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1 INNLEDNING
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har tatt utgangspunkt i
egen søknad datert 1. oktober 2015, tilleggsbrev vedrørende mål datert 16. november 2015,
samt brev fra Kulturdepartementet (KUD) av 18. desember 2015 om tildeling av spillemidler
til NIF for 2016.
Rapporten for 2016 er bygget opp 3 hoveddeler:




Overordnet rapportering på statens mål: kapittel 1-3
Rapport på prioriterte mål og måloppnåelse fra søknad om spillemidler: kapittel 4
Økonomirapport: kapittel 5

Overordnet rapport svarer på statens mål for tildeling av spillemidler, samt de opplysninger
som departementet særskilt etterspør. Tidligere år har NIF her presentert medlemstall og
aktivitetstall, På grunn av samordnet rapportering med frist 30. april 2017, har ikke NIF på
nåværende tidspunkt endelige tall for 2016. Medlemstall og aktivitetstall vil derfor bli omtalt
i nøkkeltallsrapporteringen for 2016 som kommer i september 2017.
I resultatrapporten tar NIF utgangspunkt i søknad om spillemidler for 2016 og gir en vurdering
av om en har nådd de målene som vi satte oss. NIF vil komme tilbake til resultatrapport på tall
i nøkkeltallsrapport.
I økonomirapporten tar NIF utgangspunkt i de formelle krav som er gitt av KUD. Rapporten
inneholder revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. I tillegg inneholder
rapporten et eget regnskapsoppsett for post 1 og 4, samt en finansiell resultatrapport for
bruken av spillemidler på de fire postene. Økonomirapporten redegjør også for den videre
fordelingen av spillemidlene mellom særforbundene, samt en overordnet vurdering av
måloppnåelsen på de ulike innsatsområdene sett i lys av samlet ressursanvendelse.
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2 OVERORDNET RAPPORTERING
2.1 STATENS MÅL FOR TILSKUDDET
Ved tildeling av spillemidler til NIF understreker Kulturdepartementet at barn (6-12 år) og
ungdom (13-19 år) er de primære målgruppene for spillemidlene. Videre påpeker man at de
overordnede idrettspolitiske målene for tilskuddet til NIF er å bidra til å:







Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon
Opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten
Bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og bidra til at
idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for
sosialt fellesskap
Målet for basisfinansieringen av toppidretten er å:
Sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing og sikre en bredde
innenfor toppidretten

2.2 VURDERING AV MÅLOPPNÅLESE
NIF rapporterer først og fremst på den samlede måloppnåelsen i lys av den samlede
ressursbruken i hele organisasjonen.
Det faller naturlig å understreke betydningen av medlemsorganisasjonenes selvstendige
ansvar innenfor de enkelte poster og tildelinger. Det er helt naturlig at
medlemsorganisasjonene bidrar ulikt og treffer ulike målgrupper. Valgene av virkemidler må
bygge på en god og helhetlig forståelse av hvert organisasjonsledds situasjon.
I en bred og frivillig organisasjon, hvor eierskapet og styringsretten over de lokale
organisasjonsleddene ligger hos medlemmene selv, er det viktig å se de langsiktige effektene
av den sentrale innsatsen, enten dette er i form av endringer i konkurransetilbudet,
kompetanseutviklingen eller lengre endringsprosesser.

2.3 OVERORDNET VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE
Det er ingen ting som tilsier at idrettsorganisasjonen har hatt betydelige endringer i
medlemstall fra 2015 til 2016. Det viktigste arbeidet som gjøres er det kontinuerlige arbeidet
med å skape god idrettsaktivitet i idrettslagene.
NIF har:
a) Opprettholdt og videreutviklet NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon
gjennom kontinuerlig utvikling på både organisasjonssiden og kompetansesiden.
b) Opprettholdt og videreutviklet et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte
idretten
c) Bevart og sikret NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og bidratt til at
idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for
sosialt fellesskap.
d) Sikret grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing, samt sikret en
bredde innenfor toppidretten.
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2.4 HVORDAN NIF JOBBER MED Å OPPRETTHOLDE OG UTVIKLE
NIF SOM EN FRIVILLIG, MEDLEMSBASERT ORGANISASJON
2.4.1

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD)

IPD er en plan for hele den organiserte idretten i Norge, og skal være styrende for norsk idrett.
Den ble vedtatt i juni 2015, og en er i 2016 godt i gang med tingperioden.
Mye av organisasjonsarbeidet handler om å støtte opp om organisasjonen, både når det gjelder
å ha det formelle på plass og å utvikle aktivitetstilbudet. Dette er i stor grad kontinuerlig arbeid,
men som stadig må utvikles og fornyes i tråd med samfunnets krav.
NIF jobber aktivt for å forbedre rammebetingelsene til hele idrettsorganisasjonen. Dette gjøres
gjennom politisk påvirkningsarbeid både sentralt, regionalt og lokalt. I 2016 har arbeidet blant
annet med å sikre enerettsmodellen vært viktig.
I søknad for 2016 beskrev en hva midlene går til. Målet for idrettsorganisasjonen er
«idrettsglede for alle». En del av spillemidlene går til administrative ressurser, som er
nødvendig for å drifte både sentralorganisasjonen, og tilrettelegge for mer og bedre aktivitet
ute i idrettslagene. Mye av idretten i idrettslagene går av seg selv, men for både å ha
kompetente trenere, enklere medlemssystem med påmeldinger og innbetalinger, godt
styresett i alle styrer og grupper og gode arrangementer, trengs det systemet som tilrettelegger
for dette. I tillegg jobber organisasjonen mye med å få med underrepresenterte grupper, både
i aktivitet og i ledelse. Dette er tiltak som det kreves jobbes ekstraordinært med om en skal nå
de forventede mål.
2.4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programerklæring vedtatt i Idrettspolitisk dokument
Modernisere organisasjonen slik at det er enklere å delta.
Speile mangfoldet i samfunnet
Redusere økonomiske hindringer til barn og unges deltakelse
Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne
Styrke idretten som toppidrettsnasjon
Engasjere flere kvinner i trener- og lederrolle
Arbeide for et idrettsløft på 0,5 % av statsbudsjettet
Jobbe for en åpen og inkluderende idrett
Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet.

I 2016 har idrettsorganisasjonen særskilt tatt tak i punkt 1, 2,3,5 og 6. Dette er i tråd med
spillemiddelsøknaden for 2016. På punkt 4 har en iverksatt et planarbeid, men en har i
begrenset grad spillemidler som går til å utvikle og stimulere voksenidretten ytterligere.
Det er også satt opp konkrete resultatmål som idretten skal strekke seg etter. Fortsatt har vi
ikke gode nok tall for å bruke materialet i en rapportering. Det trengs mer data om status i
norsk idrett, og først ved at alle medlemmer er registrert i den nye medlemsløsningen kan en
se hvordan tallene i virkeligheten ser ut. NIF sendte inn ytterligere mål til departementet i
etterkant at tilsendt søknad. Det beskrev resultatmål for hver enkelt aldersmålgruppe. Da NIF
ennå ikke har alle medlemmer registrert over i ny løsning, er det derfor ikke riktig å skulle
legge frem statistikk basert på de tall vi har i dag. NIF vil fra 2018 kunne ha tall som en igjen
skal bruke for å se den faktiske tilstanden blant idrettene i norsk idrett.
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2.4.3

Utviklingsplaner

I 2016 har det blitt utviklet felles utviklingsplaner for norsk idrett der en har koordinert de
ulike organisasjonsleddenes innsats mot felles mål. Dette arbeidet har vært en åpen prosess
med deltakelse fra både særforbundene og idrettskretsene. Det var omfattende prosesser med
å få laget utviklingsplanene, og få landet hvilke organisasjonsledd som har ansvar for hva av
de idrettspolitiske målene:
Følgende utviklingsplaner er laget:
-

Barne- og ungdomsidrett
Paraidrett
Organisasjonsutvikling
Voksenidrett

Utviklingsplanene ble vedtatt av idrettsstyret i desember 2016, og videre arbeid i
organisasjonen tar utgangspunkt i de planer som foreligger.
Utviklingsplanene konkretiserer målene i IPD, og beskriver roller og ansvar, herunder hvordan
samhandlingen skal foregå. Planene har konkrete mål som gir hvert organisasjonsledd en
tydelig forståelse av hvilke forventninger som hviler på den enkelte. NIF, særforbundene og
idrettskretsene, forutsettes å utarbeide egne handlingsplaner som viser hvilke mål man
opplever seg forpliktet til å følge opp, og hvordan dette er planlagt gjennomført i henhold til
idrettsråd og idrettslag.
Utviklingsplanene følges opp kontinuerlig fra fagpersoner innenfor de ulike områdene i NIF,
samt det skal overordnet følges opp årlig i statusmøter mellom NIF og det enkelte særforbund.
2.4.4

Utvikling av idrettsorganisasjonen

I IPD ble punktet om å opprettholde og utvikle NIF tydeliggjort, ved at under punkt 3 Formål
og virksomhetsidé



Ta vare på sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk utfoldelse gjennom
hele livet.
Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer seg i takt med
samfunnet for øvrig.

I programerklæringen er første punkt:


Modernisere organisasjonen slik at det blir enklere å delta

Disse punktene forplikter NIF til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert
organisasjon, også i en tid da de kommersielle kreftene som eksempelvis akademier og
treningssentre kan utfordre den organisasjonen som en har i dag.
NIF har i 2016 videreført prioriteringen av arbeidet med oppfølging av medlemsorganisasjonen. Oppfølgingen av idrettslagene er koordinert gjennom Organisasjonsavdelingen i NIF og der idrettskretsene er den operative enheten for kontroll og veiledning.
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2.4.5

Effektivisering og organisasjonsutvikling for å skape mer og bedre idrettsaktivitet

NIF har et overordnet ansvar for at en størst mulig andel av ressursene går til aktivitet, og NIFs
idrettspolitiske dokument 2011-2015 sier at norsk idrett skal samarbeide om å få mer ut av
tilgjengelige ressurser, tilrettelegge for kostnadsbesparende fellesfunksjoner og evaluere
idrettsorganisasjonen med tanke på effektivisering og mer rasjonell bruk av ressurser.
Idrettstinget 2015 vektla gjennom Idrettspolitisk dokument 2015-2019 å












2.4.6

videreføre arbeidet med effektivisering av ressursbruken internt i norsk idrett (7.1-a),
bedre samhandling mellom organisasjonsleddene (7.1-b),
utrede og prøve ut ulike tilknytningsformer som kan gjøre aktivitetstilbudet og
medlemskap lettere tilgjengelig (7.1-d),
ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonsmidler for å effektivisere
dialogen med medlemmene om trening og fellesaktiviteter (7.1-e),
forenkle den administrative hverdagen gjennom enkel klubbadministrasjon,
regnskapsførsel, rapportering, enkle søknads- og støtteordninger, samt gjennom
initiativ overfor offentlige myndigheter (7.1-n).
etablere og videreutvikle kostnadsbesparende fellesfunksjoner på områder hvor store
deler av organisasjonen har sammenfallende behov (7.1-s),
evaluere fellesfunksjonene i norsk idrett med sikte på å tilpasse disse til
organisasjonsleddenes uttrykte behov (7.1-u),
forsere arbeidet med å sluttføre og sette i drift et elektronisk medlemsregister (7.1-v),
etablere fellesløsninger som setter alle i stand til å ta i bruk moderne
kommunikasjonsmuligheter (7.6-b), og
etablere fellesløsninger med mulighet for alle særidretter til å oppnå mediedekning på
en måte som bedre speiler mangfoldet i idretten (7.6-c).

Organisatoriske tiltak

Idrettsstyret har tatt initiativ til å bedre samhandling mellom organisasjonsleddene ved å
styrke og omstrukturere det idrettspolitiske og administrative samarbeidet mellom
sentralleddene på en mer forpliktende måte.
Idrettsstyret videreførte i 2016, i nært samarbeid med representanter fra idrettskretsene og
særforbundene, ansvar for regelmessige fellesfora. Målet er å unngå parallell og ukoordinert
tidsbruk og møtevirksomhet, og samle organisasjonens innsats bedre.
Politisk organisering:
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Politisk samarbeidsråd særforbund og idrettskretser, ledes av idrettspresidenten.
Styrelederforum, der presidenter og kretsledere er samlet for å drøfte overordnet
idrettspolitikk og spørsmål på tvers av organisasjonslinjene.
Kretslederforum, for kretsledere og organisasjonssjefer
I tillegg har særforbundene Særforbundenes fellesorganisasjon, som har egne møter.
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Administrativ organisering er organisert av generalsekretæren:






2.4.7

Felles administrativ styringsgruppe I tillegg er det tatt initiativ til en tilsvarende
omstrukturering av det administrative samarbeidet, gjennom etablering av en felles
administrativ styringsgruppe med representanter fra idrettskretsenes
organisasjonssjefer og særforbundenes generalsekretærer. Styringsgruppen skal være
koordinerende.
Egne fellesmøter for generalsekretærene.
Egne fellesmøter for idrettskretsenes organisasjonssjefer.
Fellesmøter for idrettskretsenes organisasjonssjefer og særforbundenes
generalsekretærer med særlig vekt på realiseringen av målene i IPD.
Administrative utvalg

Det ble i 2016 besluttet av administrativ styringsgruppe at flere faglige utvalg skulle
opprettes.
Mandat for alle utvalg er at de er et rådgivende organ på administrativt og faglig nivå for
særforbundene, idrettskretsene og NIF innenfor det respektive området utvalget er nedsatt
for.
Utvalget skal:





Være rådgiver for sentralleddets administrativt ansvarlige leder innenfor hele det
respektive området
Arbeide for realiseringen av Idrettspolitisk dokument på sitt område
Utrede saker av tverridrettslig interesse som følger av idrettspolitiske mål og vedtak
Bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i idrettsorganisasjonen.

Hvert av utvalgene har med dette som mal utarbeidet sitt endelige mandat.
Utvalg som ble opprettet/videreført i 2016 er aktivitetsutvalg, anleggsutvalg,
markedsutvalg, IT-fellestjenesteutvalg, kommunikasjonsutvalg, kompetanseutvalg og
organisasjonsutvalg.
2.4.8

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling var i 2016 en egen avdeling, under direkte ledelse av assisterende
generalsekretær. Avdelingen ivaretok både idrettskretsenes arbeid, juridisk enhet, samt
området organisasjonsutvikling i form av å tilrettelegge for kurs og prosesser for å bistå
idrettslagene.
Bedre klubb:




Prosjektet er et utviklingsprosjekt innenfor det administrative kompetanseutvalgets
ansvar. Initiativet kom fra en rekke særforbund, som uttrykte ønske om at de mange
initiativene innenfor kategorien «kvalitetsklubb» ble koordinert til et fellesprosjekt, og at
NIF tok et tydelig ansvar.
Prosjektet er koordinert med målet om forenklet rapportering, hvor målet er å forenkle den
administrative hverdagen gjennom enkel klubbadministrasjon, regnskapsførsel,
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rapportering, enkle søknads- og støtteordninger, samt gjennom initiativ overfor offentlige
myndigheter.
Prosjektet fikk en fast prosjektleder i februar 2016, og har siden da jobbet med en it-løsning
som skal hjelpe klubbene til å se om de har på plass det som trengs for å styre klubben godt.

Styrelederskolering:





Tydelig behov fra det idrettspolitiske lederskapet om utfordringene med å komme ny inn
som styreleder i en komplisert frivillig organisasjon.
Prosjektet innebærer et årlig skoleringstilbud for styreledere med vekt på nødvendig
organisasjonskunnskap, samt forståelse av hva som skal til for å få til gode prosesser i
styrearbeidet.
Det har vært avholdt ett styrelederseminar over 2 dager, samt en kortere seminar i forkant
av ledermøtet 2016.

Generalsekretær- og organisasjonssjefsskolering:








Organisasjonsavdelingen har en egen person (ass. organisasjonssjef) som har et
overordnet ansvar for oppfølging, koordinering og skolering av organisasjonssjefene. Det
avholdes jevnlige skoleringstiltak, særlig innenfor lov, organisasjon og saksbehandling.
Det ble i 2016 tilsatt en person i NIF til å særlig koordinere arbeidet for
generalsekretærene. En større kartlegging og evaluering har avdekket et stort behov for
faglig nettverk og fellesskap for de øverste administrative lederne i særforbundene, samt
kunnskap og lettere tilgang til NIFs faglige rådgivningsressurser. Det var i 2016 et seminar
for nye generalsekretærer og organisasjonssjefer for å forstå alt fra hvordan idretten er
organisert, pengestrømmer og lovverk, samt hvor NIF kan bistå med hjelp.
En toårig pågående seminarrekke for en stor gruppe generalsekretærer har gått fra 2014,
gjennom 2015, og avsluttes våren 2016. Dette har vært vellykket og skapt et faglig nettverk
og fellesskap. Dette har vært i regi av særforbundene selv. En ny programkomite har i 2016
vært nedsatt på ters av særforbund og idrettskretser for å starte et nytt Utviklingsprogram
fra 2017. Programmet organiseres videre i regi av NIF, og er for generalsekretærer og
organisasjonssjefer.
Styringsbarometeret. NIF tilrettela i 2016 for at alle særforbund og idrettskretser som
ønsket kunne gjennomføre et styringsbarometer. Dette innebar at styret og
administrasjonen svarer på en rekke spørsmål som omhandler styring, planer og
arbeidsforhold mellom styre og administrasjon. Forhold til NIF og tiltak tilrettelagt av NIF
ble også spurt om var relevant. Alle som gjennomførte barometeret, har fått fremlagt
resultat fra NIF for å ta tak i dette fremover. 24 særforbund og 14 idrettskretser var med
på dette barometeret i 2016.

2.4.9

Forenkling og moderne kommunikasjon

Potensielt nye medlemmer har lov å forvente lett tilgjengelig informasjon og ukompliserte
tilknytningsformer.
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På den ene siden er det krevende juridisk arbeid å avklare de formelle spørsmålene i en
organisasjon hvor medlemsdemokratiet og frivilligheten skal ivaretas på en god måte. Disse
diskusjonene har pågått i flere år, men er tydeligst adressert innenfor bedriftsidretten.
Det er i 2016 påbegynt et arbeid med å se på alternative medlemstilknytninger og dette vil
fortsette ut denne tingperioden med utredning og mulige forsøksordninger i løpet av 2018På den annen side er det viktig ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjons-midler
for å effektivisere dialogen med medlemmene om trening og fellesaktiviteter.
Arbeidet med medlemsadministrasjon og det nasjonale medlemsregisteret er prioritert høyt i
2016. Ved utgangen av 2016 er mer 1,4 millioner individuelle medlemskap oppdatert i den
nasjonale databasen. Dette tilsvarer troligvel 80 prosent av alle enkeltmedlemmer i
idrettslagene. NIFs medlemsadministrasjon (KlubbAdmin) rulles ut i organisasjonen i stort
tempo, parallelt med flere tredjepartsløsninger som er integrert med de nasjonale databasene.
Dette gir økt kontroll med medlemskapene, bedre kommunikasjonsmuligheter med
medlemmene, og større mulighet til å følge hvordan medlemmenes aktivitet utvikler og flytter
seg.
2.4.10 Evaluering og effektivisering
Idrettstinget 2015 vedtok å etablere og videreutvikle kostnadsbesparende fellesfunksjoner på
områder hvor store deler av organisasjonen har sammenfallende behov. Samtidig vedtok tinget
å evaluere fellesfunksjonene i norsk idrett med sikte på å tilpasse disse til
organisasjonsleddenes uttrykte behov.
I 2015 gjennomførte NIF en analyse innenfor et par områder med stort samarbeidspotensial.
Dette er fulgt opp i 2016, og forventes realisert i 2017.


«Markedsarbeid». Tilrettelegge og bidra til utvikling av særforbundenes egen
kompetanse i å utvikle, formidle og tilrettelegge for inntektsbringende og
aktivitetsøkende avtaler. Rådgiver- og tilretteleggerrollen bør være den primære
fellesfunksjonen.



«Idrettskanalen». Bidra til at en større del av særforbundenes idrettsaktiviteter gis plass i
mediene. Produsere, publisere og kringkaste medieinnhold.

Idrettstinget vedtok i 2015 å evaluere den felles IT-funksjonen som egen sak. Det ble i 2015
etablert et utvalg og sekretariat for evalueringen. Evalueringsutvalget leverte rapport i 2016,
som det blir jobbet videre med i 2017.

2.4.11 Felles IKT-løsninger og Digitalisering
2.4.11.1 Felles IT-strategi
NIF orienterte KUD i rapport datert 15. februar 2011, om «Idrettens utvikling av felles ITtjenester». Denne gjengir rekkefølgen og hovedmilepælene i utviklingen av idrettens felles ITtjenester. NIF og særforbundene utviklet i 2002 en felles IT-strategi (13.06.2002). Denne er
senere er oppdatert i 2009 (28.10.2009) og ble på nytt revidert i 2014 i regi av IT-utvalget med
en tydeliggjøring av viktige prinsipper som;


Fellesskapets ansvar og langsiktighet som bærende prinsipper
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Kjernen skal være et felles nasjonalt register som skal sikre hele idretten god
datakvalitet, forenkling og gjenbruk av informasjon på tvers av idrettens løsninger



Rapporten som ble levert i 2016 danner nå grunnlag for nytt målbilde og videre
retning

2.4.11.2 Digitaliseringsprosjektet
NIF ansatte i 2016 en midlertidig prosjektleder til å utarbeide en analyse for hva som må til for
ytterligere å «digitalisere» norsk idrett inn i fremtiden. Prosjektet ser på hvordan
organisasjonen skal innrette seg i større grad de digitale trendene og forventningene i
samfunnet. Prosjektet fortsetter i 2017, og er koblet til Evalueringsutvalget for IKTs
anbefalinger i det videre arbeidet.

