9 idretter med 30 utøvere 9 idretter. OL kval for 8 idretter - 

bl.a. skyting, bordtennis og triatlon 
 YOG Lillehammer 2106 - Et mål å delta i alle grener. Ungdomssatsing, også trenere. Regionale 

samlinger vår 2015.  
 OL Rio 2016 - Godt i gang «on site». 2. trener/leder samling april 2014. Inspeksjonstur oktober 

2014. Storsamling 2015 
 
Olympiske leker for døve i 2015 (vinter) i Khanty-Mansijsk. Norge har ikke deltatt siden 2003, og skal 
delta med 4 utøvere. 
 
I den påfølgende debatten tok Finn H. Andreassen, Norges Golfforbund ordet og takket for at 
Toppidrettssjefen påpekte at det er særforbundene som har ansvaret og etterlyste nok en gang 
retningslinjer/kriterier for utvelgelse av utøvere som tildeles støtte.  
 
Toppidrettssjefen viste til at det er flere måter å møte Olympiatoppen på. For de særforbundene som ikke 
når frem med sine søknader om støtte, så er det nå etablert et system for oppfølging. 
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Sak 11) Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger  
 
Tom Tvedt, Idrettsstyret innledet kort fra arbeidet med rapport nr. 1 som omhandler ”Kortreist kvalitet”. 
Det legges vekt på at utøverne skal kunne satse på idrett uten å gi avkall på familie og venner, og gi 
muligheter til å kombinere idrett og utdanning. Samtidig må det gis tilgang til spisskompetanse og 
utviklingsmuligheter, som bidrar til at utøverne blir lengre i klubbmiljøene og styrke treningsfellesskapet 
 
Det vil være en helhetlig og verdibasert tilnærming til trener-utvikling, som bygger på Trenerløypa og i 
samarbeid med høgskoler og universiteter.  Rapporten er nå ute på høring i organisasjonsleddene. 
Målsetningen er at roller og ansvar er plassert i 2015, med et sammenhengende rammeverk fra 2016. 
 
Tom Tvedt la vekt på at det vanskelige har vært å forstå hva særforbundene samlet sett mener; alle ønsker 
at Olympiatoppen prioriterer tøffere, så lenge det ikke går på bekostning av eget forbund. Utfordringen blir 
da å nå målsetningene. 
 

 
 
I den påfølgende debatten tok følgende ordet;   
 

Terje Roel, Sør-Trøndelag Idrettskrets - er opptatt av det regionale perspektivet og arbeidsgruppens 
rapport legger et godt grunnlag for videre behandling. Men det er fortsatt uavklart om A-utøvere kan 
være tilknyttet regionale sentre, og finansieringen disse er uklar. 

 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund - setter spørsmål mellom ambisjoner og gode ønsker vs. det 
finansielle grunnlaget for å kunne realisere planene.  Vi må ikke vanne ut det spissede miljøet vi har nå. 

 
Vibeke Thiblin, Norges Judoforbund – mener man her har hoppet over målprosessen og rett til 
konklusjonene. Uttrykker skepsis til regionaliseringsprosessen ift. kommunikasjonsutfordringene og 
finansiering. 

 
Finn H. Andreassen, Norges Golfforbund - var godt fornøyd med rapportene og intensjonene om 
regionalisering, men ønsker at Olympiatoppen blir en autonom enhet med eget styre adskilt fra NIF. 

 
Yngve Hallén, Norges Fotballforbund – mener vi må holde fast med styringen og prioriteringen av 
Olympiatoppen. Har tro på samspillet med regionale/lokale miljøer, men vi kan ikke regionalisere i 
den tro at fylkene vil finansiere dette. 

 
Tom Tvedt la vekt på at organiseringen og målsetningene må etableres før man behandler finansieringen.  
Utvalgets arbeid og rapporten er tuftet på svømmeforbundets systematiske tilnærming, som har gitt 
resultater. Prioritering av ressurser vil bli en krevende prosess, som vil fordre åpenhet dersom idretten 
ønsker mer aktivitet og mindre byråkrati. 
 
Møtets første dag ble avsluttet kl. 1830. 
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Del 2 - lørdag 24. mai, Møtet satt kl. 0845 og avsluttet kl. 1210 
 
Sak 7)  Status Idrettspolitisk dokument  
 
Saken utsatt fra dag 1, og ble dag 2 «strøket» av sakslisten med en enighet om at IPD har vært tema i alle 
forhandlingene under ledermøtet. 
 
Sak 12) Valg av medlemmer til valgkomiteen for Idrettstinget 2015  
 

a. Særforbundenes representanter – presentert av Yngve Hallén, Norges Fotballforbund 
 
Finn H. Andreassen, Norges Golfforbund 
Ida F. Sønju, Norges Squashforbund 
Morten Søgård, Norges Curligforbund 
 
Varamedlemmer; 
Svein Arne Hansen, Norges Friidrettsforbund 
Marianne Balto, Norges Cykleforbund 

 
b. Idrettskretsenes representanter – presentert av Einar Botnmark, Norland Idrettskrets 

 
Terje Roel, Sør-Trøndelag Idrettskrets 
Berit Brørby, Oppland Idrettskrets 
Asle Torland, Rogaland Idrettskrets 
 
Varamedlemmer; 
Lillian Ovell, Østfold Idrettskrets 
Vidar Bøe, Akershus Idrettskrets 

 
Sak 13) Forhandlinger  
 
a. Idrettens langsiktige finansiering  
 
Idrettspresident Børre Rognlien innledet om de langsiktige målene for finansiering i perioden 2007-2015 
(en årlig vekst på 11%) - norsk idrett vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjon og 
aktivitetsutvikling, ved å prioritere at; 
 

 overføringene i Hovedfordelingen fra staten til 
idrettsformål skal være minst 2,5 milliarder kroner i 
året. 

 idrettens andel i tippenøkkelen endres fra 45,5 % til 
minst 64 %. 

 de kommunale og fylkeskommunale tilskuddene 
øker. 

 
 
Selv om det har vært en god inntektsutvikling siden 2007, så er beklageligvis etterslepet etter bortfallet av 
automatinntekter er ennå ikke innhentet. Spillemidlene er fundamentet for en nasjonal politikk for 
utvikling av idrettsanlegg, og de er viktige for å ha en sterk sentral og regional idrettsorganisasjon.  
 
Følgende utfordringer er likevel ikke løst: 
 

 Fjerning av etterslep og ventetid på utbetaling av spillemidler er endelig på vei ned 
 Full finansiering av MVA kompensasjonsordningene. MVA kompensasjonen for varer og tjenester 

har et gap på 200 millioner. MVA kompensasjonen for anlegg mangler ytterligere 50 millioner. 
 Overføringer til idrettsorganisasjonene i tråd med vedtak fra ledermøtet 2013 og signalene i 

Idrettsmeldingen 
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Det er i utgangspunktet positivt at regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske 
spillselskaper, og vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke 
frivilligheten. Men det at regjeringen i dette perspektivet ønsker at de store humanitære organisasjonene 
skal prioriteres, kan gjøre det utfordrende for idretten. Dette tilsier at finansieringen av norsk idrett er en 
viktig sak på Idrettstinget i 2015, og de viktigste prinsipielle vurderingene som må avklares er; 
 

 Hvilket mål skal vi sette oss for perioden 2015 – 2019? 
 Hvilke inntektskilder er mest formålstjenlige? 
 Hvilke resultater kan Norsk Tipping «garantere» fremover? 
 Skal vi fortsatt forsvare enerettsmodellen og Norsk Tipping? 
 Hvilke krav skal vi stille hvis Regjering og Storting åpner for utenlandske spillselskaper? 
 Vil vi over på statsbudsjettet med alle tilskudd? 
 Skal vi satse på en kombinasjon av Norsk Tipping og statsbudsjett? 
 Bør nasjonalanleggene over på statsbudsjettet uansett? 

 
Karl-Arne Johannessen, Norges Håndballforbund - støttet idrettspresidenten vurdering av de sentrale 
problemstillinger.  Idrettens utfordring er at man fordeler pengestrømmene hver for seg. Netto/brutto 
kostnad pr. innbygger er en utfordring, det er en negativ trend med antall arbeidstakere pr. pensjonist. 
Håndballpresidenten introduserte 2 initiativer som idretten bør arbeide videre med å etablere/ 
organisere; 
 

 Etablere samarbeid med flere større kommersielle aktører basert på samme modell som Trumf-
bonus, som generer mange små beløp av et stort volum og hvor tildelingen går direkte til 
idrettslagene etter samme modell som tildeling av Grasrotmidler. 