2.5 HVORDAN NIF, SÆRFORBUNDENE OG IDRETTSKRETSENE
JOBBER MED Å OPPRETTHOLDE OG UTVIKLE ET GODT
AKTIVITETSTILBUD GJENNOM DEN ORGANISERTE IDRETTEN
2.5.1

Aktivitetsutvikling

2.5.1.1 Barneidretten
Det er ingenting som skulle tilsi at aktivitetstilbudet har vært synkende i 2016.
Antall barn i barneidretten har de siste årene økt jevnt, og det er viktig at kvalitetskravene til
god barneidrett blir opprettholdt. En ser tendens til at barn blir stadig yngre når de starter med
idrett. Dette utfordrer idretten på en ny måte. NIF opplever gjennom dialog med
særforbundene, at det jobbes det godt med barneidretten i Norge, men at en samtidig hele
tiden må ta tak i de utfordringer som er i barneidretten. Mange foreldre stiller også høye krav
til tilbudet idretten. Arbeidet med å følge opp kostnadene i idretten har ytterligere vært jobbet
med i 2016, både i organisasjonen og mot politiske myndigheter.
Idrettstinget vedtok i 2015 at det skal være en barneidrettsansvarlig i alle idrettslag. NIF har
fulgt opp dette i 2016, og konkretisert hva som skal være de konkrete oppgavene for en
barneidrettsansvarlig, samt utviklet en veileder som denne kan forholde seg til. Der er også
gjennomført 65 aktivitetslederkurs i regi av idrettskretsene i 2016.
2.5.1.2 Ungdomsidrett
Flere og flere forbund har utvikling av ungdomsidrett bedre forankret i sine planer. Likevel, å
endre en kultur – som det vil innebære å få flere ungdommer med lenger, vil ta tid.
Særforbundene jobber jevnt og trutt med utvikling av særidrettene. Med mange forbund som
tenker på sin idrett, har NIF og idrettskretsene en rolle i å koordinere helheten og
fellesidrettslige tiltak. Det skal være lov å drive med flere idretter, og verdien av allsidighet må
forstås helt ute på klubbnivå. NIF var redaktør på en bok «Ungdomstreneren», som kom ut i
2016, der både forskere og ressurspersoner fra idretten bidro med kapitler. Målet med
ungdomstrenerboka er at trenere skal se og utvikle hele mennesket. Boka fokuserer mye på det
viktige sosiale og relasjonelle aspektet som må ligge til grunn i all utvikling. Boka ligger som
pensum på Trener 2.
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Bruk av nett og sosiale media er en ny måte for idrettsorganisasjonen å nå ut til klubber,
medlemmer og andre rundt aktiviteten. NIF ser at målrettet bruk av sosiale media når mange.
Flere debatter og temaer når direkte ut til trenere, ledere og foreldre gjennom bruk av sosiale
media. På fagfeltet «ungdomsidrett» har NIF i 2016 jobber med få kommunisert
suksesshistorier for å beholde idrett lenger. Disse historiene blir lansert i 2017 under nettsiden
www.ungdomsløftet.no Flere særforbund har også blitt bevisst hvordan de skal forholde seg til
kommunikasjon på sosiale media, samtidig er dette noe som krever ressurser.

En del av de målene idrettsorganisasjonen har satt seg, har kurs og kompetanseheving som
virkemiddel. Organisasjonen har som mål at flere skal ta de kurstilbud som er utviklet og
tilrettelagt. Den totale kursrapporteringen for idretten i 2016 viser antall kurs (7 858), antall
kurstimer (88 986) og antall deltagere (84 540). Dette er en økning både siste år og over de
siste 4 årene vist i tabellen under.
Utvikling i %

Antall deltagere

Antall kurs

Antall kurstimer

Siste år

8,4%

8,8%

2%

Siste 4 år

10,9%

39,8%

9,5%

Når det gjelder ungdom viser den totale rapporteringen at 5,4% flere ungdommer har deltatt
på kurs i 2016 enn i 2015, og 29,6% flere enn for fire år siden. Målet om å øke antall ungdom
opp til 19 år som tar trener- og lederutdanning med 5% er derimot ikke nådd i 2016. Antallet
ungdom på trener- og lederutdanning går ned i 2016, med hhv -6,6% og -22,7%. Den totale
økningen av ungdom på kurs skyldes primært en kraftig økning på 16,8% på dommerkurs fra
2015 til 2016.
Om vi ser nærmere på tallene øker antall ungdom på trenerkurs med 10,2 % siste 4 år, men
har en nedgang -6,6 % siste år. Ungdom på lederkurs har en nedgang på -18,1 % siste 4 år, og
hele -22,7 % siste år. Noe av dette skyldes nok en ekstraordinær innsats i årene forkant av
ungdoms-OL. Her har det vært kjørt systematisk kurs i flere år nå, og i starten gikk svært
mange i påvente av et kurstilbud på dette området. Det er mulig nå at vi er nede på et normalt
nivå i gjennomføringen av dette kurset.
Blant ungdommene er det flest jenter som tar både trenerutdanning 54,9 % og lederutdanning
56,3 %.
Totalt sett er det likevel flest gutter i ungdomsgruppen som tar kurs, 54,7 %, igjen primært på
grunn av overvekt av gutter på dommerkurs.
2.5.1.3 Voksenidrett
Det nye idrettspolitiske dokumentet har nå i programerklæring punkt 4; «bli det mest
attraktive treningstilbudet for voksne». Dette innebærer at særforbundene i større grad må
bidra til at klubber også har et aktivitetstilbud for voksne. Det er laget en utviklingsplan for
voksenidrett i 2016. Mer på dette området kommer en tilbake til under punkt 5.1.8.
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2.5.2

Utvikling av en ny generasjon frivillige

Et av målene i NIFs søknad om å få arrangere Ungdoms-OL var at arrangementet blant annet
skulle bidra til å rekruttere en ny generasjon unge frivillige. Idrettsforbundet gikk i 2014 i
dialog med organisasjonskomiteen på Lillehammer om et skoleringsprogram for ungdom. De
unge var mellom 15 og 20 år og ble rekruttert fra idrettsorganisasjonen. Etter endt skolering
skulle de være frivillige under lekene i 2016. Programmet gikk over 2 år, med særlig fokus på
lokalt engasjement, bidro til å skolere 226 unge fra hele landet. Ca 130 av disse var frivillige
under ungdoms-OL. de som ikke var med som frivillige under lekene har forklart at det var en
kombinasjon av at tiltaket ble igangsatt for tidlig – og mange deltakere flyttet/ endret
skolesituasjon frem til 2016. Det kunne vært tydeligere kommunisert hva en hadde sagt ja til
da programmet startet. NIF har gjort nyttige erfaringer i etterkant av dette programmet, og tar
lærdommen med oss videre i arbeidet med å engasjere flere unge frivillige til andre
arrangement. I dette arbeidet ligger også å følge opp de 10 rådene om frivillighet som ble gitt
fra ungdom til Kulturministeren og idretten.

2.5.3

Jubileumsgave for å utvikle ungdomsidretten 2012-2016

Norges idrettsforbund feiret sitt 150-årsjubileum 15. mars 2011.
I den forbindelse fikk NIF en gave av Regjeringen – overskuddet av en lottorunde. Summen
endte på kr. 11.000.000,-, og ble kalt Jubileumsgaven. Pengene NIF mottok var øremerket
Ungdomsidrett- og å utvikle bærekraftige modeller for å beholde ungdom lenger i idretten. For
NIF var gaven sentral i arbeidet med et felles «ungdomsløft» i norsk idrett.
Årsaker at ungdom velger bort idrett ble diskutert i aktivitetsutvalget, og modellene ble
utformet på bakgrunn av hva man ønsket konkret å gjøre noe med. Stikkord i den sammenheng
var at «idretten er for lite fleksibel», «det må skapes flere lavterskeltilbud i idretten», «en skal
kunne holde på med flere idretter samtidig», «ungdom må skoleres for å enten ta
lederoppgaver og eller selv ta ansvar for egen aktivitet». I tillegg opplevdes det av flere at det
var en utfordring å kombinere idrett og høyere utdannelse, og en savnet gode modeller for
dette.
Idrettsstyret vedtok å lyse ut midlene innenfor fire spesifikke hovedformål, med en
prosjektperiode på fire år, fra 2012-2016, samt at NIF brukte midler til å belyse om tiltakene
som var satt i gang hadde forventet effekt. Dette oppdraget ble gitt senter for barne- og
ungdomsidrett ved Norges idrettshøyskole.
Målet var videre at de fire ulike modellene lett måtte kunne implementeres i nye eller
eksisterende klubbmiljøer på lokalt plan. NIF ønsket breddemodeller som appellerte til
særforbund og idrettskretser. De fire modellene ble som følger:
Modeller:
* Fleksibilitets-modellen:
Målet var å tilrettelegge et differensiert aktivitetstilbud, hvor ungdom med ulike idrettslige
ambisjoner skulle velge å fortsette i det idrettslige fellesskapet. Ungdom skal oppleve
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fleksibilitet med tanke på deltakelse og like muligheter til å delta og utvikle seg. I
fleksibilitetsmodellen skulle ungdom ha mulighet til å drive allsidig og/eller kunne fortsette
med sin hoved idrett selv om de ikke ønsket å satse/konkurrere. Ungdommen skulle kunne
velge omfang og deltakelse i den enkelte aktivitet ut ifra eget ambisjonsnivå. Et differensiert
aktivitetstilbud kan forstås både som et tilbud av ulike aktiviteter og et valg i forhold til anvendt
tid i en aktivitet.
* Samarbeids-modellen
Målet var å få ulike særidretter til å inngå et samarbeid for å koordinere sitt aktivitetstilbud
lokalt og regionalt, slik at ungdom skulle få mulighet til å drive med flere idretter i tråd med
naturlige sykluser. Flere særforbund måtte samarbeide for å søke på denne modellen. De
respektive særforbundene må inngå et samarbeid sentralt, og ha felles klubber lokalt som de i
samarbeid skal følge opp. Lokalt skulle det være forankret interne spilleregler på at det er mulig
å være aktiv etter egne ambisjoner i flere idretter, og at dette blir koordinert på en
hensiktsmessig måte
* Ungdomsdrevet idrettsaktivitet
Målet var å engasjere flere ungdommer som trenere og ledere i idrettslagene. Gjennom å
utvikle ungt lederskap skulle ungdom gis muligheter til å ta ansvar for eget idrettsmiljø.
Samtidig måtte voksne gi rom for ungdommenes egne ideer, gi fra seg ansvar og støtte de unge.
Det vil være av sentral betydning at det skapes gode læringsarenaer for fremtidige unge trenere
og ledere lokalt og regionalt. Særforbundet eller idrettskretsen måtte ha modeller som bevisst
involverer ungdom som trenere og ledere, dette i form av kurs, utviklings- og
utdanningsprosjekter og/eller mentorordninger.
* Morgendagens utøvere
Målet var å utvikle gode talentmiljøer som tenker og arbeider helhetlig, med tanke på gode og
prestasjonsrettede idrettsmiljøer, som også legger aktivt til rette for at utøverne tar utdanning.
Det er et mål at flere juniorer fortsetter sin aktive satsing etter overgang til senior, og dermed
har muligheter til å utvikle seg til topputøvere både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det
skal være egne kompetansebaserte idrettsmiljøer som skal styrke og legge til rette for
kombinasjonen toppidrett og utdanning. Det må være et krav om at utøverne tar studier ved
siden av, evt. har en annen karriereplan i kombinasjon med idretten. Modeller hvor
landslagsmiljøer aktivt samarbeider med universitet/høgskole vil være av særskilt interesse å
bidra til å styrke.
NIF mottok totalt 72 søknader hvorav 17 prosjekter (10 idrettskretser og 17 særforbund) fikk
støtte.

Evaluering av jubileumsgaven:
Det er ulik grad av resultatoppnåelse av arbeidet med Jubileumsgaveprosjektene. Det var få
tiltak som etter 3 år kunne vise til at dette tiltaket konkret bidro til at flere ungdommer var
lenger i idretten. Noen unntak finnes, blant annet med svømmeforbundets konsept «Vill i
vann» og «Young Aktive» i Nordland. Mange ungdommer har fått lederopplæring og er i dag
aktive i sine klubbmiljøer, uten at en konkret vet om det har en større effekt utover seg selv.
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Uavhengig av dette har arbeidet med prosjektene i de aller fleste tilfellene ført til positive
ringvirkninger i særforbund, idrettskrets eller i lokalmiljøer gjennom at man har fått prøvd og
testet, lært og tilpasset seg ulike situasjoner og målgrupper. Å jobbe så spisset med
frafallsproblematikken har satt i gang prosesser i organisasjonen, eksempelvis har
Skiforbundet tatt med seg viktige tiltak i sitt nye skipolitiske dokument. Friske og frie midler
over tid har gitt tilskuddsmottakerne mulighet til å jobbe med ideene uten korte tidsfrister.
Det har vært stor grad av ungdomsinvolvering i prosjektene. Organisasjonen har mange flinke
og engasjerte unge mennesker som ønsker å bidra. Det krever en annen fremgangsmåte når
man skal rekruttere og kommunisere med unge mennesker, og her har organisasjonen gjort
mange og nyttige erfaringer.
Det enkle er ofte det beste, dette viser også resultatene av jubileumsgaven. Det er ikke de mest
omfattende prosjektene med de største tilskuddene som nødvendigvis har gjort de store
oppdagelsene. De litt mindre, oversiktlige prosessene med et enkelt og konkret mål viser seg
vellykkede og levedyktige. Eksempler her er Judoforbundets «Trenerbanken»,
Rytterforbundets
«Stallpotet»,
Troms
Idrettskrets’
«Ungdomstreneren»
og
samarbeidsprosjektene mellom lokale Friskis og Svettis foreninger og lokale idrettslag. Alle
disse prosjektene lever videre etter prosjektperioden er slutt.
Videre viser NIF til Forskningsrapporten fra NIH, der hvert av tiltakene er beskrevet og
evaluert.
NIF tar med seg alle erfaringer med videre i arbeidet med ungdomsidretten, og har på
bakgrunn av erfaringene en annen kunnskap til å utfordre særforbundene og idrettskretsene
på i det videre arbeidet med å holde på flere ungdommer lengre i organisasjonen.

2.6 HVORDAN NIF JOBBER MED Å BEVARE OG SIKRE NIF SOM EN
ÅPEN OG INKLUDERENDE ORGANISASJON, OG BIDRA TIL AT
IDRETTSLAGENE
FRAMSTÅR
SOM
ARENAER
FOR
MENINGSDANNELSE OG VERDIFULLE RAMMER FOR SOSIALT
FELLESSKAP
Som det står i Idrettspolitisk dokument er visjonen «Idrettsglede for alle» en viktig, men
samtidig en krevende ambisjon. Det innebærer at vi som organisasjon skal strekke oss for å nå
alle, og ivareta alle som ønsker å bli medlemmer av organisasjonen.
Idrettsorganisasjonen skal fremstå åpen og inkluderende, og det viktigste er at medlemmene
finner seg godt til rette i idrettslagene lokalt. Der vi ser at idrettsorganisasjonen ikke
gjenspeiler samfunnet generelt, iverksetter organisasjonen tiltak for i større grad kunne
rekruttere inn. Dette gjelder blant annet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBTområdet og minoritetsområdet. Økt satsing på kjønnsbalanse har vært prioritert i 2016.
Samtidig må en ikke glemme å opprettholde arbeidet på det generelle idrettsfeltet, og ikke bare
ha tiltak for «spesielle» målgrupper.

2.6.1

Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Som del av spillemiddeltildelingen for 2016 ber Kulturdepartementet Norges idrettsforbund
om å fokusere særlig på ekstratildelingen til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.
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«I likhet med 2015, skal det også for 2016 inngå en særskilt rapportering på idrett for
mennesker med funksjonsnedsettelse.» Tilskuddet til formålet var i 2016 totalt 24 mill. kroner
fordelt på:
Post 1: 6 mill. kroner pluss 2 mill. kroner til idrett for mennesker med utviklingshemning.
Post 2: 8 mill. kroner, pluss 2 mill. kroner til idrett for mennesker med utviklingshemning.
Post 4: 6 mill. kroner.
I tillegg fordelte NIF 11,3 mill. kroner i post 2 til særforbundene. Slik at det over post 2 ble
fordelt 21,3 mill. kroner.
Post 1:
Tilskuddet opprettholder personalressursene i NIF regionalt og sentralt på fagområdet idrett
for mennesker med funksjonsnedsettelse. Fagkonsulentene regionalt bidrar i nært samarbeid
med særforbundene til følgende:





Kompetanse i møte med idrettslag/særkretser/særforbund/andre for å etablere eller
forsterke aktivitetstilbud, samt hjelp til rekruttering.
Dialog med interesseorganisasjoner og institusjoner med formål om å finne
samarbeidsformer som kan øke rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelse
til idrett/fysisk aktivitet.
Legge til rette arenaer for utprøving av idretter og aktivitetshjelpemidler, med formål å
rekruttere til idrettslagene.

Post 2:
Ekstratildelingen ble i 2016 benyttet til å styrke den etablerte forvaltning til særforbundene.
Tilskuddet er tildelt ut fra særforbundets måloppnåelse innenfor følgende fem
hovedkategorier:







Antall aktive medlemmer – snitt fra 2012-2014 etter en solidarisk modell.
Utøvere med tilretteleggings- og eller assistansebehov: Utøvere som har behov for
ledsager, brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolk og/eller assistanse til trening og
konkurranse.
Talentutvikling, toppidrettssatsning og landslagsaktivitet.
Organisasjonsutvikling, administrativ satsning og idrettens potensial
Særforbund med en særlig integrert trenings- og konkurranseaktivitet.

I 2016 ble det tildelt kr 19.304.040,- til 41 særforbund. NIF avholdt fagmøter med alle
tilskuddsmottakerne i slutten av året. I tillegg rapporterte alle særforbundene, faglig og
økonomisk rapport. NIF ser at alle tilskuddsmottakere har en vedtatt strategi eller
virksomhetsplan hvor målgruppen er omtalt. Flere særforbund har omfattende satsinger på
fagfeltet.
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Post 3:
Av midlene på post 3 utgjør kategorier for å ha utøvere med funksjonsnedsettelse en del av
kriteriene, og som gir uttelling både på det antallet de har, men også om de rekrutterer
ytterligere medlemmer med funksjonsnedsettelse. I tillegg blir det etterspurt om de har et
aktivitetstilbud, om de har et konkurransetilbud, og om de har kompetansetiltak for
målgruppen.
Post 4:
Para-Toppidrettssatsingen fikk et godt løft med ekstrabevilgningen på 6 mill. kroner til
formålet fra 2015.
Midlene på post 4 har gått til å styrke kapasitet i den faglige- og idrettslige utviklingen av
toppidrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er opprettet et nettverksforum «ParaRessurs» på tvers av fag og regioner. Samtidig har vi øket dedikerte fagpersoner i
prosentmessige stillinger innen ernæring, teknikk/motorikk, fysioterapi og legetjenester. OLT
har også opprettet en Para-Ung satsing, som består av de som er definert på rekruttlandslag i
idrettene. En sentral samling er avholdt med 40 utøvere, som blir fulgt opp regionalt fra OLT
sin side. I praksis betyr dette at OLT har blitt i bedre stand til å møte det økede behovet for en
tverrfaglig tilnærming til Para-Topp og Para-Ung utøvere. Det er en kjensgjerning at utøvere
med funksjonsnedsettelse ofte har komplekse utfordringer i tillegg til primærdiagnosen.
Effekten av et prestasjons- og helsefremmende, samt skadeforebyggende fokus, gir øket
treningskvalitet og –kvantitet, som er nødvendig for å kunne nå våre Paralympiske
målsettinger.



Para-Topp: Utøvere med funksjonsnedsettelse som er på landslag
Para-Ung: Utøvere med funksjonsnedsettelse som er på
rekruttlandslag/satsingsgruppe

Det ekstra tilskuddet fra 2015 gjorde det mulig for Olympiatoppen å styrke særlig de fire
prioriterte områder som er knyttet til den kvalitative og kvantitative Para-Toppaktiviteten (ref.
tabellen under).
Ekstramidlene har bidratt som et insitament for en ytterligere satsing på disse områdene i
2016, for å møte behovet til særidrettenes og vår egen forventning til innfrielse av de
paralympiske målsettinger og overordnede målsetninger i IPD. Ekstramidlene utgjør en tredel
av den totale innsatsen på disse områdene.
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Post 4: Para-Toppmidler
2016 Rapportering
Ekstramidler
Aktivitet

Andel
2014

2015

2016

Prosjektstøtte Para-Landslag

7 200 000

11 000 000

11 000 000

3 800 000

Stipend Para-Topputøvere

1 610 000

1 770 000

3 650 000

400 000

574 000

1 500 000

3 000 000

1 300 000

-

500 000

500 000

500 000

9 384 000

14 270 000

17 650 000

6 000 000

ParaRessurser – fagpersoner

ParaUng - Talentutvikling

Totalt

2.6.2

Ekstratildeling

Idrett for mennesker med utviklingshemning

NIF mottok fire mill. kroner til målgruppen over spillemidlene i 2016, fordelt på post 1 og post
2.
Midlene over post 1 ble benyttet til personalressurser med særlig ansvar for idrett for
mennesker med utviklingshemning, med mål om å ivareta målgruppen nasjonalt og
akkrediteringen til Special Olympics International (SOI). I 2016 ble grunnlaget for deltakelsen
for troppen til Special Olympics World Winter Games (SOWWG) mars 2017 lagt. Satsingen på
SOWWG har satt fokus på en «ny» idrett for målgruppen – innebandy.
Special Olympics International (SOI) har tydelige kravspesifikasjoner til sine medlemmer, og
NIF benytter betydelig menneskelige ressurser i ulike avdelinger for å innfri forventningene til
å opprettholde akkreditering som Special Olympics Norway (SON). Herunder juridisk,
økonomisk og organisatorisk kompetanse. NIF hadde to personer med funksjonene Sports
Director og National Director innenfor Special Olympics-systemet gjennom 2016. Disse
ivaretok også «Utvalg for idrett for utviklingshemmede» som NIF har opprettet.
Her får NIF rapporter over de tildelte 2 mill.
Det ble fordelt 2 mill. kroner til 16 særforbund. Tildelingen var søknadsbasert og ble basert på
særforbundenes framlagte planer, klubbutvikling, kompetanseheving på trenere for
målgruppen samt utvikling av konkurransetilbud nasjonalt og regionalt for målgruppen.
Rapporteringen viser at særforbundene i hovedsak har liten erfaring med arbeid for
målgruppen og vil derfor ha nytte av langsiktig oppfølging.
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2.6.3

Speile mangfoldet i befolkningen

I programerklæring 2 står det at NIF vil speile mangfoldet i samfunnet. I 2016 ble det fremlagt
undersøkelser som viser at idretten blant majoritetsgutter og minoritetsgutter, ikke skiller i
veldig stor grad. Forskningsrapporten «Ung i Oslo» 2016, viste at stadig flere med
minoritetsbakgrunn er innom barneidretten, men der minoritetsguttene ikke er langt unna
deltakelse fra majoritetsguttene, faller minoritetsjentene i større grad fra enn
majoritetsjentene. Det er positivt at flere er innom idretten, men det er bekymringsfullt at
idretten ikke greier å beholde minoritetsjentene. Rapporten gav ikke konkrete løsninger på
utfordringen, men NIF tar dette med seg videre i inkluderingsarbeidet.

2.6.3.1 Inkludering i IL
I 2016 ble totalt 347 idrettslag tildelt midler fra tilskuddsordningen «Inkludering i IL», en
økning på 9 idrettslag siden 2015. Etter godkjenning av Kulturdepartementet ble idrettsrådene
i Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien og Sandnes nye forvaltningsenheter i ordningen i 2016.
I 2016 viser ordningen totalt til inkluderingsarbeid i 17 byer, med idrettsråd og enkelte
idrettskretser som forvaltningsenheter. Rapporten for 2016 viser en videreføring og
sammenheng med ordningens arbeid fra tidligere år, men med hovedvekt på inneværende år.
For 2016 har det blitt gjennomført 592 tiltak for alle av ordningens kategorier, og av disse er
364 ukentlige tiltak. Tiltakene gjenspeiler økt rekruttering til idrettslagene, herunder bidratt
til 775 nye medlemmer og 842 unge og voksne med minoritetsbakgrunn som har bidratt i
organisering og gjennomføring av tiltak. Utover det betydelige tilskuddet fra
Kulturdepartementet til ordningen for 2016 har også kommunene totalt bidratt med 4,2
millioner kroner til inkluderingsarbeidet. Det sendes egen konkret rapport på benyttelse av
midlene og effekten av disse fra NIF til KUD for 2016.

2.6.3.2 NIFs flyktningfond
På bakgrunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen høsten 2015 vedtok Idrettsstyret i
september samme år å etablere NIFs flyktningfond. Ansatte i NIF har administrert og ledet
arbeidet med fondet. Fra en oppstart med NIFs egenkapital, er fondet i dag avhengig av at
eksterne parter (fond, andre statlige midler) støtter fondet. NIF utviklet kriterier for at
idrettslagene kunne søke om midler inntil kr. 25.000,- for å understøtte frivilligheten. Tilskudd
skulle bidra til at flyktninger enten fikk et aktivitetstilbud på mottak, eller at nylige bosatte ble
invitert inn i idrettslaget. Midler kunne gå til treningsutstyr, baneleie, midler til trenere eller
transport. 429 idrettslag ble tildelt midler i 2016. Av idrettslagenes rapporter for høst 2015 og
2016 fremgår det at nærmere 8500 flyktninger har vært involvert i tiltak i regi av idrettslagene.
Totalt har 980 idrettslag søkt om 20,5 millioner kroner i 2015 og 2016. I tillegg har Norges
Fotballforbund tildelt midler fra UDI og IMDI til 122 fotballklubber. NIF har jobbet med å
videreføre fondet, NIF registrerer at flyktningefondet når målgruppene gjennom idrettslagene.
Enkle søknadsprosesser, kort behandlingstid og rask utbetaling har gjort fondet til et vellykket
prosjekt, med mange solskinnshistorier landet rundt. NIF mener dette er et godt eksempel på
hvordan frivilligheten kan stimuleres til å bidra, ved at andre aktører tar den konkrete
kostnaden til utstyr ect det å få eksempelvis flyktninger i aktivitet.
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2.6.4

Flere idretter inn i norsk idrett

Målet om tilrettelegging for mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett kom inn i IPD i 2011.
NIF vektlegger at nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling, at alle
idretter behandles etter sammen prinsipp internt i idretten og det offentlige, at idrettenes
rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke organisering. Nye idretter inn i organisasjonen
bidrar til at organisasjonen utvikler seg i takt med det som skjer på aktivitetsfronten i
samfunnet. I 2016 har padltennis, terrengtri og futsal blitt opptatt som nye grener, samt en har
vært i god dialog med norsk rullebrettforbund. NIF vil også påpeke at svært mange
særforbund, idrettskretser, idrettsråd idrettslag legger til rette for aktivitet for også andre enn
medlemmer. Dette er tiltak som åpen hall, turposter, turorientering, og bygging av anlegg som
er åpne og tilrettelagt for alle.
2.6.5

Økonomi som barriere for idrettsdeltagelse

Idrettstinget vedtok i 2015 å arbeide for å redusere økonomiske hindringer slik at alle barn og
unge skal ha råd til å delta i idrettsaktivitet. NIF og underliggende organisasjonsledd jobber
kontinuerlig med kostnadsbegrensende tiltak, samtidig som vi utfordrer og samarbeider med
det offentlige for å støtte barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Se under
resultatrapport.
Norges idrettsforbund signerte Fritidserklæringen 7.juni i 2016. Dette var en viktig milepæl og
forsterker arbeidet med å sikre at alle barn og unge skal ha råd til å delta jevnlig i minst en
idrettsaktivitet. Arbeidet med Fritidserklæringen startet sommeren 2015, og NIF har deltatt
aktivt både i forberedelsen og oppfølgingen av erklæringen. Høsten 2016 deltok i flere
innspillmøter i samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratets (Bufdir) arbeid med
en veileder om arbeid mot barnefattigdom for landets kommuner.
NIF var i 2014 med på å starte opp Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og
unge (NDFU), og har også i 2016 sittet i styringsgruppen. NDFU har utarbeidet og formidler
verktøyet ALLEMED, som i 2017 vil bli utvidet til å inkluder kommuner.
For å kartlegge status i de ulike særforbundene ble det i 2016 gjennomført to post-3 runder,
der den siste runden hadde ekstra fokus på kostander i idretten. Der kom det frem at
inngangsbilletten til de fleste idrettene oppleves som overkommelig, men at kostnadene
akselererer i løpet av ungdomsårene. Spesielt gjelder dette for utøvere som ønsker å satse på
sin idrett - grunnet økt reisevirksomhet til konkurranser og treningssamlinger, økende krav til
utstyr og økte treningsavgifter. Det er derimot få særforbund som har kartlagt de reelle
kostandene i sin idrett, men flere er bevisste på økonomi som barriere og hva som er
kostnadsdrivere i idretten og de ulike grenene. Enkelte forbund har satt i gang konkrete tiltak,
som Skiforbundet som nå informerer om bruktkvelder. NIF vil fortsette å følge opp
særforbundene på konkrete tiltak de gjør for at økonomi skal bli en begrenset som barriere for
deltakelse.
NIF kjenner til enkelte idrettsråd (f.eks. Drammen, Tromsø og Asker Idrettsråd) og
idrettskretser (f.eks. Hordaland Idrettskrets) som har samarbeid regionalt og lokalt for å
ivareta barn og unge som lever i familier med begrensede økonomiske ressurser.
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2.6.6

Verdiarbeid i praksis

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidretten er gjennomgående godt
forankret og blir fulgt opp gjennom de årlige samtalene med særforbundene rundt
rapporteringen på midlene til barne- og ungdomsidretten. Her ser vi at den nye post3ordningen bidrar til at dette i større grad settes på dagsorden og formaliseres i
særforbundene.
Aktivitets- og konkurransetilbudet i særidrettene vurderes mot idrettens verdigrunnlag og
ideene som ligger til grunn for den norske idrettsmodellen i de årlige samtalene rundt
rapportering på midler til barne- og ungdomsidretten.
Arbeid mot trakassering og hets er særlig vektlagt siste årene. Prosjektet ”med idretten mot
homohets” (2007-2009) er nå integrert i det daglige verdiarbeidet. Det ble i 2012 etablert egne
ressurssider om mobbing (www.idrett.no/tema/mobbing). I 2016 er arbeidet mot seksuell
trakassering og overgrep fortsatt fulgt opp, og det har vært jobbet med nye og enklere rutiner
for oppfølging. Det har i 2016 vært flere saker som har vært håndtert på ulikt nivå relatert til
trakassering og overgrep i idrettsorganisasjonen.
Arbeidet med politiattester er videreført i idrettsorganisasjonene. Dette er et tydelig signal til
både omverden og våre egne medlemmer, og er et viktig ledd i arbeidet for å styrke idrettens
mulighet til å tilby trygge oppvekstmiljø.

2.6.7

Demokratisk praksis i organisasjonsleddene

Kontrolltiltakene, primært av idrettslag, i regi av NIF og idrettskretsene er også i 2016 blitt
videreført med uforminsket innsats. Dette er viktig både av organisasjonsmessige og
idrettspolitiske grunner. Det er viktig at idretten har kontrollrutiner som sikrer at det ikke blir
stille spørsmål om idrettslagene er selveiende og frittstående i de organisasjonsleddene som
mottar offentlige tilskudd. Videre er det avgjørende at grunnlaget for tildeling av spillemidler,
lokale offentlige midler lokalt, samt momskompensasjon er korrekt og troverdig. I 2016 ble
over 200 idrettslaget plukket ut til stikkprøvekontroll
2.6.8

Rekruttering av inaktive

Norsk idrett ønsker å rekruttere flere medlemmer, og det arbeidet idrettsorganisasjonen hver
dag gjør gjennom sitt ordinære virke er idrettens største bidrag til en bedre folkehelse. Likevel
er det mange idrettslag som tilbyr tilrettelagte aktiviteter til dem som blir definert som
inaktive. Slike tilbud er i stor grad noe ekstra som idrettslagene tar på seg, og det krever ofte
ekstra ressurser. I 2016 fikk heller ikke NIF midler fra Helsedirektoratet, så NIF prioriterte da
ingen sentrale virkemidler til å utvikle dette arbeidet. Flere prosjekter i særforbund og
idrettskretser har derimot fått støtte fra Ekstrastiftelsen til denne målgruppa. Enkelte
idrettskretser og særforbund gjør særskilte tiltak for inaktive, som «aktiv på dagtid», men det
er utenfor spillemidlene.
Strategien «Aktiv inspirasjon» på dette området ble vedtatt i 2014, og ligger til grunn for det
arbeidet som pågår videre.
2.6.9

Økt kjønnsbalanse

Programerklæring 6 i idrettspolitisk dokument sier at en skal engasjere flere kvinner og unge
i trener- og lederrollen. Gjennomgående viser det seg at kvinner jevnt over er under22
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representert både som trenere og ledere. I 2016 var det tid å starte med arbeidet for nok en
gang se på hvordan en kan få flere kvinner i trener- og lederroller i idretten.
Som en start på det hele startet NIF med en kartlegging av nåværende situasjon. Ved
inngangen til 2016 er det 59 % menn og 41 % kvinner som er medlemmer i organisasjonen. I
styreverv i hele norsk idrett er det 36,2 % kvinner, mens når en ser det totale antall styreledere
er det 76,6 % menn.
I løpet av året har NIF samlet inn de erfaringer som en tidligere har hatt på dette området. NIF
har søkt erfaringer fra organisasjoner utenfor idretten, blant annet ved møter med
Arbeiderpartiets kvinnenettverk og Høyres kvinneforum og NHOs program Female Future.
Det har vært 3 seminarer konkrete knyttet til tema, der en har løftet frem de tiltak som er i
organisasjonen. Flere særforbund og idrettskretser har delt sitt arbeid på dette feltet. Det har
vært stor deltakelse på alle disse seminarene. NIF sendte også en gruppe fra særforbund og
idrettskretser på «European Women and Sport» i Stockholm i mars 2016, der 19 personer
deltok, 5 av disse med støtte fra NIF.
NIF bad også om konkrete innspill fra organisasjonen på hva ytterligere som trengs for å
fremme kvinner i trener- og lederroller. Resultat av dette iverksettes i 2017, som
mentorprogram for kvinner som er potensielle for topp-posisjoner i organisasjonsleddene.
I tillegg har vi blant annet tatt opp temaet på interne møteplasser som fellesforum hvor
org.sjefer og generalsekretærer diskuterte utviklingsplanens tiltak på området.

NIF ser at en trenger ytterligere dokumentasjon på hvordan det faktisk står til med
kjønnsbalansen i norsk idrett. NIF gjennomfører av den grunn et mindre forskningsarbeid, for
å se på hva har faktisk blitt gjort på dette området de siste årene.


Prosjektet «Likestilling i idretten» skal gi kunnskap om status, arbeid og erfaring med
å engasjere flere kvinner i trener- og lederroller. Alle særforbundene er med i
kartleggingen. Prosjektet vil også se særlig på utviklingen fra 2006 til 2016, ved å
sammenligne de nye for 2016 med resultatene med undersøkelsen «Likestilling og
mangfold i norsk idrett: Bedre med flere på banen», som ble utgitt i 2008 av
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i samarbeid med Norges
idrettshøgskole (NIH). Faglig ansvarlig for prosjektet er professor emerita Kari Fasting,
som også ledet arbeidet med rapporten fra 2008. Prosjektets resultat skal gjøre det
lettere for særforbund og andre deler av idretten å arbeide for bedre kjønnsbalanse i
alle funksjoner på alle nivå.

Som et videre tiltak, jobber NIF med en et årlig «Idrettens likestillingsbarometer» basert på
idrettens tilgjengelige data om kjønnsfordeling i ulike roller i organisasjonen. Dette blir lansert
første gang i 2017.

På trenersiden gjennomføres det nå i samarbeid med Høgskolen i Innlandet en undersøkelse
blant trenere i flere idretter, der også spørsmål knyttet til trenerengasjement og kjønn er med.
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Flere forbund har konkrete tiltak på å få flere kvinnelige trenere, men dette er noe som også
må jobbes videre med fremover.

2.6.10 Arbeidet mot manipulasjon av idrettskonkurranser
NIF har i 2016 hatt en tett dialog med partene i Samarbeidsforumet mot kampfiksing og den
nasjonale plattformen mot kampfiksing. I februar 2016 ble det foretatt endringer i NIFs lov
som innarbeidet IOCs «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of
Competitions». NIF har ferdigstilt en norsk tilpasning av et e-læringsprogram utarbeidet av
IOC, og har i samråd med særforbund vurdert hvordan e-læringsprogrammet best mulig kan
tas i bruk. Det har i tillegg vært arrangert et møte mellom den nasjonale plattformen mot
kampfiksing og relevante særforbund med fokus på best mulig forebyggende arbeid mot
kampfiksing.
NIF har i 2016 vært representert på relevante arenaer der kampfiksing har vært et tema. Dette
omfatter blant annet learn&share under YOG2016 og Europarådets regionale seminar «Keep
Crime Out Of Sport».

2.7 SIKRE GRUNNLAGET FOR EN ETISK OG FAGLIG KVALIFISERT
TOPPIDRETTSSATSING OGG SIKRE EN BREDDE INNENFOR
TOPPIDRETTEN
Norge har opprettholdt sin posisjon som en ledende internasjonal vinteridrettsnasjon.
Sommeridrettene har ikke hatt tilsvarende resultatutvikling til tross for en rekke fremragende
internasjonale resultater, noe som også OL og PL i Rio viser.
Idrettsåret 2016 ble totalt sett ikke mye dårligere enn de to foregående årene. Samlet for OL
og Paralympics i Rio ble målene ikke nådd. Likevel gir gode resultater press på stipendene som
OLT forvalter. Dette gjelder både de typisk «norske» idrettene, men også en rekke andre.
Det er særforbundene som har et helhetlig ansvar for egen toppidrett. Statistikkene over
mesterskapsmedaljer og turneringsresultater er en naturlig del av særforbundenes
årsrapporter.
2.7.1

Olympiatoppens organisasjons- og utviklingsarbeid

Utviklingsavdelingen med OLTs regionale avdelinger har gjennom hele 2016 arbeidet med å
implementere utviklingsplanen som ble utarbeidet i 2015. Fokus har vært å etablere best mulig
sammenheng mellom regional og sentral virksomhet med klare ansvars- og
oppgavefordelinger. Utviklingsavdelingens oppdrag er langsiktig med hovedfokus på
morgendagens toppidrettsutøvere. Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB arbeides det
med talentprosjekter i 11 idretter (16 grener). Det har vært arbeidet med etablering av
avdelingen «OLT Sørøst» og avdelingsleder er ansatt. Avdelingen vi bestå av fylkene Buskerud,
Vestfold og Telemark.

Arbeidet med Toppidrett for funksjonshemmede (TIF) er integrert i OLT arbeid på alle felt og
resultatutviklingen er positiv. Det har vært fokus på arbeidet med «Unge TiF» senere endret
navn til «ParaUng».
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2.7.2

Fagavdelingene og coachvirksomheten

Samspillet mellom fagavdelingene og coachvirksomheten er avgjørende for å kunne bidra til
landslagenes prestasjonsutvikling. Det har vært arbeidet kontinuerlig med samhandlingen
mellom coachene og fagavdelingene gjennom samlinger med prestasjonsteam for hver idrett.
Prestasjonsteamene bestående av fagavdelingers eksperter, coach for særidretten og
særidrettens landslags/sportsansvarlige. Interne dialogmøter har forsterket dette arbeidet der
sommer- og vinteridrettssjefen har hatt sentrale roller. Fagavdelingene har balansert sine
ressurser mellom faglig utviklingsarbeid og implementering av kunnskap i treningsgruppene.
2.7.3

Campus Sognsvann

Arbeidet med å realisere Campus Sognsvann er avgjørende viktig for at Norge skal kunne
opprettholde sin posisjon som toppidrettsnasjon. Dette arbeidet har kommet et skritt videre,
men svært mye gjenstår. NIF/OLT har sammen med særidrettene definert behov for
treningsareal og laget et forprosjekt som beskriver en mulig løsning som ivaretar
treningsbehov for svært mange særidretter i tillegg til Olympiatoppens basis behov. Denne
skissen er også forankret hos styret ved NIH og er presentert for KUD og Oslo kommune.
Oppføring av midlertidig treningshall ved Olympiatoppen er i løpet av 2016 endelig godkjent
og bygging er påbegynt. Hallens plassering er på parkeringsplassen rett ved inngangen til OLT
og vil gi økt kapasitet for trening, faglig oppfølging og testing. Hallen vil stå klar våren 2017.
2.7.4

FoU-arbeidet på toppidrett

Olympiatoppen har fokusert på samhandling med forskningsinstitusjoner og idrettens
ypperste utøvermiljøer for å drive relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Vi har prioritet
samspillet mellom OLT og SenTIF/NTNU og andre forskningsinstitusjoner med kompetanse
og vilje/evne til å prioritere toppidrettsforskning. Prosjekt Ski 2018 skal sikre gode ski før og
under OL 2018. Videre har OLT gjennomført forskningskonferanse, FoU tankesmie og egne
utviklingsprosjekter i tett samspill med OLTs fagavdelinger.
2.7.5

Ungdoms-OL 2016

Olympiatoppen, gjennom enhet for talentutvikling, har hatt i oppgave å forberede,
gjennomføre og evaluere ungdomsmesterskapet Youth Olympic Games - Lillehammer for
utøvere og trenere. Den norske troppen i YOG Lillehammer besto av i alt 74 utøvere, hvorav
40 gutter og 34 jenter.
Norge stilte med utøvere i alle 16 idrettene. Det ble arrangert to forberedelsessamlinger for
trenere og en samling for utøvere og trenere i forkant av mesterskapet. For utfyllende
informasjon om forberedelser og gjennomføring henvises det til rapporten «Olympiatoppens
evaluering av forberedelser og gjennomføring» av Ungdoms — OL på Lillehammer.
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3 MÅLOPPNÅELSE

INNENFOR

DE

ENKELTE

TILSKUDDSPOSTENE
3.1.1

Idrettens samlede pengestrømmer og ressursbruk

3.1.1.1 Tverridrettslig samarbeid basert på en ryddig rolle- og ansvarsdeling.
I forbindelse med søknaden om spillemidler er det tydeliggjort hvordan de ulike
organisasjonsleddene har ansvar for å bidra til måloppnåelsen, samt hvilke tilskuddsposter
som ligger til grunn for realiseringen av de enkelte målene (”ansvar og finansiering”).
Postinndelingen kan være en fruktbar måte å styre hovedstrømmene av spillemidler i relasjon
til hovedformål, men det betyr ikke at det nødvendigvis er enkelt å rapportere langs slike linjer.
De fleste store utfordringene i norsk idrett løses gjennom parallell innsats fra flere innenfor en
ryddig rolle- og ansvarsdeling. Norsk idretts styrke er det tverridrettslige samarbeidet på flere
nivåer. Det blir tilsvarende vanskelig å peke på et enkelt organisasjonsledds bidrag ett bestemt
år som det eneste utslagsgivende for måloppnåelsen. Det som skjer i idrettslaget er påvirket av
mange faktorer, alt fra tradisjon, enkeltpersoner, kultur i særidretten, samt det at de må
forholde seg til lover, bestemmelser og retningslinjer i organisasjonen.
Gjennomgangen nedenfor vil derfor ikke søke å beskrive mange små enkle sammenhenger,
men først og fremst peke på dominerende bidrag over tid, samt vise hvor ressursene til denne
innsatsen hentes fra. Det vil også være viktig å etterlate et ryddig bilde av de ulike
organisasjonsleddenes primære bidrag til den helhetlige oppgaveløsningen.
3.1.1.2 Idrettens samlede pengestrømmer.
Norsk idrett henter sin finansiering fra flere kilder. Det vil i en rekke sammenhenger være
vanskelig å følge den enkelte pengestrømmen isolert. Dette gjelder særlig hvis den øremerkede
pengestrømmen er et minoritetsbidrag innenfor et stort innsatsområde.
For 2016 vil det komme en nøkkeltallsrapport i september 2017.
Lokalt utgjør klubbenes egenfinansiering og sponsorinntekter de klart største inntektskildene,
men de summerte kommunale bidragene utgjør betydelig beløp. De samlede lokale
pengestrømmene utgjør ca. 75 % av idrettens totale pengestrømmer. Sett fra lokalplanet blir
de sentrale og fylkeskommunale tilskuddene av relativt begrenset størrelse.
Det etterlatte bildet er at de fleste store aktivitetsområdene vil måtte finne sin
hovedfinansiering utenfor spillemidlene, og at innsatsen med spillemidler derfor ikke vil være
eneste forklaringsvariabelen når en skal vurdere prioriteringene og valg av virkemidler i
forhold til grad av måloppnåelse.
Mer om finansiering vil NIF komme tilbake til i nøkkeltallsrapporten.
3.1.1.3 Fordeling av ressurser på aktivitetsområdene.
Det frivillige fundamentet og kravet til utstrakt demokratisk virksomhet, stiller samtidig store
krav til koordinering, kompetanse og sammenheng i organisasjons-arbeidet sentralt. Med 2,2
mill. medlemskap og et spenn i aktiviteter fra lokal barneidrett til internasjonal toppidrett, blir
det nødvendig å dimensjonere alle funksjoner optimalt.
Idrettstinget vedtok en ny gjennomgang av forvaltningsordningene, og dette arbeidet ble
påstartet i 2016.
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3.1.2