 En større satsning på besteforeldre og senior ressurser, det å gjøre det enkelt å bidra med noen 
timer når det passer. Lavterskel inngang for å engasjere seg enten for barnebarn eller 
frivilligheten generelt i sitt eget nærområde. 

 
Yngve Hallén, Norges Fotballforbund – var tydelig på at det offentlige fortsatt skal bidra i stor grad for å få 
de mange stillesittende i samfunnet ut i bevegelse, for mye ressurser går til reparasjon. Utfordringen er at 
etterslepet på anlegg bidrar til at vi fortsatt dytter den gruppen voksne som trenger aktivitet, over i 
helsestudioer – bl.a. er hallkapasitetene er sprengt og må prioriteres for idrettens primære grupper.  
 

 Det offentlige må motiveres til å investere mere penger i anlegg, folkehelseperspektivet er ikke å 
dytte kjøpesterke voksne til de kommersielle aktørene, men å legge til rette for allsidige lokale 
tilbud i gode anlegg. 

 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund – skisserte et forslag om å etablere en nasjonal 
arrangementspool for å kunne håndtere flere og større internasjonale mesterskap som både styrker 
idretten, arrangementskompetanse, reiseliv etc.  
 

 Etablere «Events Norway» etter modell fra Danmark, en frittstående organisasjon som ikke er 
særforbundsspesifikt men et tilbud til alle organisert av KUD, NIF, SFF.  

 Bidra til erfaringsutveksling mellom særforbundene, bringe til veie relevant materiell for 
internasjonale søknader 

 Skal understøtte og koordinere norske søknader. Tilby ressurser i form av ekspertise og 
spisskompetanse til bruk i forberedelser og gjennomføring av søknadsprosesser. Ha kontakt med 
norske myndigheter, sentralt, regionalt og lokalt. 

 Markedsføre Norge og arrangørstedet internasjonalt, styrke idrett som en sentral del av norsk 
kultur 

 
I den påfølgende debatten tok følgende ordet;   
 

Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund – mente innleggene/forslagene var riktige og langsiktige, 
idretten har en stor troverdighet i forvaltningen av offentlige midler. Nøkkelen ligger i hvordan 
idretten håndterer folkehelsen – hvordan vi tar vare på de voksne. 
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Oddvar Jensen, Idrettsstyret – mente event perspektivet er viktig dersom vi innretter dette og tar vare 
på de regionale/lokale ressursene. Viktig med en forutsigbar og langsiktig offentlig finansiering. Var av 
den oppfatning at idretten har en unik mulighet til å engasjere seniorene.  

 
Arild Mjøs Andersen, Norges Triathlonforbund – påpekte at Vest Europa taper i konkurranse med land  
med annerledes støtteordninger som finansierer/støtter de større arrangementene, ikke alltid med 
tanke på idrettens verdier. Netto kontantstrøm for lokalsamfunnene er meget positiv ved store 
internasjonale arrangementer, men alt for ofte strander arrangementer på enkelt vedtak fra offentlige 
myndigheter.  

 
Karl-Arne Johannessen, Norges Håndballforbund - har en sterk tro på satsningene, i dag så blir vi 
utkonkurrert av andre land. Løsningen kan være at idretten samler seg om ressursene. 

 
Yngve Hallén, Norges Fotballforbund - kravene for å kunne kjøre de store arrangementene er 
sjokkerende krevende og utfordrerne samme hva slags organisasjonsform som skal håndtere disse. 

 
Idrettspresident Børre Rognlien takket for alle de gode innspillene, og viste til den langsiktige effekten 
gjennomføringen av OL i 94 gjorde med arrangementskompetansen og frivilligheten. Hvilke 
finansieringsmodeller skal idretten jobbe videre med vil bli evaluert. Å etablere en egen arrangements-
organisasjon kan være en god ide, beklageligvis gjør byråkratiet i Norge det vanskelig å samarbeide på 
tvers av sektorer/etatsgrenser. 
 
b. Idrettens strategi for folkehelsearbeidet  
 
Astrid Waaler Kaas, Idrettsstyret innledet med at utgangspunktet er å bidra til et mer fysisk aktivt 
samfunn, som bidrar i retning av den ønskede fremtid som ligger i visjonen ”Idrettsglede for alle”. NIF er 
en medlemsorganisasjon, som tilbyr varierte idrettsaktiviteter med folkehelse som konsekvens. Den 
daglige virksomheten i 12 000 idrettslag over hele landet for over to millioner medlemskap, er 
organisasjonens viktigste bidrag til folkehelsen.   
 