Post 1

3.1.2.1 NIFs økonomi og arbeidsoppgaver innenfor post 1.
På post 1 ble NIF tildelt 135 millioner i grunntilskudd til NIF sentralt og regionalt.
Disse midlene disponeres sentralt til politisk ledelse, administrasjon, personalforvaltning,
organisasjon og lovarbeid, kommunikasjon og samfunnskontakt, arbeid med idrettens
rammevilkår, store arrangementer og møter, forvaltning av spillemidlene, strategisk
idrettsutvikling, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, økonomiforvaltning,
internasjonalt
organisasjonsarbeid,
internasjonalt
utviklingssamarbeid,
strategisk
anleggsarbeid, tilrettelegging for regional kompetanseutvikling, samt oppfølging av regionale
ledd. I år har en det gått midler til å dekke Bernanderutvalget, samt midler til dopingsakene
fra post 1.
3.1.2.2 NIFs bidrag til måloppnåelse innenfor post 1
NIFs bidrag til måloppnåelsen, finansiert av post 1, har i 2016 vært størst innenfor målene for
en frivillig, medlemsbasert organisasjon, faglig forvaltning av spillemidlene til øremerkede
formål, internasjonalt arbeid, idrettens rammebetingelser, idrettens verdiarbeid, samt
administrativt samarbeid og fellestjenester (eget punkt nedenfor).
NIFs organisasjon er beskrevet senere (eget punkt nedenfor). Arbeidsformen som sentralledd
er i økende grad blitt å involvere særforbundene og idrettskretsene i administrativt og faglig
samarbeid, samt koordinere medlemsorganisasjonenes samlede innsats i tråd med dette (eget
punkt under effektivisering og samarbeid).
3.1.2.3 Idrettskretsenes økonomi og arbeidsoppgaver
Idrettskretsene er tildelt 40,711 millioner kroner i grunntilskudd og kompetansemidler
innenfor post 1. Summen av spillemidler og andre overføringer via NIF utgjør til sammen ca.
72,843 millioner kroner i 2016.
Utover dette har idrettskretsene flere inntektskilder, først og fremst fra sine respektive
fylkeskommuner.
Midlene fra post 1 disponeres i hovedsak til politisk ledelse, administrasjon, lovarbeid,
organisasjonsarbeid, arbeid med samfunnskontakt og idrettens rammevilkår,
kompetanseutvikling for idrettslag og idrettsråd, samt anleggsutvikling.
I tillegg har de fleste idrettskretsene påtatt seg et tydelig ansvar for å koordinere prosjekter
rettet inn mot folkehelse, fysisk aktivitet og idrett i skolen, regional talentutvikling og
toppidrett. Dette er i hovedsak finansiert fra andre kilder.
3.1.2.4 Idrettskretsenes bidrag til idrettens måloppnåelse innenfor post 1.
Idrettskretsenes bidrag til måloppnåelsen, finansiert av post 1, har også i 2016 vært størst
innenfor arbeid med å bidra til målene for en frivillig og medlemsbasert organisasjon,
organisasjons- og kompetanseutvikling for idrettslag og idrettsråd, samfunnskontakt og
idrettens rammevilkår, samt anleggsutvikling.
Idrettskretsene er blitt ytterligere profesjonalisert innenfor lov- og organisasjonsarbeid og har
tatt et tydelig ansvar for rydding i organisasjonsregistrene (NIFs sentrale database) og
idrettslagenes etterlevelse av NIFs lov. Idrettskretsene har også en viktig oppgave ved opptak
av nye idrettslag for å sikre at idrettslagene oppfyller kravene for medlemskap og for å sikre
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nødvendig veiledning både ved dannelse og når en søker å få en stabil drift. Dette er et
kontinuerlig «vedlikeholdsarbeid» da det er utskifting av lokalt tllitsvalgte. Det brukes også en
del veiledning for å få nye aktiviteter inn i eksisterende idrettslag fordi erfaringer viser at dette
på sikt er en mer stabil struktur og mindre formele krav til organisasjonen. Idrettskretsene gjør
en helt nødvendig oppgave som sikrer en fortsatt demokratisk, frivillig og medlemsbasert
organisasjon.
I tillegg har idrettskretsene økt sin innsats innenfor det regionale kompetansearbeidet. De kan
skilte med tydelig vekst i sine leveranser de siste årene, da særlig innenfor klubb- og
idrettsrådsutvikling.
Det er et sentralt mål for idretten å være landsdekkende, helt ned i den enkelte kommune og
ethvert lokalsamfunn. Tilslutningen til idretten i befolkningen i form av medlemskap i
ordinære idrettslag varierer mye.
I 2016 bidro alle idrettskretsene med ressurser i forbindelse med fakkelturneen, for å
synliggjøre unge ildsjeler regionalt.
3.1.3

Post 2

3.1.3.1 Fordelingen av midler særforbundene.
På post 2 ble særforbundene i 2015 tildelt 237 millioner kroner i grunntilskudd. Utover dette
har særforbundene flere inntektskilder.
Dette bildet er imidlertid veldig ulikt fra særforbund til særforbund, avhengig av det enkelte
forbundets medlemsstørrelse og attraktivitet i sponsormarkedet. Dette vil
nøkkeltallsrapporten søke å fremvise tydeligere.
Midlene fra post 2 disponeres i hovedsak til politisk ledelse, administrasjon, lede
konkurransevirksomheten og aktivitetstilbudene for alle aldersgrupper, følge opp idrett for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, administrere kompetanseutviklingen, samt ta seg av
toppidretten og landslagsvirksomheten.
På flere viktige innsats- og aktivitetsområder utgjør rammetilskuddet en begrenset del av
finansieringen. Hovedfinansieringen hentes i utstrakt grad fra markedsmidler, prosjektmidler
over post 3 og post 4, samt medlemsinntekter (lisenser etc.).
3.1.3.2 Særforbundenes bidrag til idrettens måloppnåelse
Særforbundenes bidrag til måloppnåelsen, finansiert av post 2, har i 2016 vært størst innenfor
målene for aktiviteten (barn, unge, voksne, toppidrett, mennesker med nedsatt
funksjonsevne), idrettens kompetanseløft og trenerløypa. Flere særforbund jobber også godt
med anleggsutvikling og organisasjonsutvikling.
I en bred og frivillig organisasjon, hvor eierskapet og styringsretten over de lokale
organisasjonsleddene ligger hos medlemmene selv, er det viktig å se de langsiktige effektene
av den sentrale innsatsen, enten dette er i form av endringer i konkurransetilbudet,
kompetanseutviklingen eller lengre endringsprosesser. Mange idretter er i tillegg sterkt
påvirket av klimaet fra år til år.
Bildet for særforbundene er temmelig variert, uten at vi i denne rapporten finner det naturlig
å analysere hva som ligger til grunn for hvert enkelte særforbund. Dette vil en komme tilbake
til i nøkkeltallsrapporten. Det er nå en naturlig del av de årlige oppfølgingsmøtene rundt barneog ungdomsidretten med hvert enkelt særforbund (se post 3).
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Det langsiktige helhetsbildet for særforbundene er fortsatt positivt og særlig positivt er vekst i
unge voksne og voksne. Utfordringene er størst blant ungdom, der en på tross av mange tiltak
ikke får ønsket effekt i antall medlemmer eller aktive i målgruppa 13-19 år. Måloppnåelsen
likevel innenfor post 2 må derfor sies å være meget god helhetlig sett.
3.1.4

Post 3

Mål for post 3:
1. Bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) innenfor den frivillige, medlemsbaserte
idretten.
2. Bidra til et godt tilbud for ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige, medlemsbaserte
idretten.
3. Bidra til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene.
3.1.4.1 Fordeling av midler til særforbundene.
Over post 3 ble NIF tildelt 153 millioner kroner til post 3, der kr 129 819 397,- gikk til fordeling
gjennom en resultatbasert ordning. De sentrale oppgavene er aktivitetsutvikling, trener- og
lederutvikling, samt klubbutvikling gjennom særforbundene. I tillegg er idrett for mennesker
med nedsatt funksjonsevne blitt et prioritert område de siste årene med egne økonomiske
rammer.
De siste årene har flere søkere gått sammen om prosjekter finansiert over post 3. Dette var
opprinnelig «Idrett og ledelse», men er etter hvert utvidet med «Klubb- og
kompetanseutvikling», deretter «Ungt lederskap 16-19 år» og «Trenerløypa». NIF organiserer
det faglige sekretariatet for kompetansearbeidet, som i det faglige arbeider i tett dialog med
det administrativt oppnevnte «Kompetanseutvalget». I tillegg finansieres barneidrettsforsikringen og styrking av utstyrsmidler via post 3.
3.1.4.2 Bidrag til måloppnåelse.
Post-3-området omfatter mange av de rapporterte målene, og skal bidra til å videreutvikle
norsk idrett i tråd med den norske idrettsmodellen og idrettens verdigrunnlag. Post 3 bidrar
vesentlig å virkeliggjøre denne.
Den nye post 3 modellen ble i 2016 benyttet for fjerde gang for å beregne støtten til hvert
særforbund. Fra å ha en søknadsbasert ordning som i stor grad handlet om å presentere planer
og vyer for fremtiden, måler den nye modellen resultatene særforbundene leverer. Dette
gjelder både på utvikling i aktivitetstall, men ikke minst kreves det at særforbundene kan
dokumentere formell og praktisk implementering av de retningslinjene og virkemidlene som
hever kvaliteten i barne- og ungdomsidretten. I tillegg må de dokumentere
kompetansearbeidet, både strukturelt og gjennom registrering av gjennomførte tiltak i
sportsadmin. Dette har ført til økt kvalitet på læringsmål og kursregistrering, og medfører at
vi samlet sett har en god oversikt og kan følge utviklingen i alt kompetansearbeid gjennomført
i hele norsk idrett.
Implementering av kvalitet og verdigrunnlag i virksomheten:
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I post-3 vurderingen er det en egen kategori som vektlegger det enkelte særforbunds
implementering av kvalitet og idrettens verdigrunnlag i virksomheten. Resultatene viser stor
variasjon mellom særforbundene.
NIF evaluerer gjennom årlige møter med hvert særforbund på faglig/administrativt nivå,
særforbundenes formelle og reelle oppfølging av prinsippene bak den norske idrettsmodellen.
På disse møtene vektlegges en generell gjennomgang særforbundets arbeid og resultater
innenfor barne-, ungdoms- og breddeidretten, samt leveransene innenfor sentrale
kompetanseområder. Det benyttes en grov skala på hvert punkt: 0=Ikke implementert,
1=Under arbeid, 2=Implementert. Det utbetales kr 20 000,- for karakteren 1 og kr 40 000,for karakteren 2.
Figuren nedenfor viser status i form av antall særforbund som kommer i hver kategori på det
enkelte spørsmål i 2016.

Implementering av kvalitet og verdigrunnlag
(antall særforbund)
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Omregner vi dette til prosent gir det følgende bilde. I parentes er tallet for 2015.
”Implementert verdigrunnlaget” viser formell implementering i særforbundet. Her får
henholdsvis 72% (69%) av særforbundene godkjent på implementering av barnerettigheter og
bestemmelser, 70% (67%) på ungdomsretningslinjer og 83% (76%) på integrering av
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
”Praktisering i aktivitet og konkurransetilbudet” adresserer hvordan særforbundene har
implementert områdene i praktisk utforming av aktiviteten. Her får henholdsvis 65% (63%) av
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særforbundene godkjent status på barneidretten, 61% (59%) på ungdomsidretten og 59%
(50%) på aktivitetstilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
”Helhetlig kompetansetilbud” viser om særforbundene selv har, eller gjennom idrettskretsene
har et tilbud ut til idrettslagene. Følgende prosentandel har fått godkjent status.
Klubbutvikling 69% (63 %), ledelsesutvikling 43% (41 %), trenerutvikling 70% (69 %),
arrangementsutvikling 72% (65 %), og kurs i tilrettelegging for mennesker med nedsatt
funksjonsevne 67% (63%).
Gjennomgående fremstår situasjonen som tilfredsstillende, dog uten å gi grunn til å svekke
innsatsen. Det er grunn til å legge merke til at to særlig viktige områder henger etter, nemlig
praktisering av god ungdomsidretten og tilbudet om klubbutvikling.
Resultatene viser at gjennomsnittsresultatene for en rekke store særforbund er betydelig bedre
enn for de små. Det er ikke overraskende. Flere av disse har et etablert et faglig apparat og gode
strategier for å ivareta både breddeidretten og kompetanseutviklingen.
Det er derfor slik at om en ser på status i forhold til antall aktive de ulike særforbundene har i
den prioriterte aldersgruppen, så endrer bildet seg på de fleste områdene betydelig i positiv
retning. Dette er beregnet ut fra idrettsregistreringen 31.12.2015. Tallene viser at mellom 9199% av barn og ungdom mellom 6 og 19 år er i et særforbund med topp score, implementert
på hvert av områdene.

Implementering kvalitet og verdigrunnlag
Sett i forhold til andel av aktive 6-19 år i særforbund
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3.1.5

Post 4

Toppidrett - Fordelingen av midler til særforbundene.
På post 4 ble NIF tildelt 135 millioner kroner til fordeling innenfor en søknadsbasert ramme.
Budsjettet styrkes med markedsinntekter og driftsinntekter fra Toppidrettssenteret.
De sentrale postene innenfor OLTs budsjett var i 2016 (2015 i parantes):
Fagavdelingene, forskning og utvikling

41,7 mill (40,7)

Tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging av særforbund

60,4 mill (55,3)

Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics

17,1 mill (7,5)

Stipender

16,8 mill (15,9)

Drift av OLT og Toppidrettssenteret

17,8 mill (18,1)

Summert

153,8 mill (137,5)

Tilskuddet på post 4 er økt med kr. 7 millioner fra 2015 til 2016 (se tilskuddsbrevet til NIF),
hvor kr. 6 mill gikk til å styrke toppidrettssatsingen for utøvere med nedsatt funksjonsevne.
Frie markedsmidler er inne i 153,8 med kr. 9,5.

3.2 NIFS SENTRALE ORGANISERING OG ANSATTE
3.2.1 Organisasjonskart
NIFs er samlet innenfor fire overordnede avdelinger (Stab, Organisasjon, Idretts-utvikling og
Olympiatoppen). Innenfor disse er det en rekke mindre avdelinger med spesialiserte
funksjoner. Flere av disse ivaretar et nasjonalt fagansvar innenfor sitt område.
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Sentralstaben holder til på Ullevål Stadion i Oslo, mens Olympiatoppen holder hus ved
Sognsvann og NIF IT-supportsenter holder til i Drammen.

3.2.2

Oppgavefordeling drift av organisasjonen

3.2.2.1 Generalsekretæren
Generalsekretariatet koordinerer den samlede virksomheten og har den daglige dialogen med
Idrettsstyret og Presidentskapet. I 2016 har Generalsekretariatet også koordinert arbeidet med
Ungdoms-OL 2016.

3.2.2.2 NIF stabsfunksjoner
Staben utgjøres av en gruppe avdelinger som i stor grad har merkantile og stabsmessige
funksjoner.
a) Administrasjonsavdelingen
Administrative støttefunksjoner for generalsekretæren, forværelse, postmottak og arkiv.
Utleie og drift av Idrettens hus, nasjonalt sentralbord, kantine, møteromsadministrasjon
og andre fellestjenester.
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b) Markedsavdelingen
Ansvarlig for alle markedsmessige avtaler og logobruk i NIF. Avdelingen vedlikeholder og
utvikler eksisterende og nye avtaler, samt forvalter og etterlever IOCs charter og
bestemmelser innenfor marked.
c) Personalavdelingen
Forvalter arbeidsgiveransvaret for ansatte i NIF. Personaladministrasjon og lønnskjøring
for NIF og idrettskretsene. Rådgivning og støtte til ledere. Forhandlinger og samarbeid
med arbeidstakerorganisasjonene. Kontakt og oppfølging NHO.
d) Arrangementsavdelingen
Planlegging og praktisk tilrettelegging av store arrangementer i NIFs regi, samt
organisere NIFs deltakelse i store eksterne arrangementer. Samarbeid med eksterne
partnere.
e) Økonomiavdelingen og Idrettens regnskapskontor
NIFs økonomiavdeling har ansvaret for budsjett, regnskap og økonomiske rapporter i
NIF. Bistå avdelingslederne i styringen av avdelingsbudsjettene. Økonomisk rådgivning
til andre organisasjonsledd. Administrasjon av idrettens konsernkontosystem.
Oppfølging av merverdiavgiftsordningene og gaveinnberetning innenfor idretten.
Idrettens regnskapsbyrå (IRK) er et internt regnskapsbyrå som tilbyr regnskaps- og
lønnstjenester primært til særforbund, idrettskretser og NIF.
f) NIF IT-tjenester (IKT-avdelingen)
Leverandør av kommunikasjons- og kontorstøtteløsninger. Utvikling og vedlikehold av
nasjonale databaser, grensesnitt mot disse og idrettsspesifikke systemer og
medlemsløsninger. Drift av nasjonalt nettverk, internettaksess og servermiljøer.
Brukerstøtte til Idrettens sentralt og regionalt ansatte, idrettslagenes klubbløsninger,
ulike rapporterings- og søknadsordninger. Forhandle og følge opp idrettens felles
leverandøravtaler. Forvalte og sikre helhetlig, felles kommunikasjons- og IT-tjenster
innenfor organisasjonen.
g) Internasjonal avdeling
Internasjonalt organisasjonsarbeid. Formidling av norsk idretts interesser internasjonalt,
herunder samarbeid med nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner.
h) Informasjon
Internt og eksternt informasjonsarbeid. Pressekontakt. Ansvar for NIFs nettsider og øvrige
sosiale medier, samt digitalisering.

3.2.2.3 Avdeling idrettsorganisasjon
Organisasjon utgjøres av en gruppe avdelinger som i stor grad følger opp den frivillige
organisasjonen, det internasjonale organisasjonsarbeidet, NIFs lovverk, kommunikasjon,
samfunnskontakt og informasjon. Utforming av idrettspolitiske dokumenter, søknader og
rapportering. Disse gruppene ble ledet av Organisasjonssjefen.
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a) Organisasjon og frivillighet
Kontroll og oppfølging av idrettens organisasjon, herunder idrettskretsene og deres
kjerneoppgaver. Medlemsregistrering og årlige statistikker.
b) Juridisk avdeling
Forvalte NIFs lovverk og oppfølging av praktiseringen av lovverket, samt vedtatte
forskrifter og retningslinjer. Følge opp regelverket til WADA. Forestå juridiske
utredninger og fortolking. Kvalitetssikre forretningsavtaler.
c) Idrettspolitisk avdeling
Tilrettelegge for politisk dialog med offentlige myndigheter. Generell samfunnskontakt.
Kommunikasjon i mediene. Utforming av idrettspolitiske strategier og dokumenter.
Rådgiving innen anleggspolitiske spørsmål, herunder finansiering av idrettsanlegg og
prioriteringer innenfor anleggsutviklingen. Oppfølging av idrettens miljøstrategi.
d) Organisasjonsutvikling
Utvikling av idrettsorganisasjonen, herunder styrearbeid, ledelse og godt
organisasjonsarbeid for øvrig. Oppfølging av klubbutviklingen.

3.2.2.4 Avdeling idrettsutvikling
Strategisk ledelse av det faglige arbeidet innenfor barne- og ungdomsidretten, samt idrett for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ledes av Utviklingssjefen.
a) Kompetanse
Nasjonalt fagansvar innenfor trening, ledelse ungdom. Samarbeider tett med
Kompetanseutvalget. Utvikler kompetansetilbud. Rådgiverfunksjon overfor
særforbundene.
b) Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Nasjonalt fagansvar innenfor idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvikler
rekrutterings- og kompetansetilbud. Rådgiverfunksjon overfor særforbundene. Felles
veilederskolering. Regional aktivitetsutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne
gjennom regionale fagkonsulenter.
c) Barn, ungdom, inkludering og bredde
Forvaltning av spillemidler til barn, ungdom og bredde. Oppfølging av idrettens
barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett. Samarbeidet tett med
Aktivitetsutvalget. Rådgiving innenfor aktivitetsutvikling.
d) Internasjonalt utviklingssamarbeid
Internasjonalt solidaritetsarbeid og utviklingssamarbeid i utvalgte samarbeidsland.
Utvekslingsprogram for ungdom med land i sør i samarbeid med Fredskorpset.
Samarbeid med Norad.
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3.2.2.5 Olympiatoppen
Olympiatoppen er gitt ansvar og myndighet på overordnet nivå for tilrettelegging for
kompetanseutvikling, trenerutvikling og coaching, beste praksis i toppidrettsarbeidet og
kvalitetssikring av OL-og Paralympics-forberedelsene. Arbeidet rettes både mot dagens og
morgendagens toppidrettsutøvere; funksjonsfriske og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dette betyr oppfølging og kvalitetssikring av særforbundenes toppidrettsarbeid, forvaltning av
OLTs faglige ressurser og økonomiske tilskudd til idrettene, koordinering av egne regionale
avdelinger og forankring av regional virksomhet til OLT sentralt og til særforbund.
Olympiatoppen har også ansvaret for treningssentret på Sognsvann, helhetlig tilrettelegging
for kompetanseutvikling, trenerutvikling og coaching, beste praksis i toppidrettsarbeidet og
kvalitetssikring av OL-og Paralympics-forberedelsene. Arbeidet rettes både mot dagens og
morgendagens toppidrettsutøvere; funksjonsfriske og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
a) Coaching av særforbundene
Oppfølging og kvalitetssikring av særforbundenes toppidrettsarbeid, forvaltning av OLTs
faglige ressurser og økonomiske tilskudd til idrettene. Virksomheten i henholdsvis
sommer- og vinteridrettene har hver sin leder gjennom sommer- og vinteridrettssjefene.
Coachenes rolle er å være bindeleddet mellom to komplekse organisasjoner;
særforbundene (SF) og Olympiatoppen (OLT). De skal både være primærkontakt og lede
og koordinere det organisatoriske og faglige samspillet mellom SF og OLT.
b) Administrasjon
Personalforvaltning. Økonomiforvaltning. Administrativt ansvar for Olympiatoppen og
treningssentret på Sognsvann.
c) Utviklingsavdelingen
koordinering av OLT regionale avdelinger og forankring av regional virksomhet til OLT
sentralt. Kompetanseutvikling/trenerutdanning, unge utøvere og studie/karriererådgivning. Toppidrett for utøvere med funksjonsnedsettelse
d) Fagavdelinger
Fag- og forskningssjef leder og koordinerer OLTs fagavdelinger utholdenhet, kraft/
styrke, motorikk/teknikk, ernæring, teknologi, idrettspsykologi, toppidrettscoaching og
treningsavdelingen samt hatt FOU ansvar. Som leverandør av fagkompetanse av høy
kvalitet, har fagavdelingene vært inne i landslagene i ulikt omfang etter nærmere avtale
mellom det enkelte landslag og Olympiatoppen
e) Helseavdeling
OLTs helsepersonell og medisinske tjenester.
f) Olympisk avdeling
Planlegging og gjennomføring av OL, Paralympics, European Games, YOG og EYOF.
Kontakt med de internasjonale organisasjonsledd som toppidretten er tilknyttet.
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3.2.3

Ansatte i NIF

Faste ansatte årsverk (2015 i parentes):
Regionalt

116,40 (111,1)

Sentralt, inkl. OLT

164,95 (149,9)

SUM

281,35 (261,0)

Antall sysselsatte årsverk i NIF sentralt
Sysselsatte årsverk

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NIF sentralt

180

161

170

176

183

185

191

Antall ansatte i NIF sentralt
Antall ansatte sentralt pr. 31.12.2016 er 213
Antall ansatte
NIF sentralt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

179

192

189

203

189

208

213

3.3 PRINSIPPER FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL SÆRFORBUNDENE
3.3.1

Rammetilskudd til særforbundene

Tilskuddsmodellen ble vedtatt av Idrettstinget i 2003 og var til ny behandling i 2007.
Resultatet var at gjeldende modell ble videreført. Overføringsmodellen for rammetilskudd til
særforbundene er som følger:




Grunntilskudd
Aktivitetstilskudd
Regiontilskudd
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3.3.2

Viktige hensyn ved etablering av fordelingsmodellen

Det har vært et mål å ivareta både de små og de store særforbundene på en god måte i
fordelingsmodellen. Modellen skal fungere ”solidarisk” og bidra til mangfoldet i norsk idrett.
Dette er bakgrunnen for at alle mottar et likt grunntilskudd.
Samtidig var det i 2003 et uttrykt ønske å komme bort fra skjønnsmessige vurderinger og i
stedet finne en matematisk modell der man på objektivt grunnlag forholdsvis lett kan regne
seg til hva hvert enkelt særforbund skal ha.
I dagens modell kan man enkelt forandre vekttall og fordeling mellom aldersgruppene. Videre
kan man enkelt endre vektingen mellom aktivitetstilskuddet og grunntilskuddet, hvis dette er
politisk ønsket.
En grunnleggende forutsetning for modellens konsistens er at registreringen av de aktive
medlemmene i lagene er korrekte. En overgang til registrering av individuelt medlemskap og
aktivitetstilhørighet i et nasjonalt medlemsregister vil bidra til vesentlig økt kvalitet på
datagrunnlaget.
Norges Bedriftsidrettsforbund og Norske Studenters Idrettsforbund er fra 2004 tatt inn i
modellen. De forbundene som har færre enn 1500 medlemmer får en andel av grunntilskuddet
ut i fra et forholdstall, som gjenspeiler hvor mange aktive/antall idrettslag de mangler i
forholdet til å oppfylle kravet om 1500 medlemmer.
3.3.2.1 Grunntilskudd
Grunntilskuddet tildeles likt til alle de særforbundene som oppfyller minstekravene til et
særforbund (1500 individuelle medlemmer og 20 idrettslag som medlemmer).,-. Utover
grunntilskudd kan særforbundene tildeles:



Nasjonalt grentillegg. Dette tildeles pr ekstra gren når forbundet administrerer ytterligere
idrettsgrener som hver for seg oppfyller minstekravene til et særforbund.
Internasjonalt grentillegg. Dette tillegget blir gitt pr ekstra internasjonalt forbund når
forbundet har internasjonal deltakelse innenfor godkjente nasjonale tilleggsgrener og disse er
tilsluttet egne internasjonalt godkjente særforbund.

3.3.2.2 Aktivitetstilskudd
Definisjonen av hva som er et aktivt medlem, er at vedkommende driver regelmessig trening,
konkurranse eller mosjonsaktivitet i regi av et idrettslag. Ledere og trenere etc. teller også med
som aktiv medlem.
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Størrelsen på aktivitetstilskuddet er avhengig av en vekting mellom de ulike
aldersgruppene: 0–5 år, 6–12 år, 13–19 år, 20–25 år og fra 25 år og oppover.
Aktivitetstilskuddet fordeles med en ”solidarisk” profil som vektlegger idrettslig
mangfold. Tilskuddet pr medlem trappes ned ved økende antall medlemmer, slik at de
siste medlemmene i de store særforbundene tillegges liten vekt.
I praksis finner en særforbundenes vektede aktivitetstall finnes ved å multiplisere alle
aktive i en aldersgruppe med aldersgruppens vekttall, for deretter å summere disse.
Deretter benyttes kvadratroten av denne summen som særforbundets vekttall i
totalfordelingen.
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3.3.2.3 Regiontilskudd
16,7 prosent av rammetilskuddet (fra post 2) gis som et regiontilskudd, som fordeles til
særforbundene etter en modell som er basert på antall idrettslag. Det maksimale antallet
idrettslag som kan utløse regiontilskudd, er satt til 1000. Særforbundene kan bruke midlene
til arbeid i regionene slik de selv finner det formålstjenlig. Sum regionstilskudd 2016 var kr 33
176 250.

3.3.2.4 Satser og forholdstall




Forholdet mellom grunntilskudd og aktivitetstilskudd er 3 til 4.
Nasjonalt grentillegg er lik et halvt grunntilskudd.
Internasjonalt grentillegg er lik et halvt grunntilskudd på toppen av nasjonalt
grentillegg.

Vekttallene for aldersgruppene er:
Aldersgruppe
Vekttall

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26 år +

0

2

10

2

1

3.3.2.5 Tilskudd til idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Før fordeling på grunntilskudd og aktivitetstilskudd bevilger Idrettsstyret en ramme til
fordeling blant de særforbundene som har tatt ansvaret for å gi et aktivitetstilbud til mennesker
med nedsatt funksjonsevne innenfor sin idrett. Under rapporteringen av post 2 ber
departementet om en oversikt over tildelte spillemidler mellom de ulike særforbundene, samt
en redegjørelse for fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn ved tildeling av midler.
Fordelingen av post 2 midler mellom de ulke særforbund følger bakerst i den finansielle
rapporteringen. Fordelingen viser også hvordan tilskuddet til integreringsarbeidet er fordelt.
Tilskuddet over post 2 til idrett for funksjonshemmede, totalt 21,3 mill. kroner (herunder 2
mill. kroner øremerket til utvikling av idrett for utviklingshemmede), ble i 2016 fordelt til 41
særforbund etter følgende kriterier:

1. Antall aktive medlemmer (snitt siste tre år) Solidarisk fordelt (kvadratroten som
faktor) – 25 % (av totalsum)

2. Utøvere med store tilretteleggingsbehov/tilbud – 10 %
3. Toppidrettsutøvere, landslag, talentutvikling – 10 %
4. Organisasjonsutvikling, administrativ satsing, idrettens potensial – 45
%

5. Integrert aktivitet og arrangement (Trening/konkurranse) – 10 %
6. Søknadsbasert tilskudd til utvikling av idrett for utviklingshemmede:
- Målrettet klubbutvikling
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- Kompetanseheving på trenere for målgruppen
- Utvikling av konkurransetilbud nasjonalt og regionalt til målgruppen.

3.3.2.6 Tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett
Dette er en egen målstyrt ramme innenfor post 2. Den kommer i tillegg til den ordinære
rammen som er beskrevet foran. Rammen for midler til utviklingsorientert ungdomsidrett var
i 2016 kr 33 000.000,-. Midlene fordeles etter mye av den samme prinsipielle modellen som
post 2 for øvrig, men datagrunnlaget er begrenset til antall aktive medlemmer i særforbundene
i alderen 13-19 år.
a) Administrasjonstilskudd.
 Grunntilskuddet pr særforbund er satt til kr 100 000,-.
 Nasjonalt grentilskudd er satt til kr 50 000,-.
 Internasjonalt grentilskudd (tillegg) er satt til kr 50 000,-.
b) Aktivitetstilskudd.
Gjenstående ramme, fordeles etter en ”solidarisk” profil som vektlegger idrettslig
mangfold etter samme modell som post 2. I praksis betyr dette at tilskuddet pr
medlem trappes ned ved økende antall medlemmer, slik at de siste medlemmene i de
store særforbundene tillegges liten vekt.

3.3.3

Tilskudd til barn-, ungdom- og breddetiltak

Dette var en søknadsbasert ordning med rapporteringsplikt fram t.o.m. 2012, men ble endret
med virkning fra 2013. De overordnede målene ble ikke endret, og det er et overordnet mål at
tiltakene som gjennomføres skal styrke aktiviteten og kompetansen i idrettslagene og/eller
fører til økt rekruttering i idrettslagene, samt at de unge fortsetter lengre i idrettslagene.
Innsatsområdene er:





Trener- og lederutvikling
Aktivitetsutvikling
Klubbutvikling
Målgrupper for midlene beholdes slik som tidligere år og er:
o Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
o Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
o Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli
bedre inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forvaltningsordningen er fra 2013 dreiet fra en ren søknadsordning over til større grad av
resultatrapportering og tildeling i forhold til måloppnåelse. En sentral del av de nye kriteriene
var en årlig evaluering av særforbundenes implementering av idrettens felles verdigrunnlag i
aktivitetstilbudet, både formelt og i praksis. Idrettsstyret så dette som viktig når en fordeler så
store pengestrømmer. Samtidig forutsetter Idrettsstyret at en slik ordning suppleres med
forskning og periodisk evaluering for å få mer detaljert kunnskap om måloppnåelsen og
effektene på prioriterte områder.
En rekke forbund vil etter hvert få vesentlig endret tildeling fra gammel til ny beregningsmodell. Det var derfor bred enighet om at innføringen skulle skje på en forutsigbar måte, slik
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at en sikrer kontinuitet og gir nødvendig tid til omstilling i organisasjonen. Tilpasningen til
tildelte rammer etter nytt system skal skje gradvis og med like store deler over 3,5 år.
Tilskuddsmottakerne mottok i 2014 som forskudd innenfor post 3 et beløp som tilsvarte 90 %
av samlet tilskudd foregående år. Denne tildelingen kunne siden ikke reduseres. Deretter ble
den avsluttende tildelingen foretatt slik at ingen særforbund mottok mindre enn 95 % av
foregående år. I 2015 og 2016 vil nedre garanterte grense være 90 % av foregående år.
Tilskuddsmottakerne har et selvstendig ansvar for at midlene anvendes på en måte som gjør
at det skapes mer og bedre aktivitet ute i idrettslagene. Dette skal kunne dokumenteres overfor
NIF ved kalenderårets slutt.
Samlet ramme for post 3 var i 2016 153 000 000,-. Av dette gikk totalt kr 129 819 397,- til en
resultatbasert ordning.
Aktivitetsomfang for relevante målgrupper. Samlet tildeling i 2016: kr 70 181 620,-.


Utvikling i tilslutningen fra relevante målgrupper (premiering av økning).
Samlet tildeling i 2016: kr. 13 367 928,-.



Omfang av kompetansegivende prosesser (deltakertimer).
Samlet tildeling i 2016: kr 27 849 849,-.



Vurdering av kvalitet og verdigrunnlag basert på en årlig gjennomgang av hvert enkelt
særforbunds oppfølging av felles verdigrunnlag og vedtatte retningslinjer.
Samlet tildeling i 2016: kr 18 420 000,-.

4 RESULATRAPPORT PRIORITERTE OMRÅDER
4.1 EN LÆRENDE ORGANISASJON
NIF har de siste årene før 2016 ikke prioritert større summer til forskning. Olympiatoppen har
hatt noe midler til FOU, og noe har vært ivaretatt gjennom senterstruktur og samarbeid med
høgskoler og universitet. NIF er fortsatt abonnent på Norsk Monitor, og har brukt data derifra
både i strategisk arbeid, samt gitt opplæring til flere av medlemsorganisasjoner som kan krysse
data til eget bruk. Utover det har NIF gjennom jubileumsgaven hatt et særskilt
dokumentasjonsoppdrag. I tillegg sitter NIF representert i referansegrupper i flere av sentra
som får midler fra departementet til forskning på idrett. Noen særforbund har fått gjennomført
forskning på spesifikke tema, gjerne gjennom doktorgradsarbeid ved høgskoler og universitet
eller EU-prosjekt. Med bakgrunn i at det trengs mer forskning på idrettsfeltet, der kunnskapen
også kan overføres til praksis for idretten, har en prioritert midler til dette arbeidet i 2016.
Forskningsplanen som ble vedtatt av idrettsstyret i 2015 har vært utgangspunktet for hvilke
områder og tema en trenger mer kunnskap om.
4.1.1

Langsiktig mål (2019):

a) Norsk idrett er en lærende organisasjon som vektlegger et bredt anlagt FoU-arbeid og
implementerer løpende ny kunnskap i sitt organisasjonsarbeid og aktivitetstilbud.
b) Norsk idrett har god oversikt over medlemsmassens utvikling og preferanser, og
evaluerer løpende organisasjonens innsats og kvaliteten på tilbudet til medlemmene.
Kommentar: NIF er godt i gang her, og har fra 2016 prioritert økte ressurser til FOU-arbeid.
På konferanser og seminarer har det vært hentet inn forskere. Boka «Ungdomstreneren» har
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vært skrevet av flere forfattere som videreformidler forskningsbasert kunnskap. Likevel trengs
det ytterligere samarbeid med andre aktører for at idretten skal få drevet kunnskapsbasert
utvikling. For ytterligere å få kunnskap om organisasjonen, venter en nå på det nye
medlemsregisteret som skal være klart til 2018.

4.1.2

Mål for 2016.

a) Å ha innført et nytt og kvalitativt bedre rapporteringsregime for medlems- og
aktivitetstall.
Kommentar: NIF er i gang med dette og innen 2018 skal det nye samaordna rapportering
være på plass og alle medlems og aktivitetstall skal være registrert i ny løsning.

b) Å ha startet arbeidet med å få detaljert kunnskap om rekrutteringen og ivaretakelsen
av medlemmene gjennom livet, fra 6 til 60 år.

Kommentar: På dette området er en ikke kommet i gang, utover at prioriterer arbeid som
gjør at alle medlemmer blir registert i ny løsning. Når det er på plass, kan en starte å se på de
data som idretten har i sin database.
c) Etablert nært samarbeid med vitenskapelige institusjoner med relevant forskning på
området. I 2016 kom NIF i gang med 3 konkrete forskningsprosjekter.

Kommentar: Samarbeid med Høgskolen i Innlandet om å se på «treneren». Hva er
motivasjonen bak å bli trener, har treneren kompetanse, mulighet for å få påfyll av
kompetanse, evt om kompetansen en får dekker de behov som treneren har. Dette prosjektet
vil være ferdig i 2018, og trenere fra et stort antall forbund er med i undersøkelsen.
Samarbeid med Norges idrettshøgskole om området «ungdomsidrett». NIF inngikk i 2016 en
avtale med NIH om å støtte det alt pågående samarbeid NIH og NOVA har. NIF vil her støtte
NIH med en stipendiat som både jobber opp mot de eksisterende prosjektene til NIH og
NOVA, men også med mulighet til å knytte til idrettens nye datamateriale etter hvert.
Stipendiaten vil se på kvantitative data fra flere kilder, og som vil gi NIF mer kunnskap om en
går fra flere idretter til en idrett, og når frafallet skjer i de ulike idrettene.
Tiltak organisasjonen har gjort på å få til bedre kjønnsbalanse. Gjennomføres av emirata Kari
Fasting, som er tilknyttet NIH. Dette prosjektet er omtalt under punktet «økt kjønnsbalanse».

4.2 LØFT FOR IDRETT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
4.2.1

Langsiktig mål (2019)

a) Norsk idrett tilbyr et likeverdig idrettstilbud som inkluderer alle mennesker med nedsatt
funksjonsevne i hele landet.
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b) Toppidrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er integrert i særforbundenes
landslagsarbeid og Olympiatoppens tilrettelegging for norske toppidrettsutøvere.
Kommentar: Norsk idrett har som mål at vi skal gi et likeverdig idrettstilbud. Det er i dag
utfordrende å måle om vi lykkes på dette området, da en vellykket integrering vil gjøre denne
type målinger overflødig. Det ble i 2016 og vil fremover være prioritert egne ressurser for å få
inkludere alle, samtidig som det er viktig at inkludering av alle ikke skjer kun i separerte tiltak.
Videre ansvar og fordeling av måloppnåelse er beskrevet i utviklingsplan på dette området.

4.2.2

Mål for 2016

a) Bedret evne til å nå ut lokalt med informasjon og motivering
Kommentar: Flere særforbund har særskilt satsing for å nå målgruppen gjennom ulike
arenaer for utprøving av idretter og åpne kvelder/samlinger. NIFs regionalt ansatte har
kartlagt behov og eksisterende tilbud i idrettslagene i alle deler av landet i 2016.
b) Økt kompetanse og evne til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse i
særidrettenes aktivitetstilbud.
Kommentar: Alle særforbund har læringsmål
funksjonsnedsettelse gjennom trener 1 utdanning.

for

idrett

for

mennesker

med

c) Styrket kapasitet i den faglige- og idrettslige utviklingen av toppidrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse.
Kommentar: Vi har opprettet et nettverksforum «Para-Ressurs» på tvers av fag og regioner.
Samtidig har vi øket dedikerte fagpersoner i prosentmessige stillinger innen ernæring,
teknikk/motorikk, fysioterapi og legetjenester.

Vi har også opprettet en Para-Ung satsing, som består av de som er definert på rekruttlandslag
i idrettene. En sentral samling er avholdt med 40 utøvere, som blir fulgt opp regionalt fra OLT
sin side.

I praksis betyr dette at OLT har blitt i bedre stand til å møte det økede behovet for en tverrfaglig
tilnærming til Para-Topp og Para-Ung utøvere. Det er en kjensgjerning at utøvere med
funksjonsnedsettelse ofte har komplekse utfordringer i tillegg til primærdiagnosen.
Effekten av et prestasjons- og helsefremmende, samt skadeforebyggende fokus, gir øket
treningskvalitet og –kvantitet, som er nødvendig for å kunne nå våre Paralympiske
målsettinger.
Para-Topp: Utøvere med funksjonsnedsettelse som er på landslag
Para-Ung: Utøvere med funksjonsnedsettelse som er på rekruttlandslag/satsingsgruppe

43

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

4.3 EKSTRA LØFT FOR IDRETT MED UTVIKLINGSHEMNING
4.3.1

Langsiktig mål (2019)

a) Det er et bredt tilbud til utøvere med utviklingshemming i hele landet.
Kommentar: Arbeidet her pågår, og det er kontinuerlig mål at flere med utviklingshemming
skal finne et tilbud i norsk idrett. Dette er beskrevet i utviklingsplan.
4.3.2

Mål i 2016

a) Arbeidet for mennesker med utviklingshemning er fullverdig integrert i NIFs regionale
arbeid.
Kommentar: Dette ivaretas av NIFs regionale fagkonsulenter gjennom deres daglige arbeid,
samt det ivaretas av Olympiatoppen regionalt når det gjelder toppidrett for
utviklingshemmede (INAS/Paralympics).
b) Det er utviklet en nasjonal handlingsplan for tilrettelegging av lokal aktivitet for mennesker
med utviklingshemning innenfor 10 særforbund.
Kommentar: I løpet av 2016 ble utviklingsplanen «Idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse» utviklet i samarbeid med særforbundene og vedtatt av idrettsstyret.
Utviklingsplanen ivaretar også idrett for utviklingshemmede.

4.4 KOSTNADSKONTROLL I BARNEIDRETTEN
Idrettstinget vedtok i 2015 å arbeide for å redusere økonomiske hindringer slik at alle barn og
ungdommer skal ha råd til å delta i idretten. NIF jobber kontinuerlig med kostnadsbegrensende tiltak sammen med underliggende organisasjonsledd, for eksempel rundt
medlems- og treningsavgifter, kostnader til utstyr og i forbindelse med reise til konkurranse
og samlinger.