Per Tøien, Kommunikasjonssjef Norges Idrettsforbund, gjennomgikk utgangspunktet for strategiarbeidet; 
 

 For samfunnet – og folkehelsa – er det uinteressant om folks økte fysiske aktivitet skjer i regi av 
private treningssentra, på egenhånd eller innenfor en organisasjon 

 For idrettsorganisasjonen er det ikke like uinteressant. Vi må primært jobbe for å styrke vår egen 
organisasjon og jobbe for å gi tilbud om idrett som er interessant for flere – når ut til flere 

 Idretten kan ikke ses på isolert fra resten av samfunnet. Derfor spiller selvsagt idretten en rolle i å 
skape et mer fysisk aktivt samfunn, men vårt ansvar er våre medlemmer  

 De positive merverdiene for folkehelsen må komme som effekter av idrett og fysisk aktivitet – 
ikke som egne mål for idretten 

 Idrettens bidrag må styrke idrettens aktivitetstilbud, økonomi eller omdømme –og ikke gå utover 
idrettslagenes ordinære virksomhet  

 
Idretten har stor troverdighet når det gjelder fysisk aktivitet. Men troverdighet handler om å kunne levere 
– ikke om gode intensjoner. De foreslåtte strategiene går innenfor 3 områder; 
 

 Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn - samfunnet kan ikke hente ut helsegevinstene ved fysisk 
aktivitet uten å legge til rette for et aktivitetsvennlig samfunn 

 Flere i aktivitet innenfor norsk idrett - først og fremst tiltak overfor målgrupper som idretten i 
dag ikke når fram til eller mister 

 Tilrettelegge for lokale idrettslag som ønsker å jobbe med folkehelse - finansiert over andre 
budsjetter enn de ordinære spillemidlene 

 
Noen av utfordringene vil være;  
 

 Det offentlige kan ikke hente ut merverdiene av idrett uten å legge til rette for selve idretten – 
frivilligheten i idretten må derfor understøttes – ikke erstattes 

 Folkehelsetiltak som krever anlegg, kan komme i direkte konflikt med idrettslagenes egne behov  
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 Vil ildsjelene i fotball, ski, basketball, orientering osv., også vil være ildsjeler for fysisk aktivitet 
utover sin egen idrett?  

 Det kan være en utfordring om organisasjonen på alle nivåer ”følger pengestrømmen”  
 Kravene som stilles til å være en stabil tilbyder av ”helsetjenester” i form av fysisk aktivitet, vil 

kreve at organisasjonen i større grad må bruke ansattressurser og spesialkompetanse for å 
gjennomføre tiltakene 

 
Astrid Waaler Kaas, takket forsamlingen for engasjementet og det generelle inntrykket fra høringsrunden 
er at idretten her har et utgangspunkt det kan jobbes videre med å konkretisere. Strategien trekker på en 
god måte nødvendige skillelinjer mellom idrettens egenart/verdi og det offentliges forventninger til 
idrettens innsats, samtidig oppfordres vi til å være enda tydeligere på at idretten ønsker å ta ansvar og at 
vi har et potensial for å bidra. Den største utfordringen er de menneskelige ressursene og presiseringen i 
forhold til arbeidsdeling i norsk idrett er sentral, men må ikke stå i veien for å skape et mer fysisk aktivt 
samfunn. 
 
I den påfølgende debatten tok følgende ordet;   
 

Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund – mente at folkehelseperspektivet og satsningen på 
lavterskeltilbud er viktigst. De ønsker å være med/bidra i den videre prosessen, men synes 
tidsperspektivet for beslutningen er for stram.  

 
Yngve Hallén, Norges Fotballforbund – mente at avgrensningene og fokus er viktig, og er kanskje det 
som er utfordringen i saken. Vi ønsker å prioritere voksne – så fremt det ikke går på bekostning av 
barn og unge. Strategiene og tiltakene må evalueres og innarbeides IPD med klare mål som kan 
etterprøves. Så får man finne frem til en fornuftig finansiering. 
 