4.4.1

Langsiktig mål (2019)

a) Særidrettene er bevisste på økonomiske barrierer i sin idrett, og arbeider systematisk med
idrettslagene for å redusere reiser til konkurranser og tilgang til idrettsutstyr slik at
kostnadene for deltagelse er på et minimum i barneidretten.
b) Alle barn og ungdommer har råd til å delta i minst en idrett innenfor de store nasjonale
idrettsgrenene, og barn og ungdom som bor i familier med lav inntekt får støtte fra det
offentlige uavhengig av hvor i Norge de bor.
c) Det finnes mulighet for lokalt gjenbruk og utlån av utstyr innenfor alle kommuner.
Kommentar: Arbeidet med de langsiktige målene er godt i gang. NIF utfordrer
særforbundene på hva det er som i de enkelte idretter bidrar til å øke kostnadsnivået. NIF
signerte Fritidserklæringen 7.juni i 2016. Dette var en viktig milepæl og vil forsterke arbeidet
med å sikre at alle barn og unge skal har råd til å delta i minst en idrettsaktivitet innenfor de
store nasjonale idrettsgrenene.
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På «barnefattigdomsmidlene», er nå idrett inne fra 2016 på tiltak som kan støttes. Det er
fortsatt en utfordring at kostnader knyttet til kontingenter ikke er berettiget for støtte. I løpet
av 2016 startet NIF et samarbeid med BUA, en gratis utstyrsordning som kan sikre barn og
unges mulighet til å låne utstyr til ulike fritidsaktiviteter. Dette samarbeidet vil fortsette i årene
fremover. I tillegg er det flere forbund som oppfordrer til gjenbruk og byttedager på
idrettsutstyr.
Økonomi som barriere må også sees opp mot inkluderingsarbeidet som idretten gjør. Av de
barn som er definert lever i en familie med lav betalingsevne, har over 50 %
minoritetsbakgrunn. Støtteordningen «inkludering i IL» er derfor viktig i dette arbeidet.

4.4.2

Mål for 2016

a) De 10 største særidrettene på barne- og ungdomsidrett har kartlagt de reelle kostnadene
for deltagelse på ulike nivåer innenfor egen idrett, og sett på hva som er kostnadsdrivere.
Kommentar: NIF har hatt dette tema oppe statusmøter med samtlige særforbund. I løpet av
to Post-3runder i løpet av 2016, ble særforbundene utfordret på kostnader i sin idrett. Der kom
det frem at inngangsbilletten til de fleste idrettene oppleves som overkommelig, men at
kostnadene akselererer i løpet av ungdomsårene. Spesielt gjelder dette for utøvere som ønsker
å satse på sin idrett - grunnet økt reisevirksomhet til nasjonale og internasjonale konkurranser
og treningssamlinger, økende krav til utstyr og økte treningsavgifter. Gjennom fokus på
økonomi som barriere under våre årlige møter med særforbund og idrettskretser opplever vi
en økt bevissthet rundt utfordringene. Flere særforbund har blant annet forankret dette
arbeidet i sine strategiske planer og vil i årene fremover jobbe med å få dette ut i praksis.
Likevel trengs det ytterligere handling på hva forbundene konkret gjør for å holde kostnadene
nede. Dette er også konkretisert i utviklingsplanene.
a) Idrettskretsene og idrettsrådene skal gjennom regionalt og lokalt samarbeid ivareta barn
og unge som lever i familier med begrensede økonomiske ressurser, både i idrettslagene og
i samarbeid med det offentlige.
Kommentar: Enkelte idrettsråd og idrettskretser har dialog med sine respektive kommuner
og sine idrettslag for å finne løsninger å ivareta barn og unge som lever i familier med
begrensede økonomiske ressurser. Det er 176 kommuner som i dag har tilgang på
«fattigdomsmidlene», og NIF har orientert om denne muligheten for støtte. Flere av
idrettskretsene har hatt tema oppe på sine seminarer.

b) Kartlegge dagens situasjon og vise modeller for lokalt gjenbruk og utlån av utstyr, slik at
flere idrettslag legger til rette for dette lokalt.
Kommentar: NIF har vært med å utarbeide verktøyet ALLMED, som nå kjøres ut i hele
organisasjonen. Verktøyet brukes til å øke bevisstheten rundt økonomi som barriere på alle
nivåer. ALLEMED markedsføres på våre møteplasser og i NIFs plattformer på sosiale medier.
Flere særforbund og idrettskretser har også aktivt brukt verktøyet for å få dette videreformidlet
til klubber. Ca 70 organisasjonsledd, idrettskretser, særforbund, idrettsråd, idrettslag og
enkeltlag har så langt meldt seg på. Se www.ALLEMED.no
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I løpet av 2016 startet NIF en dialog med BUA, en utstyrsordning som låner ut gratis utstyr til
idrett og fritidsaktiviteter. Samarbeidet har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til
utstyr gjennom utlånsordninger slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske
og behov. BUA har i dag 37 BUA-ordninger fordelt på 29 kommuner. I en undersøkelse BUA
selv har gjennomført fant de 121 lokale utstyrordninger rundt om i landet, men at disse ofte er
lite kjent eller lite profilert som en utlånsordning for alle. Målet er å samle så mange som mulig
av disse som BUA-ordninger.

4.5 VIDEREFØRE UNGDOMSLØFTET
Det kan være vanskelig å kunne delta parallelt i flere idretter og fritidsaktiviteter gjennom
oppveksten, og inndelingen av sesonger og konkurransetilbud kan stå i veien for at utøverne
kan være allsidige. Det er også manglende tilbud til ungdom som ønsker å trene uten store
konkurransemessige prestasjonsmål. Utviklingen av en fremtidsrettet ungdomsidrett
forutsetter at flere unge bringes i posisjon til å ta ansvar for egen idrett.
4.5.1

Langsiktig mål (2019)

a) Særforbundene legger til rette sesonger og konkurransetilbud på en måte som ikke står i
veien for at utøverne kan være allsidige.
b) Ungdom opplever stor valgfrihet ut i fra egne idrettslige forutsetninger og ambisjoner noe
som resulterer i økt antall ungdom deltar i organisert idrett.
c) Alle særforbund legger til rette for, og stimulerer til, at idrettslagene gir likeverdige tilbud
til ungdom som ønsker å trene uten store konkurransemessige prestasjonsmål.
d) Gjennom utdanning, formelle strukturer og verv, og konkret involvering i idrettslagets
aktiviteter får idrettsungdom ansvar og stor innflytelse på eget idrettstilbud. Flere
ungdommer tar del som trenere og ledere i norsk idrett.

Kommentar: Mange av de langsiktige målene er satt fordi organisasjonen får tilbakemeldinger på at det fort blir forventet en «satsing» i ungdomsidretten. «satsing» ekskluderer
mange, da de rett og slett ikke ønsker å satse for å prestere. Det store arbeidet her handler om
å skape en kultur for at det skal være greit også å kunne «bare» delta, uten å ha store
ambisjoner om å skulle prestere. Flere av forbundene har nå blitt i økende grad bevisst dette,
og fått en «deltakende tenkning» inn i sine planer. Å gå fra planer til konkret handling – og
skape en supplerende kultur til den prestasjonsrettede kulturen er krevende, og vil ta tid.
Likevel, det gjøres mange tiltak i organisasjonen for å få dette til. Bevisstheten i
idrettsorganisasjonen om hva som skal til, opplever NIF som langt høyere nå enn for noen år
siden. Idrettskretsene har gjort en stor jobb på å utdanne ungdommer, som ønsker å gå over i
andre roller i idretten, eller få bistand til å skape et idrettstilbud selv.
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4.5.2

Mål for 2016

NIF har oversikt over hvordan særidrettene tilrettelegger for ungdommers involvering i
ledelse av lokalt og nasjonalt idrettstilbud.
a) Deltakelsen fra ungdom i idrettens tilbud om trener- og lederutdanning har økt 5 %.
b) Like mange jenter og gutter deltar i idrettens trener- og lederutdanning.
c) Ungdoms-OL har gitt inspirasjon og mange nye frivillige ungdommer til norsk idrett.

Kommentar: Idrettstinget har vedtatt å styrke det enkelte medlems valgfrihet og mulighet
for deltakelse i idrett ved å gjøre det mulig å delta parallelt i flere idretter og fritidsaktiviteter
gjennom oppveksten. I tillegg ønsker idrettsorganisasjonen å legge til rette sesonger og
konkurransetilbud på en måte som ikke står i veien for at utøverne kan være allsidige og gi
tilbud til ungdom som ønsker å trene uten konkurransemessige prestasjonsmål.
For å bringe flere unge i posisjon til å ta ansvar for egen idrett, har kompetanseutvikling
innenfor ledelse hatt prioritet. Dette arbeidet vil fortsette i årene fremover.
2016 «Idrettens Ungdomsår» og det ble gjennomført flere tiltak for å fremme ungdomsidrett
og ungt lederskap, blant annet;
•
•
•
•
•
•
•

Ung Ildsjel kåring under Idrettsgallaen 2016
Samling for de Unge Lederne under ungdoms-OL
Fakkelturneen med fokus på unge ildsjeler i forkant av Ungdoms-OL
Ungdoms-OL
Seminar om ungdomsidrett med presentasjon av resultatene fra Jubileumsgaven
Revidering av Lederkurs for ungdom 15-19 år
Nasjonal Ungdomsidrettskonferanse i Trondheim

For å kartlegge status i de ulike særforbundene ble det i 2016 gjennomført to post-3 runder,
samt dialogmøter med 40 særforbund med tema ungdomsidrett. Målet med møtene er å spisse
utfordringene og finne felles plattform for videre samarbeid mellom særforbundene, og
mellom NIF og særforbundene. Medlemstallene for ungdom mellom 13-19 år viser en svak
nedgang på 0,2 % i 2015. Utviklingen i befolkningstall for aldersgruppen viser en nedgang på
0,7 % og det viser at ungdomsidretten står sterkt. Aktivitetstallene for samme alderssegment
for 2015 viser en nedgang på 2,6 %. Variasjonen det siste året kan til en viss grad skyldes
naturlige feilmarginer knyttet til omlegging til nytt registreringssystem, men trenden må
uansett omtales som nedgang.
Det har vært en økning på 5,4 % på flere ungdommer har deltatt på kurs i 2016 i forhold til
2015. Økningen skyldes primært dommerkurs, men ansees som tilfredsstillende. Lederkurs for
ungdom har i 2016 gått ned. NIF har kontinuerlig gjennomgang av de kurs og tiltak som
organisasjonen har, for å vurdere om de har ønsket effekt.
Norsk idrett har fokus på ungt lederskap på alle nivåer i organisasjonen. I 2016 hadde 2325
personer under 25 år styreposisjoner i norsk idrett. 35 personer hadde verv i sentrale ledd og
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92 personer i regionale ledd. Merk at disse tallene er antall i styreposisjoner og ikke trenere
eller andre tillitsvalgte. NIF følger spent med på disse tallene i årene som kommer.
Ungdoms-OL ble arrangert på Lillehammer i februar 2016. Både NIF og organisasjonskomiteen hadde fokus på rekruttering og skolering av unge frivillige til lekene. Hele 57 % av de
frivillige var under 30 år og 26 % under 20 år. For NIF var det viktig at de unge frivillige ble
rekruttert fra idrettsorganisasjonen og reiste tilbake fra lekene med ny kunnskap, inspirasjon
og motivasjon som kom lokalidretten til gode. En intern undersøkelse av de 226 Unge Lederne
etter Ungdoms-OL viser at 65 % fortsatt er frivillige i norsk idrett. Disse er trenere,
arrangementsfrivillige, ledere og styremedlemmer, og undersøkelsen viser at mange gjerne har
flere roller. NIF viderefører arbeidet med ung frivillighet gjennom UNG-Frivillig Fond i årene
fremover.
Mange organisasjonsledd har nå sett viktigheten av å ha ungdom/unge voksne som
meningsbærere og beslutningstakere. 18 av 19 idrettskretser har nå en eller annen variant av
ungdomsutvalg, et styremedlem som er under en viss alder eller andre former for å rådføre seg
med, samt involvere ungdom/unge voksne i beslutninger i organisasjonsleddet. Mange
særforbund har også opprettet slike grupper.
Arbeidet med unge frivillige er tett knyttet til arbeidet med ungt lederskap. I 2016 reviderte
NIF Lederkurs for Ungdom 15-19år. NIF utdannet kurslærere som holder kurs for ungdom i
særforbund og idrettskretser. I tillegg arrangerer NIF Olympisk Akademi for 70 unge ledere og
trenere i august hvert år. Akademiet er en sosial møteplass med faglig påfyll. Utdanningen
Yngre Ledere i idretten ble også gjennomført i 2016, i samarbeid med NIH.
Programmet «Utdanning for yngre ledere» har i 2016 blitt avholdt som tidligere for unge
personer enten ansatte eller valgte mellom 19 og 29 år. Dette er et program i samarbeid med
Norges idrettshøgskole, og som gir 20 studiepoeng. Det ble uteksaminert 19 stk våren 2016, og
stor søknad til kullet som startet høsten 2016. Dette programmet har kvote på 10 kvinner og
10 menn.
Nytt for 2016 er at det ble invitert til en nettverkssamling for personer mellom 19-35 år som
hadde gått «yngre ledere», og som fortsatt var i posisjoner i norsk idrett, samt andre unge
personer som innehar en valgt posisjon i organisasjonen. Nettverkssamlingen ble gjennomført
samme helg som idrettsgallaen i januar på Lillehammer, og den var fulltegnet med ca 70
deltakere.

4.6 VIDEREUTVIKLE TRENERLØYPA
Trenerløypa er et etablert felles rammeverk for norsk trenerutvikling og omfatter
særforbundene og Olympiatoppen. Dette har medført til en effektiv standardisering av trenerutdanningen i idretten. Et sentralt og viktig satsingsområde framover er utviklingen av
kompetente kurslærere/trenerutviklere. Det legges også vekt på å ta i bruk digitale læringsmidler som et komplement innenfor trenerutviklingen. Trenerløypa har ført til godt samarbeid
mellom særforbundene og en unik delingskultur av kompetanse. Det har også blitt etablert
samarbeid mellom NIF, særforbund og akademia innenfor trenerutvikling med utgangspunkt
i Trenerløypa.
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Ved utgangen av 2016 hadde 49 av 54 særforbund en godkjent Trener 1-utdanning, mens 23
særforbund har godkjent utdanning på Trener 2, 6 særforbund har godkjent Trener 3 og 1
særforbund har godkjent Trener 4.
Status og de reelle behovene for utdannede trenere og aktivitetsledere lokalt har vi begrenset
kunnskap om, i den forbindelse er det igangsatt et forskningsprosjekt som skal kartlegge
treneren i norsk idrett. Arbeidet blir ledet av Høgskolen i Innlandet (HII) i tett samarbeid med
NIF og særforbundene.
Arbeidet inngår som et mål for arbeidet på fire ulike tilskuddsposter, og inngår i den ordinære
finansieringen av disse. I tillegg er det dedikert utvikling- og veiledningsressurser over post 3.
4.6.1

Langsiktig mål (2019)

a) Alle særforbund har tilrettelagt et utviklingstilbud for trenere innenfor sin idrett –
eventuelt gjennom et tverridrettslig samarbeid.
b) Alle lokale treningstilbud har tilgang til personer med trenerkompetanse, samt bli gitt
tilbud om kompetansehevingstiltak, og aktiviteten skal drives i henhold til idrettens
verdigrunnlag.
c) Norsk idrett har en kompetansebasert og faglig oppdatert trenerutdanning for topptrenere.
Kommentar: Norsk idrett er i rute med henhold til å nå de langsiktige målene med
Trenerløypa. Den største utfordringen er mål 2 med tanke på de store svingningene det er i
tilgang på trenere, særlig i idretter med behov for mange foreldretrenere, f.eks i fotball. Her
jobber mange særforbund godt, og setter kompetanseutvikling i system. Et godt virkemiddel
som oversikt og kontroll på kompetansehevingstiltak er «Bedre klubb-konseptet».
4.6.2

Mål for 2016

a) NIF har igangsatt prosjekt for å kartlegge kompetansen til de som leder det lokale
treningstilbudet innenfor de ulike regionene og idrettsgrenene.
Kommentar: NIF sammen med HII har innsamlet relevant data for å kartlegge kompetanse
og status hos de som leder det nasjonale og lokale treningstilbudet innenfor de ulike regionene
og idrettsgrenene. Mål om ferdigstillelse er medio 2018.
b) 51 Særforbund har en godkjent Trener 1-utdanning i tråd med felles rammeverk.
Kommentar: Ved utgangen av 2016 hadde 49 SF godkjent Trener 1 utdanning. De
forbundene som ikke har trenerløypa enda, har ikke kunnet prioritere dette arbeidet i 2016,
men det er god dialog mellom NIF og de gjeldende særforbundene.
c) Mer enn 30 av særforbundene har fått godkjent Trener 2-utdanningen i tråd med felles
rammeverk.
Kommentar: 23 særforbund hadde i utgangen av 2016 godkjent Trener 2 utdanning. Flere
særforbund har fornuftig valgt å revidere sine Trener 1 utdanninger heller enn å gå direkte til
Trener 2, dette for å sikre god kvalitet og riktig kompetanse på dette nivået. Særforbund må
også ha nok deltakere gjennom Trener 1 før de har en deltakerbase til Trener 2. Det er mange
særforbund som har gjennomført piloter på Trener 2 og er nære å sende inn Trener 2 til
godkjenning i Breddeidrettsavdelingen i NIF. Det er en god dialog mellom NIF og særforbund
om de langsiktige målene.
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d) Mer enn 10 av særforbundene har fått godkjent Trener 3-utdanningen i tråd med felles
rammeverk.
Kommentar: 6 særforbund hadde ved utgangen av 2016 godkjent Trener 3, flere har vært og
er under prosess med Trener 3 utviklingen. NIF arrangerer Trener 3 fellessamlinger i
samarbeid med OLT, og 9 særforbund med til sammen 70 deltagere deltok i 2016.
Håndballforbundet hadde ved utgangen av 2016 godkjent Trener 4 utdanning og var dermed
det første særforbundet som har utviklet planer og gjennomført trenerkurs i henhold til det
nye rammerverket.
e) Olympiatoppens topptrenerutdanninger er tilpasset Trenerløypas rammeverk.
Kommentar: Det har vært og pågår diskusjoner hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

4.7 KVALITETSKLUBB – «BEDRE KLUBB-KONSEPT»
Idrettens felles kvalitetsklubb-prosjekt har fått navnet «Bedre klubb» og skal bidra til å
oppfylle NIFs mål om en enklere hverdag for idrettslagene. Samtidig styrker det overordnede
ledds mulighet til å få oversikt over arbeidet i idrettslagene, noe som igjen setter dem bedre i
stand til å se hvor det er behov for utvikling.
4.7.1

Langsiktig mål (2019)

a) Alle idrettslag rapporterer årlig på sentrale organisasjonsparametere som grunnlag for
avdekking av åpenbare gap i forhold til en ønsket standard.
b) Alle idrettskretser og særforbund med omfattende barne- og ungdomsidrett har etablert
systemer for oppfølging og klubbutvikling på prioriterte innsatsområder.
Kommentar: Det langsiktige målet ligger fast, og det har i 2016 vært jobbet med å utvikle
denne standarden. Arbeidet ledes fra NIF, med prosjektgruppe fra særforbund og idrettskrets.
4.7.2

Mål for 2016

a) Idretten skal utvikle en felles elektronisk veileder som hjelper idrettslagene å få kontroll på
grunnleggende lovpålagte kjerneoppgaver.
Kommentar: Leveranse av den tekniske løsningen til den elektroniske veilederen har tatt
lenger tid enn forespeilet og løsningen er derfor ikke enda i operativ drift.
b) I løpet av 2016 skal den elektroniske veilederen være testet i klubber innen 5 særforbund
og i alle idrettskretser.
Kommentar: Det faglige innholdet i «Bedre klubb» ble brukt i en større spørreundersøkelse
blant 125 idrettslag i to idrettskretser og to særforbund i juni 2016. Mange av de deltagende
idrettslagene fikk deretter spesifikk oppfølging med en veileder. Gjennomføring av
spørreundersøkelsen med tilhørende oppfølging har fungert som en forenklet pilot-testing selv
uten den endelige tekniske løsningen. Erfaringene fra dette arbeidet viser at «Bedre klubb» er
et godt verktøy for å utvikle idrettslag.
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4.8 LIVSLANG IDRETTSGLEDE
Idrettstingets mål er at norsk idrett skal bli størst på idrett og treningsfellesskap for voksne i
idrettslagene, og sette oppfølging av medlemmene gjennom alle livsfaser på dagsorden.
Idrettstinget satte også et mål om å gi den voksne befolkningen stor valgfrihet og anledning til
å konkurrere eller mosjonere i tråd med egne ambisjoner, tilgjengelighet, tid og sosiale behov.
Ifølge Norsk Monitor oppgir 75 prosent av befolkningen at de har drevet fysisk aktivitet og
idrett på egenhånd det siste året, 29 prosent har trent på privat treningsstudio, mens 18
prosent har trent med et idrettslag eller bedriftsidrettslag (hhv 13 og 5 prosent). Norsk idrett
er således ikke den største aktøren for idrett og treningsfelleskap. Men det er variasjoner
mellom de ulike aldersgruppene av voksne. Trening med et idrettslag er dominert av de yngste
voksne, men det er relativt mange helt opp til 50 år. Trening på egenhånd er dominerende i
alle aldersgrupper.
NIF opplever at voksne har mange muligheter til å trene med og konkurrere for et idrettslag i
sitt nærmiljø. De fleste idretter har arrangement og serier tilpasset nivå og/eller alder, og har
således tilbud om livslangt treningsfelleskap for den som vil. I tillegg bidrar organisasjonen
sterkt til at befolkningen i alle aldre kan drive egenorganisert aktivitet. Eksempelvis Norges
Svømmeforbunds Svøm Langt-aksjon, Norges Bedriftsidrettsforbund Sykle til jobben-aksjon,
utallige mosjonsarrangement i løp, sykling og ski i regi idrettslag og preparering av skiløyper.
Generelt står voksne sterkt i organisasjonen, og flesteparten av medlemmene er over 20 år.
Grunnet mangel på økonomiske støtteordninger for voksenidrett, er det dog ikke satt av store
ressurser samlet sett i særforbundene for å utvikle voksenidrettstilbudet. I særforbundenes
strategiplaner er visjonen ofte «idrett for alle», men har unntaksvis uttalt egne mål for voksne.
Fokus for aktivitetsutvikling er barn, ungdom og mennesker med funksjonsnedsettelse, da det
er disse områdene det finnes støtteordninger for.
I løpet av 2016 har NIF utarbeidet og vedtatt en utviklingsplan for voksne. Den beskriver de
tiltakene som organisasjonen mener er viktige for å nå det overordnede målet og avklarer
arbeidsdelingen mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Planen følges opp videre i
2017, men det er krevende å nå alle mål uten midler.

4.8.1

Mål for 2016

a)

NIF og særforbundene har i fellesskap utviklet og kommunisert modeller for lokalt
treningsfellesskap.

Kommentar: Gode aktivitetskonsepter for voksne ble delt i organisasjonen på
utviklingsforum høsten 2016. Norges Fotball- og Norges Bedriftsidrettsforbunds Fotballfitness
ble presentert der Temaet ble fulgt opp på et frokostseminar i etterkant, der to særforbund
presenterte hvordan de har utviklet sine konsepter Løpe:gruppe (Norges Friidrettsforbund) og
Friskis &Svettis (Norges Fleridrettsforbund). Flere særforbund har konsepter som innebærer
kun trening uten konkurranse, som Norges Gymnastikk- og Turnforbunds GymX og Norges
Bedriftsidrettsforbunds Bli Sterkere. Jevnt over kan voksne delta i idrettenes primære
aktivitet, hvor de velger om de vil konkurrere med andre på sitt nivå, eller kun trene uten å
konkurrere.
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Et eksisterende nettverk bestående av særforbund og idrettskretsers administrative ansatte
har blitt utvidet i løpet av 2016. Dette blir brukt for å spre kunnskap og informasjon om
voksenidrett. Det ble også opprettet en egen gruppe på organisasjonens interne
kommunikasjonsplattform.

c) NIF og særforbundene har startet arbeidet med å kartlegge hvilke faktorer som
kjennetegner konkurransetilbud som fungerer godt som treningsmål for bredden.
Kommentar: NIF har ikke arbeidet systematisk med å kartlegge faktorer som kjennetegner
konkurransetilbud som fungerer godt som treningsmål. Men på organiserte møteplasser blir
det utvekslet erfaringer på mange områder som også innebefatter dette temaet. Norges
Friidrettsforbund har erfart at arrangement som er lett tilgjengelige og har korte distanser
fører til mange deltakere og opprettelse av løpegrupper i friidrettsklubber. Norges
Triathlonforbunds arrangementer tiltrekker seg mennesker som vil prøve noe nytt, teste seg
selv og utvikle seg. Norges Badmintonforbund har erfart at «ventekonkurranser» for voksne
mens barna konkurrerer er populært. Norges Orienteringsforbund har deltakere i alle aldre
fordi løpene er inndelt etter vanskelighetsgrad, lengde og alder, samt de tilrettelegger for
turorientering.

d) De 10 største særforbundene med mange voksne medlemmer har implementert
prinsippene fra en felles utviklingsplan i sitt arbeid og handlingsplaner.
Kommentar: De fleste særforbund arbeider aktivt mot å rekruttere og bevare barn og
ungdom, mens rekruttering og bevaring av idrett for voksne i stor grad går av seg selv, lokalt.
Norges Bedriftsidretts-, Fotball-, Golf,- Ski-, Cykle,- Friidrett,- Student,- Skytter,- Håndballog Fleridrettsforbundet er de største særforbundene på voksne (ut i fra aktivitetstallene fra
2015). Bedriftsidretts- og Studentidrettsforbundet har selvsagt voksne som uttalt målgruppe i
sine strategiplaner. De resterende forbundene har visjon om «idrett for alle», men få av dem
har voksne som uttalt målgruppe. Disse forbundene har dog stor aktivitet for voksne i
særidrettenes ordinære trenings- og konkurransevirksomhet. Noen har også gjennomført eller
er under arbeid til å gjennomføre flere av punktene i utviklingsplanen for voksne. Det vil nok
gå enda noen år før alle 54 særforbund har fått implementert flere av tiltakene fra
utviklingsplanen i sine handlingsplaner, og det vil variere fra særforbund til særforbund i hvor
stor grad tiltakene kan innlemmes, ut i fra ressursene som er tilgjengelig i forbundene.

4.9 MODERNE OG TILGJENGELIG ORGANISASJON
Det blir sentralt å se etter mulighetene for en enklere organisering av aktivitetstilbudet enn
dagens løsninger, men uten å gå på akkord med idrettens grunnverdier. Teknologiske
løsninger kan også bidra til forenkling og økt tilgjengelighet.
4.9.1

Langsiktig mål (2019)

a) Være en levende frivillig medlemsorganisasjon som utvikler og fornyer seg i takt med
samfunnet forøvrig.
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b) Ha en modernisere organisasjonsstruktur og regelverk, slik at det er enkelt å etablere
idrettslag og enkelt for den enkelte å få ta del i idrettstilbudet.
Kommentar: NIF ansatte i 2016 er person for å se på digitalisering av norsk idrett. Det jobbes
kontinuerlig med å se på regelverk og strukturer slik at det blir enklere å etablere og drive
idrettslag, samt å ta del i idrettstilbudet. Utvikling av Min idrett er eksempel på at det er enklere
å melde seg på og betale kontingenter ect.
4.9.2

Mål for 2016

a) Kartlagt og konsekvensvurdert alternative organisasjonsmåter og tilknytningsformer.
Kommentar: Det ble i 2016 nedsatt et utvalg som har dette som mandat.
b) Gjennomført en prinsippdebatt på Ledermøtet i 2016.
Kommentar: Dette ble gjennomført.
c) Utredet om moderne teknologi kan gjør aktivitetstilbudet enklere tilgjengelig for
medlemmer i norsk idrett.
Kommentar: Dette blir blant annet jobbet med i prosjektet «Digi-NIF».

4.10 ENKLERE KLUBBHVERDAG
Norsk idrett har fortsatt arbeidet med å forenkle den administrative hverdagen for
idrettslagene, slik at det blir lettere å påta seg ansvar og tillitsverv. Idrettsorganisasjoner som
mottar offentlige tilskudd må opptre ryddig, ha korrekte medlemsregistre og en ansvarlig
økonomistyring. Det er et faktum at mange organisasjonsledd overser søknad- og
rapporteringsfrister som det offentlige og NIF fastsetter. Derved oppfyller de ikke sine formelle
forpliktelser og mange går glipp av rettmessig økonomisk støtte. Forenkling og samordning
forutsetter sterkt koordinering og tilgang på gode teknologiske løsninger.
4.10.1 Langsiktig mål 2019
a) Idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister skal være løpende oppdatert og gi
et riktig bilde av norsk idretts utbredelse og aktivitet.
b) All rapportering og søknadsbehandling skal være enkel og samordnet, slik at
medlemsorganisasjonene oppfyller sine forpliktelser og får sine rettigheter oppfylt på en
enkel og oversiktlig måte
Kommentar: Det langsiktige målet står fast, og det arbeidet som pågår understøtter det
langsiktige målet.
4.10.2 Mål for 2016
a) Idrettens nasjonale databaser er synkronisert med Frivillighetsregisteret
Kommentar: Målet er oppnådd i og med at samordnet søknad og rapportering
(Idrettsregistreringen) har mulighet for at idrettslagene kan rapportere og få oppdaterte
organisasjonsdata (styremedlemmer mv) mellom NIFs sentrale medlemsdatabase og
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Brønnøysundregistrene både enhetsregistret og frivillighetsregistret. Det gjenstår fortsatt
igjen arbeid med å få flere idrettslag til å ta i bruk denne muligheten samt å forbedre og
forenkle synkroniseringene med Brønnøysundregistrene ytterligere.
b) Rapporteringen på alle hovedområder til NIF er samordnet fra 2016.
Kommentar: NIF anser målet som her nådd. Det gjenstår å vurdere samordning ytterligere
søknadsprosesser som f.eks utstyrsmidler som i dag ikke er en del av samordnet søknad og
rapportering. Når det gjelder søknad om momskompensasjon på vare og tjenester kunne alle
idrettslag med brutto driftskostnader under 5 millioner kroner søke gjennom samordnet
søknad og rapportering i 2016. Dette førte til at vel 1000 flere idrettslag søkte om
momskompensasjon i 2016 i forhold til 2015. Fra om med 2017 vil de idrettslag som også har
brutto driftskostnader på over 5 millioner kroner også kunne søke gjennom den samordnede
søknadsordningen. En brukerundersøkelse fra idrettslagene med vel 1000 respondenter
bekrefter at idrettslagene opplever det som positivt at rapportering og søknader er samordnet.
c) Minimum 60 % av idrettens medlemskap er administrert i et medlemssystem som
utveksler basisinformasjon med idrettens sentrale registre i tråd med forskrift til
elektronisk medlemsregister.
Kommentar: Målet er nådd med vel 80 % av alle enkelt medlemmer i idrettslagene. Det
gjenstår å få den resterende delen av medlemsmassen administrert i et medlemssystem i løpet
av 2017.

4.11 FORSVARE FRIVILLIGHETENS RETTIGHETER
Norsk idrett ønsker et tydelig skille mellom en medlemsrettet virksomhet og det å tilby
tjenester i et åpent marked. Innenfor idrettsområdet vil dette kunne svekke alt frivillig arbeid,
dersom eksterne krefter som etablerer forretning innenfor idrettsområdet når fram med krav
om lik behandling og avgiftslettelser under henvisning til ulovlig konkurransevridning.
4.11.1 Langsiktig mål (2019)
a) Frivillighetens spesielle rettigheter er entydig avklart i gjeldende lov og forskrifter.
b) Den frivillige organisasjonen får kompensert all betalt merverdiavgift forbundet med
frivillig arbeid og anleggsutvikling.
Kommentar: Dette jobbes det kontinuerlig med.
4.11.2 Mål for 2016
a)

Staten har trukket opp grensene mellom medlemsrettede virksomhet og det å tilby
tjenester i et åpent marked.

b)

Gjeldende lov og forskrift for kompensasjon for betalt vare- og tjenestemoms er
presisert slik at alle kostnadene til medlemsrettet kjernevirksomhet i idrettslagene er
hjemlet som kompensasjonsgrunnlag.

Kommentar: NIF har i 2016, på vegne av flere rideklubber, Friskis og Svettis foreninger,
samt helheide aksjeselskaper, klaget til Lotteri- og Stiftelsestilsynet over avslag på moms54

Rapport for bruk av spillemidler 2016

kompensasjon til idrettslag som påstås å drive virksomhet som er i konkurranse med annen
økonomisk virksomhet i markedet, samt ikke har tilstrekkelig frivillig innsats i selskapene.
Man har i stor grad vunnet fram med å skille mellom den delen av virksomheten som er
tilrettelagt for medlemmene og annen virksomhet som er å betrakte som tjenester i et åpent
marked. Det gjenstår imidlertid mer arbeid før det er oppnådd enighet om en entydig
grensedragning, slik at idrettslig kjernevirksomhet ikke blir å betrakte som tjenester og
økonomisk virksomhet i et marked. NIF arbeider aktivt med dette i samarbeid med berørte
organisasjonsledd, og har god dialog med Lotteri- og Stiftelsestilsynet for å finne gode
avklaringer i 2017. NIF vil også bidra i arbeidet med å revidere forskriften, slik at fremtidige
rammer blir trygge og forutsigbare.

4.12 UTVIDE TOPPIDRETTSARBEIDET
Idrettstinget peker på at særforbundene må ta ansvar for å styrke etterveksten av
morgendagens topputøvere. Viktige virkemidler er egne kraftsentra og utviklingsmiljøer.
Aldersgruppen 19 til 23 år er særlig avgjørende for resultatutviklingen over tid. Samtidig sier
Idrettstinget at Olympiatoppen må ha kapasitet og finansielle midler til å bistå vesentlig flere
utøvere tilknyttet landslagene med tjenester på høyt idrettsfaglig og medisinsk nivå. I dag er
Olympiatoppens tilstedeværelse rundt i landet svært ulik, og det er avdekket et tydelig behov
for spisskompetanse innenfor flere fagområder. Det er et langsiktig mål å ha kapasitet til å
støtte flere særidretter som har et toppidrettsarbeid på høyt internasjonalt nivå, både med
prosjektmidler og stipender.
4.12.1 Langsiktig mål (2019)
a) Særforbundene har planer, kraftsentra og utviklingsmiljøer som sikrer etterveksten av
morgendagens toppidrettsutøvere hele landet.
b) Olympiatoppen har 8 regionale avdelinger med nødvendig spisskompetanse for å støtte
særidrettenes talentutvikling og toppidrettsutøvere i alle hele landet.
c) Olympiatoppen har kapasitet og finansielle midler til å bistå vesentlig flere idretter og
utøvere på høyt internasjonalt nivå med tjenester på høyt medisinsk og idrettsfaglig
nivå
Kommentar: Olympiatoppens utviklingsavdeling har i 2016 samarbeidet med 15 særforbund
om planer for talentutvikling. I disse planene inngår organisering av kraftsentra og sentrale
regionale/utviklingsmiljø for morgendagens utøvere. Olympiatoppen har bidratt med faglig
kompetanse, rådgivning og finansiell støtte. Dette arbeidet er gjennomført med delfinansiering
fra Sparebankstiftelsen DNB. Særforbundene har ansvar for gjennomføring.
Flere av de større særforbundene har planer for organiseringen av sine kraftsentra og
utviklingsmiljøer uten at Olympiatoppen er direkte involvert i dette arbeidet.
Olympiatoppen har også bidratt med kompetanse, rådgivning og finansiell støtte til
utarbeiding av utviklingstrapper i 15 idretter.
Olympiatoppen har i tråd med idrettspolitiske mål og strategier styrket satsingen på de
regionale avdelinger. Resultat er i tråd med den langsiktige måloppnåelse om å etablere åtte
regionale avdelinger innen 2019. OLT/NIF har i 2016 utredet og lagt grunnlag for etableringen
av OLT Sørøst, som vil dekke regionen Buskerud, Vestfold og Telemark. Videre har vi startet
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utredning om etablering av OLT Øst med tanke på etablering i 2018. Det er ved utgangen av
2016 seks operative avdelinger, OLT Sørøst etableres i 2017 og planen er å starte realiseringen
av OLT Øst i 2018. En betydelig del av finansieringen av Olympiatoppens regionale avdelinger
skal i henhold til de idrettspolitiske føringer være regional og bygge på såkalt kryssfinansiering,
der NIF/OLT sentralt bidrar med basisfinansieringen. Bidragene fra fylkeskommuner varierer
veldig, både i form av beløp/andel og varierende langsiktighet og forutsigbarhet. I 2016
utgjorde bidraget fra NIF/OLT sentralt 41%, fylkeskommunal driftsstøtte 29% og andre
finansieringskilder 30%. Olympiatoppens regionale avdelinger har en sårbar finansieringsmodell så lenge vi er avhengig av fylkeskommunale prioriteringer, prosjektstøtte og tildelinger.
Den langsiktige målsettingen som beskrevet i 3), er delvis på vei til å bli innfridd ved innføring
av mer effektiv screening og monitorering av helsetilstanden hos landslagsutøvere, samt
realisering av midlertidig treningshall for teknikk/motorikk-utvikling ved anlegget på
Sognsvann. Det er også planlagt oppgradering av treningsfasilitetene for utholdenhetsidrettene i løpet av høsten 2017. Det er ikke satt av vesentlige midler til framdrift i realiseringen
av nytt toppidrettssenter ved Campus Sognsvann og der er heller ikke utsikter til en vesentlig
bedret finansiell kapasitet til oppfølging av flere utøvere på høyt internasjonalt nivå. De neste
tre Olympiske leker og Paralympics vil finne sted i Asia og utgjøre en stor finansiell utfordring
for Olympiatoppen innenfor de rammene som ligger i langtidsbudsjettet.
4.12.2 Mål for 2016
a) Arbeidet med å etablere de to siste regionale OLT-avdelingene er startet opp i 2016.
Kommentar: I løpet av 2016 har OLT sammen med idrettskretsene i Buskerud, Vestfold og
Telemark utredet grunnlaget for etablering av OLT Sørøst i dialog med fylkeskommunene.
Beslutning er forankret i NIF sentralt og i Idrettsstyret. OLT Sørøst etableres og vil være
operativ i løpet av 2017. OLT har i samspill med idrettskretsene og fylkeskommuner besluttet
en nettverksmodell der avdelingsleder sitter i Drammen, samt at det er planlagt for
tilstedeværelse i Skien og styrket toppidrettsfaglig arbeid med særidrettenes prestasjonsmiljøer i hele regionen. Det er inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Sørøst Norge. Videre
er Olympiatoppen i dialog med idrettskretsene i Østfold, Akershus og Oslo. Målet er å utrede
grunnlag og finansieringsmuligheter for å starte etableringen av OLT Øst i løpet av 2018.
b) Olympiatoppens sentrale kapasitet er styrket finansielt, slik at man kan understøtte
flere utøvere på høyt nivå innenfor landslagene
Kommentar: Olympiatoppens sentrale, finansielle kapasitet er tilnærmet uforandret fra
2015 til 2016. OLT har ikke hatt mulighet til å understøtte flere utøvere på høyt nivå innenfor
landslagene. Tvert imot har behovet for prioritering og enda strammere behovsprøving tiltatt.
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Årsregnskap 2016
(tall i kr 1.000)
Årsregnskapet for 2016 viser et årsresultat (underskudd) på kr. 4.114.
Idrettsstyret har vedtatt følgende disponeringer av årsresultatet:
:
- Kr. 0,4 millioner disponeres av avsetningen til vedlikehold av Idrettens hus.
- Kr. 1,5 millioner disponeres av avsetningen til ungdomsidrett.
- Kr. 3,3 millioner disponeres av avsetningen til IT-utvikling (IT disponerer i 2016 kr.
7,6 millioner av tidligere avsetning samtidig som det øremerkes kr. 4,3 millioner av
årets resultat. Dette gir en netto disponering av IT-avsetning på kr. 3,3 millioner).
- Kr. 1,1 millioner tilføres den den frie egenkapitalen.
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med kr. 1,1
millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 21,0 millioner (pr. 31.12.2015) til kr.
22,1 millioner (pr. 31.12.2016).
Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2016, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner (kr.
9,9 millioner), er totalt kr. 32,0 millioner.
Det var i 2016 budsjettert med et årsunderskudd på kr 1.000. Det budsjetterte overskuddet
uttrykker forventet endring i den frie egenkapitalen til NIF. Den frie egenkapitalen til NIF ble
økt med kr 1.049 i 2016.
Styrets beretning, det offisielle årsregnskapet for 2016 med noter, kontantstrømanalyse, ,
revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning for 2016 følger vedlagt.
Etter det offisielle årsregnskapet 2016 følger årsregnskapet på avdelingsnivå. Det er
utarbeidet noter til avdelingsregnskapet som forklarer avvik mellom regnskap og revidert
budsjett, samt avvik mellom regnskap og prognose.
For post 1 og post 4 er det i tillegg til avdelingsvis regnskapsoppsett vedlagt et
regnskapsoppsett gruppert etter kostnadstyper, i tråd med revidert budsjett.
Lønnskostnadene i NIF sentralt og regionalt fremkommer i eget oppsett.
Regnskapene for Olympiske leker og Paralympiske leker i Rio fremkommer i egne oppsett.

Finansiell resultatrapport 2016
Vedlagt følger også en finansiell resultatrapport som bygger på samme gruppering av
kostnader som spillemiddelsøknaden 2016, samt innsendte budsjetter og regnskapsrapporter i
løpet av 2016.
NIF fikk tildelt kr 660 millioner for 2016. Kr 424.970,- av tildelingen i 2016 på post 4
Toppidrett er avsatt til gjennomføring av OL/Paralympics i 2018. I 2016 ble hele avsetningen
til OL/PL pr. 31.12.2015 kr 9.328.188,- disponert.
Dette er belyst i en egen oversikt på første side i den finansielle resultatrapporten.
Revisor har for 2016 avgitt en egen uttalelse til den finansielle rapporten. Revisor har som i
2015 blitt bedt om å gjøre ”avtalte kontrollhandlinger” som er i samsvar med ISRS 4400
”Avtalte kontrollhandlinger”.. Både engasjementsbrevet vedrørende ”avtalte
kontrollhandlinger” datert 30.01.2017 og rapport datert 14.03.2017 vedlegges etter den
finansielle rapporten.
Definisjoner av begreper i den finansielle rapporten:
Egne/eksterne inntekter: driftsinntekter på det enkelte område, inklusive andre offentlige
øremerkede tilskudd. Det vil si totale inntekter unntatt kommersielle inntekter, lokale
aktivitetsmidler og spillemiddeltildelingen til NIF
Kommersielle- og finansielle inntekter: markedsinntekter og finansinntekter. Disse midlene
er ikke øremerket spesielle formål og kan disponeres fritt.

Post 2 Grunnstøtte til særforbund
Under rapporteringen av post 2 ber departementet om en oversikt over tildelte spillemidler
mellom de ulike særforbundene, samt en redegjørelse for fordelingsnøkkelen som er lagt til
grunn ved tildeling av midler.
Fordelingen av post 2 midler mellom de ulke særforbund følger bakerst i den finansielle
rapporteringen. Fordelingen viser også hvordan tilskuddet til integreringsarbeidet er fordelt.
Tilskuddet over post 2 til idrett for funksjonshemmede, totalt 21,3 mill. kroner (herunder 2
mill. kroner øremerket til utvikling av idrett for utviklingshemmede), ble i 2016 fordelt til 41
særforbund etter følgende kriterier:
1. Antall aktive medlemmer (snitt siste tre år) Solidarisk fordelt (kvadratroten som
faktor) – 25 % (av totalsum)
2. Utøvere med store tilretteleggingsbehov/tilbud – 10 %
3. Toppidrettsutøvere, landslag, talentutvikling – 10 %
4. Organisasjonsutvikling, administrativ satsing, idrettens potensial – 45
%
5. Integrert aktivitet og arrangement (Trening/konkurranse) – 10 %
6. Søknadsbasert tilskudd til utvikling av idrett for utviklingshemmede:
- Målrettet klubbutvikling
- Kompetanseheving på trenere for målgruppen
- Utvikling av konkurransetilbud nasjonalt og regionalt til målgruppen.