Vibeke Thiblin, Norges Judoforbund – var tydelig på at mangelen på anlegg er den største utfordringen 
og kjernevirksomheten må da beskyttes.  

 
Karl-Arne Johannessen, Norges Håndballforbund – undret seg om vi igjen er i ferd med å komplisere 
saken, med å etablere for mange utvalg. Det er en klar løsning, felles satsning på infrastruktur. 

 
Finn H. Andreassen, Norges Golfforbund- var av den oppfatning at så lenge idretten påtar seg ansvar så 
må det følge offentlige penger med. Golfforbundet satser tungt på folkehelseperspektivet og 
voksenidretten, og mener man må se på fordelingsnøkkelen for tildeling av midler til/mellom 
særforbundene.  
 
Lars Christian Berge, Norges Bedriftsidrettsforbund - la vekt på at man her maner til felles løft for å 
bedre folkehelsearbeidet, en forutsigbar og langsiktig finansiering er en premiss. I grensesnittet 
mellom arbeidsgivers ansvar for ansattes helse så kan bedriftsidretten være et viktig verktøy.  
 
Sigurd Paulsen, Norges Dykkerforbund – påpekte at pengestrømmene må gå gjennom idrettslagene og 
la vekt på lokale/kommunale tiltak. 
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund - understreket at idretten må holde seg til kjerne-
virksomheten og ikke løpe etter pengene. Mange av aktivitetene kan gjennomføres uten at dette koster 
penger. Og det kan ikke være slik at det er idretten som skal ta ansvaret for å hente inn etterslepet på 
anlegg, det er et offentlig ansvar. 
 
Norvald Mo, Oslo Idrettskrets – mente at folkehelse er å forsterke det idretten er god på.  
 
Harald Bråthen, Norges Danseforbund – påpekte at andre lavterskeltilbud må anerkjennes og 
aksepteres. 
 
Erik Hansen, Norges Bandyforbund – var tydelig på at aktiviteten for barn og unge kan/skal ikke 
reduseres på bekostning av satsningen på voksne. 
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Resolusjon nr. 2 fra Idrettens Ledermøte 2014 
 

Rettferdig finansiering 
 
Stortinget innførte i 2010 ei ny ordning der idrettslag som byggjer eigne nærmiljø- eller idrettsanlegg 
kan søkje om kompensasjon for betalt meirverdiavgift (MVA). Med unntak av i 2012 har alle søkjarar 
fått hundre prosent i kompensasjon. 
  
I statsbudsjettet for 2014 er det løyvd 55,8 millionar kroner. I forslag til revidert nasjonalbudsjett 
føreslår regjeringa å auke budsjettposten med ytterlegare 10 millionar kroner. 
  
Innan fristen er det kome inn meir enn 300 søknader med ein samla søknadssum på ca.120 millionar 
kroner. Det vil seie at idrettslaga som har søkt kompensasjon i 2014 vil verte kompensert 55 prosent av 
betalt meirverdiavgift. 
Dette er urettferdig og vilkårleg for idrettslag som tar eit stort samfunnsansvar med å byggje og drifte 
idrettsanlegg landet rundt. Idrettslag som har søkt MVA-kompensasjon i 2014 vil vere idretten sine 
store taparar etter at ordninga vart innført. Ein slik situasjon er uhaldbar for idrettslaga. 
  
Leiarmøtet i norsk idrett forventar at Stortinget i samband med behandlinga av RNB 2014 aukar 
budsjettposten med ytterlegare 50 millionar kroner, slik at lokale idrettslag landet rundt ikkje vert 
skadelidande og forskjellsbehandla. 
  
MVA-ordninga må vere utforma slik at idrettslag kan leggje til grunn hundre prosent kompensasjon 
ved planlegging og bygging av idrettsanlegg for barn og unge. 
  
Leiarmøte i norsk idrett forventar også at regjeringa i statsbudsjettet for 2015 følgjer opp lovnadane 
om å endre idretten sin del av tippenøkkelen til 64%. 
 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 15) Avslutning 
 
Idrettspresident Børre Rognlien takket deltagerne for et hyggelig og konstruktivt møte. Dirigentene ble 
takket for god innsats.  Det blir lagt merke til at idretten står samlet om prioriteringene. 
 
Idrettens ledermøte 2014 avsluttet kl. 1210. 