2

Tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett
Dette er en egen målstyrt ramme innenfor post 2. Den kommer i tillegg til den ordinære
rammen som er beskrevet foran. Rammen for midler til utviklingsorientert ungdomsidrett var
i 2016 kr 33 000.000,-. Midlene fordeles etter mye av den samme prinsipielle modellen som
post 2 for øvrig, men datagrunnlaget er begrenset til antall aktive medlemmer i særforbundene
i alderen 13-19 år.
a)
Administrasjonstilskudd.
•
Grunntilskuddet pr særforbund er satt til kr 100 000,-.
•
Nasjonalt grentilskudd er satt til kr 50 000,-.
•
Internasjonalt grentilskudd (tillegg) er satt til kr 50 000,-.
b)
Aktivitetstilskudd.
Gjenstående ramme, fordeles etter en ”solidarisk” profil som vektlegger idrettslig mangfold
etter samme modell som post 2. I praksis betyr dette at tilskuddet pr medlem trappes ned ved
økende antall medlemmer, slik at de siste medlemmene i de store særforbundene tillegges
liten vekt.
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IDRETTSSTYRETS ÅRSBERETNING 2016
1. INNLEDNING
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite(NIF)har som formål:
«NIF skal arbeidefor at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett utfra sine
ønsker og behov, og uten å bli utsattfor usaklig eller uforholdsmessig
forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyllerfølgende vilkår:
a
)det erfysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter,
)
b aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk,
)
c aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitetpå.
Organisasjonen skal være en positiv verdiskaperfor individ og samfunn og dermed
styrke sin posisjon somfolkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens
arbeid skal preges avfrivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,fellesskap, helse og ærlighet.»
Det sittende idrettsstyret, med Tom Tvedt som president, ble valgt på Idrettstinget i juni
2015 for 4-årsperioden frem til Idrettstinget i 2019. Det nye idrettsstyret følger opp
Idrettspolitisk dokument 2015-2019.
Arbeidet med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk idrett har stått
sentralt for Idrettsstyret sammen med oppfølging av idrettsorganisasjonen, og styret har
hatt kontinuerlig oppmerksomhet på den statlige politikken rundt lotterier og pengespill.
Gjennomføringen av ungdoms-OL på Lillehammer var en viktig milepæl for norsk idrett
i 2016. Diskusjonene rundt åpenhet og innsyn i NIFs og den frivillige organisasjonens
virksomhet har vært krevende og viktig, og implementeringen pågår inn i 2017.

2. MEDLEMSKAP
NIF er Norges største frivillige organisasjon. Statistikkene over utviklingen i
organisasjonen er basert på samordnet søknad og rapportering, hvor alle idrettslag og
særidrettsgrupper rapporterer nøkkelinformasjon fra foregående år.
Samordnet søknad og rapportering avsluttes ved utgangen av april hvert år. Når
årsberetningen skrives, er datagrunnlaget fra medlemsrapporteringen pr 31.12.16 ikke
ferdig rapportert og kontrollert. NIF vil derfor komme tilbake til siste års tall dette i
nøkkeltallsrapporten for 2016, som leveres hver høst.
Organisasjonstall
Ved inngangen til 2016 var 54 særforbund medlemskap i NIF,og NIF hadde 19
idrettskretser og 366 idrettsråd. Det pågår nå prosesser i det offentlige, både på fylkesog kommunenivå,som vil kunne medføre sammenslåinger de nærmeste årene.
Idrettstinget har vedtatt at norsk idrett skal foreta strukturelle endringer for å tilpasse
organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.
Idrettslag

2010

2011

2013

2014

Ordinære idrettslag

7894

7894

7929

7967

7953

8076

Bedriftsidrettlag

4066

3913

3938

3628

3456

4 102

11960

11807

11867

11595

11409

12178

Totalt

Idrettsstyrets årsberetning for 2016
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Ved inngangen til 2016 var det 12 178 idrettslag, hvorav 8 076 var ordinære idrettslag og
4 102 var bedriftsidrettslag.
Samlet sett hadde NIF 12 178 idrettslag som medlemmer ved inngangen til 2016. Det
omfatter både ordinære idrettslag og bedriftsidrettslag. Antall ordinære idrettslag økte
med 1,5 %(123 idrettslag), mens veksten i bedriftsidrettslag var på hele 18,7%(646
bedriftsidrettslag). De ordinære idrettslagene består av fleridrettslag (mange idretter) og
særidrettslag (kun en idrett). Særidrettslagene har økt med 301, mens fleridrettslagene er
redusert med 119.
Veksten i bedriftsidrettslag er større enn ventet, og har i seg en del feilkilder. Det kan
være knyttet til at man i bedriftsidretten for tiden driver et omfattende arbeid i forhold til
struktur og registrering av medlemskap, både av idrettslag og individuelle medlemskap.
Individuelle medlemskap
Innenfor de ordinære idrettslagene hadde norsk idrett totalt 1 887 342 medlemskap ved
utgangen av i 2015 (1 907 594 i 2014), som innebærer en nedgang på 1,1 %. Av samtlige
medlemmer var 40,5 prosent kvinner. Kjønnsbalansen i medlemsmassen har en rekke år
vært stabil rett i overkant av 40 prosent.
Om en også inkluderer bedriftsidretten, er totalt antall registrerte medlemskap 2 087 680
ved utgangen av 2015(2 240 143 i 2014). Det representerer en nedgang på 6,8 %.
Medlemskap

0-sår

6-12år

13-19år

20-25 år

26år+

Summert

Kvinner

39 327

224 901

140881

62157

381030

848 296

Menn

38 233

268 938

185 357

100 203

645653

1 239 384

Totalt

77 560

493839

321 238

152 360

1026683

2087680

Reduksjonen på 131 000 registrerte medlemskap innenfor bedriftsidretten utgjør 86 % av
denne nedgangen, og er antakelig direkte knyttet til utfordringene med en overgang fra
mange kollektive ordninger til konsekvent registrering av individuelle medlemskap.
Dette tallet vil mest sannsynlig endre seg når de lokale rutinene for
medlemsadministrasjon kommer på plass i alle ledd.
Kjønnsfordelingen
Totalt sett er det 59 % menn og 41 % kvinner blant medlemmene. Medlemmene fordelte
seg slik ved inngangen til 2016:
Aldersgruppe

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år+

Summert

Kvinner

39 327

224 901

140881

62157

381030

41%

Menn

38 233

268938

186 357

100 203

645 653

59 95

37 %

41%

Kvinneandel(%)

51%

46%

43%

38%

Kjønnsbalansen i medlemsmassen har en rekke år vært stabil rett i overkant av 40
prosent.
Kjønnenes deltakelse i styrene avviker noe fra fordelingen i medlemsmassen. Av 42 812
registrerte styreverv, innehas 36,2 % av kvinner. Men om en tar i betraktning at 80 % av
de som har styreverv er over 35 år, så er det rimelig samsvar mellom medlemsmassen og
styreverv.
Om en derimot ser på antall styreledere, så blir bildet vesentlig endret. Hele 76,6 % av
alle styreledere i norsk idrett ved inngangen til 2016 var menn. Det er en stor utfordring.
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3. ØKONOMI
Året 2016 ble avsluttet med en positiv egenkapital, inklusive selvpålagte restriksjoner, på
kr. 32,0 millioner, hvorav kr. 4,0 millioner er øremerket til vedlikehold av Idrettens hus
og kr. 5,9 millioner er avsatt til IT-utvikling. Fri egenkapital var pr. 31.12.2016 på kr.
22,1 millioner. NIFs frie egenkapital ble økt med kr. 1,1 millioner fra 31.12.2015 til
31.12.2016. NIFs årsresultat viser et underskudd stort kr. 4,1 millioner. Disponeringen av
årsresultatet presenteres senere i beretningen under avsnittet "Regnskap for 2016".

4. LEDERMØTET 2016
4.1.1 Åpning og Idrettspresidentens tale
Ledermøtet ble avholdt på Fornebu i Bærum fredag 3. til lørdag 4.juni 2016. Dirigenter
var Unn Birkeland og Sverre Seeberg.
Idrettspresident Tom Tvedt ønsket velkommen og redegjorde for styrets arbeid,
utfordringer og oppnådde resultater i perioden etter Idrettstinget. Han gjennomgikk noe
av det fokuset som hadde vært i offentligheten og påpekte at Idrettsstyret ønsket å endre,
forbedre og utvikle idrettsorganisasjonen. Han understreket at NIF er en autonom
organisasjon og ikke er underlagt offentlig forvaltning. NIFs rutiner er derfor utformet for
å svare medlemmene, men medlemmene står selvsagt fritt til å vedta nye rutiner.
Han fremhevet at de historisk gode resultatene innenfor norsk toppidrett, og ledet seg over
et svært vellykket Ungdoms-OL var vellykket. Han understreket at norsk idrett må arbeide
gjennom IOC og WADA for å beskytte de rene utøverne og sikre en rettferdig konkurranse
og rette vinnere.
Samarbeidet mellom idrettskretser og særforbundet er bedre, men må bli enda bedre.
Idrettspresidenten rettet oppmerksomheten mot betydningen av å videreutvikle
idrettsorganisasjonen, og lovet at NIF ser på seg selv med tanke på å være et nyttig
sentralledd og samarbeide godt med idrettskretsene og særforbundene.
Videre påpekte han at det er nødvendig å finne den rette balansen mellom det å være en
idrettsorganisasjon og det å oppfylle samfunnsbehov. Vi må speile mangfoldet i samfunnet
og inkludere alle. Idretten var først med kjønnskvotering, men vi kan ikke slå oss til ro med
dette, men må få flere kvinner som trenere og ledere.
4.1.2 Kulturministerens hilsningstale
Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland hilste ledermøtet ved å utrykke glede for
at idretten gir barn glede, mestring og fellesskap og at idrettens bidrag til folkehelsen er
uvurderlig. Alt dette gjøres mulig på grunn av den enorme dugnadsinnsatsen.
Videre fortalte kulturministeren at hun og hennes statsrådskollegaer hadde fantastiske
dager under Ungdoms-OL i Lillehammer, og at dette viste at et OL kan organiseres med en
enkel standard og rimelig.
Videre pekte kulturministeren på at det i enkelte internasjonale idrettsorganisasjoner er lav
kvinneandel. Politikere kan gi retningslinjer, men det er opp til idretten selv å ta ansvar.
Kulturministeren pekte videre på at enerettsmodellen er unik og fungerer veldig godt. Det
er kun enerettsmodellen som kan ivareta hensynet til de spilleavhengige på en god måte.
Når det gjelder antidopingarbeidet, understreket kulturministeren at alle som ønsker
offentlig støtte må ha dette i orden.
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Kulturministeren avsluttet med å si at visjonen til norsk idrett om «idrett for alle» er
fantastisk, men krevende. Her går NIF foran og viser vei, og har gode planer. Hun var også
veldig glad for at idretten setter kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten på
dagsordenen. Idrettens prosjekter for flyktninger er noe hun har skrytt av over alt, og dette
viser at idretten er der og leverer når det trengs som mest.
4.1.3 Oppsummering etter Ungdoms-OL
Daglig leder for organisasjonskomiteen, Tomas Holmestad, presenterte Ungdoms-OL
2016 og oppsummerte erfaringer og utfordringer som norsk idrett må ta med seg videre.
4.1.4 Faste saker
Status i arbeidet med oppfølging av idrettspolitisk dokument ble gjennomgått av
generalsekretær Inge Andersen.
Forberedelse og deltakelse i olympiske og paralympiske leker i 2016 ble gjennomgått av
toppidrettssjef Tore Øvrebø, herunder også regionalisering av Olympiatoppen, ny
treningshall for å forbedre treningsforholdene ved toppidrettssenteret, samt arbeidet med
Campus Sognsvann.
NIFs årsrapport og NIFs årsregnskap for 2015 ble gjennomgått. Kommentarene fremgår
av protokollen.
4.1.5 Idrettspolitiske temaer
Ledermøtet var delt opp i en rekke faglige sesjoner, og behandlet følgende temaer. Det
henvises til protokollen når det gjelder detaljer og kommentarer.
IT-evalueringen.
Anne Berit Figenschau fra Idrettsstyret og Gisle Jentoft fra Norges Tennisforbund
gjennomgikk status for evalueringsutvalget nedsatt av Idrettsstyret. Arbeidet skal fortsette
utover høsten og resultere i en sluttrapport.
Åpenhet i idretten.
Kristin Kloster Aasen, 1.visepreseident i NIF redegjorde for Idrettsstyrets vedtak om å
nedsette et utvalg for å vurdere idrettens kontrollrutiner og gi med anbefalinger om
hvordan idretten bør praktisere åpenhet. Utvalgsleder John G. Bereander presenterte
utvalgets mandat og noen av de vurderingene utvalget hadde foretatt så langt. Arbeidet
ble avsluttet med en rapport tidlig på høsten.
Ungdommens eierskap til egen idrett.
Kathrine Godager, Norges idrettsforbund, presenterte status og tendenser knyttet til
ungdomsløftet, Målene som fremkommer av IPD vedrørende ungdomsidretten ble
gjennomgått, og det ble presentert konkrete eksempler på hvordan Norges Skiforbund,
Norges Svømmeforbund og Akershus idrettskrets har arbeidet med økt deltakelse fra
ungdom.
Nye retningslinjerfor tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris
Børre Rognlien, leder av komiteen for tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris,
presenterte de nye statuttene, som har som formål å utvide gruppen av idrettsutøvere som
kan innstilles til å tildeles prisen.
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Det Norske pengespillmarkedet
Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet presenterte
status i det norske pengespillmarkedet, og tilsynets arbeid for å sikre et forsvarlig lotteriog pengespilltilbud i Norge. Ingebrigt Steen Jensen holdt deretter foredrag om
enerettsmodellen.
Modernisering av organisasjonen
Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i Norges idrettsforbund, gjennomgikk de
prinsipielle utfordringene med å skape enkle tilknytningsformer uten samtidig å komme i
konflikt med kravene til ansvarlig organisasjonsarbeid og medlemsforpliktelser.
Henriette H. Thune,juridisk sjef i Norges idrettsforbund, gjennomgikk de prinsipielle
utfordringene med gi selskapsdannelser sportslig og økonomisk styringsrett på områder
som er å anse som idrettens kjerneoppgaver.
Kostnadskontroll i barneidretten
Karl Henrik Sivesind fra Institutt for samfunnsforskning snakket om økonomiske
barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten.
Håvard Øvregård tok opp utfordringene i klubbhverdagen med barn og unge som ikke har
råd til å være med. Han presenterte samarbeidsprosjektet "Nasjonal dugnad mot
fattigdom og utenforskap for barn og unge",som har utviklet verktøyet "ALLEMED",og
presenterte idrettens mange utfordringer med å holde kostnadsnivået nede.
4.1.6 Resolusjon
«Ledermøtet i Norges idrettsforbund i 2016 gjentar og understøtter Idrettstingets
resolusjonfra 2015 om støtte til Norsk Tipping og enerettsmodellen som grunnmurfor
norsk spillpolitikk.
Ledermøtet ønsker å støtte statsråd Linda H Hellelands tydelighet om at
enerettsmodellen er den eneste strukturen som kanforene hensynet til ansvarlighet i
forebygging av spillavhengighet, medforutsigbare inntekter til norsk idrett og norsk
frivillighet.
Samtidig ønsker Ledermøtet å rette oppmerksomheten på den bevisste undergravingen av
norsk lov og norsk spillpolitikk somfinner sted hver eneste dag. Det er ulovlig å
reklamerefor spill som ikke har godkjenning i Norge. Likevel ble det i 2015 i
gjennomsnitt vist 1500 reklamesendingerfor ulovlige spillselskap på norske tv-kanaler
per døgn.
Ledermøtet i norsk idrett vil oppfordre myndighetene til å intensivere arbeidet med åfå
stoppet dette og sørgefor at gjeldende lov i Norge blir etterlevd.»
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5. IDRETTSSTYRET OG POLITISK SAMARBEID
5.1 Idrettsstyret 2015-2019
Tom Tvedt, Randaberg IL
Kristin Kloster Aasen, Bærum Rideklubb
Oddvar Johan Jensen, Ask Friidrett
Guri Ramtoft, Nome Rideklubb
Sondre Sande Gullord, NTNU IL
Anne Berit Figenschau, BK Tromsø
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kjelsås IL
Marit Roland Udnæs, Lillehammer Skiklubb
Vibecke Sørensen, Oslo IL
Sigbjørn Johnsen, Brumunddal Fotball
Jorodd Asphjell, Orkdal IL
Gerhard Heiberg, IOC
Kjartan Haugen *)
Geir Johannessen, NIF

President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
IOC-medlem
Utøvernes representant
Ansattes representant

*) Ole Einar Bjordalenfratrådte 5. april 2016 som medlem i IOC's uteiverkomite, og dermed også
fra Idrettsstyret. Kjartan Haugen tiltrådtefra samme dato somfast representant i Idrettsstyret.
Personlig vararepresentant er Karoline Dyhre Breivang.
NIFs generalsekretær er Inge Andersen.
I 2016 avholdt Idrettsstyret 11 møter hvorav tre gikk over to dager. I tillegg kom 5
telefonstyremøter. Styret behandlet 96 vedtakssaker og 126 orienteringssaker.
Presidentskapet er idrettsstyrets arbeidsutvalg. Presidentskapet for det påtroppende styret
hadde i 2016 avholdt 16 møter.
De valgte medlemmene av idrettsstyret har fordelt ansvaret mellom seg for nærmere
kontakt og oppfølging av alle særforbundene og idrettskretsene.
5.2 Dialog og samarbeid
5.2.1 Dialogmoter
Dialogmøtene på idrettspolitisk nivå mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene er
videreført av Idrettsstyret. Idrettsstyret har justert formen i tråd med innspill fra
særforbundene og idrettskretsene, og vil legge vekt på dialog som arbeidsform. Styret har
vektlagt tverridrettslige fellesmøter for alle de sentrale styrelederne, kalt
"styrelederforum".
5.2.2 Koordinering på politisk nivå med særforbundene
Det er etablert regelmessig dialog mellom NIFs ledelse og den politiske og administrative
ledelsen for både særforbundene og idrettskretsene, kalt "Samarbeidsrådet". Dette skaper
mulighet for dialog og samarbeid rundt krevende områder som er felles for norsk idrett.
5.2.3 Faglig og administrativt samarbeid
På sentrale områder oppnevner generalsekretæren nødvendige samarbeidsorganer på
faglig og administrativt nivå. Dette bidrar til faglig og administrativ forankring av
strategier og beslutninger innenfor sentrale områder.
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5.3 Idrettspolitiske utvalg og komiteer
Idrettsstyret har i 2015 hatt fire styreoppnevnte utvalg.
5.3.1 Norges Doveidrettsutvalg
Døveidrettsutvalget har vært ledet av Margareth Hartvedt og ytterligere bestått av
nestleder Bjørn Røine og utvalgsmedlemmene Ingvild Larsen Skjong, Petter Sørensen og
Unni Helland. I tillegg har Anne- Ragnhild Kroken (Norges Skiforbund) og Erik Garder
vært representert(Norges Bowlingforbund) i utvalget. Marcela M. F. Bustos har
representert idrettsstyret. Linda Torege, NIF, har vært utvalgets sekretær.
I 2016 har døveidrettsutvalget avholdt fire møter og i tillegg arrangert et
døveidrettsseminar for alle døveidrettslagene i Norge, NIFs regionalt ansatte, flere
hørselshemmede utøvere, Olympiatoppen og 12 representanter fra særforbundene. I
tillegg var Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund til stede under
paneldebatten om døveidretten.
5.3.2 Utvalgfor idrettfor utviklingshemmede
Utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemning ledes av Kristin Kloster Aasen (1.
visepresident i NIF). Utvalget har følgende medlemmer: Stig Martin Sandvik er
utøverrepresentant fra Lillestrøm Sportsklubb, Cecilie Willoch er foreldrerepresentant,
Åse Torheim representerer Special Olympics International, Kristin Homb representerer
Norges Svømmeforbund, Svein-Erik Edvardsen representerer Norges Fotballforbund og
Bjug Ringstad representerer Norsk Forbund for Utviklingshemmede. NIFs administrasjon
for fagområdet er Arnfinn Vik (National Director) og Charlotte Ringnes Relling (Sports
Director).
Utvalget skal representere og ivareta interessene til utøvere med utviklingshemning som
driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF, og arbeide for at
utviklingshemmede gis et best mulig idrettslig tilbud gjennom særforbundene. Det har
vært avholdt 5 møter i 2016 og utvalget har vært særlig opptatt av planarbeid på fagfeltet.
Det har også vært fokus på samarbeid med særforbundene som har startet opp
forberedelsene for å delta i Special Olympics World Winter Games i Østerrike i mars
2017.
5.3.3 Idrettsmedisinsk etisk råd
Idrettsmedisinsk etisk råd ledes av advokat og generalsekretær i Advokatforeningen,
Merete Smith. Øvrige medlemmer er: Reidun Førde (professor i medisinsk etikk), Eva
Birkelund (medisiner og leder av Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet),
Astrid Uhrenholdt Jacobsen (landslagsløper langrenn), Sven Mollekleiv (president i
Norges Røde Kors), Inggard Lereim (professor dr. med). Rådet har i 2016 bl.a. behandlet
temaer som plutselige dødsfall i idretten og trans-/interkjønnpersoners deltakelse i idrett.
5.3.4 Evalueringsutvalgetfor IKT
Idrettsstyret oppnevnte 8. desember 2015 Evalueringsutvalget for felles IKT-tjenester
under ledelse av Anne Berit Figenschau (Idrettsstyremedlem). Øvrige medlemmer har
vært Geir Johannessen (Ass. Organisasjonssjef i NIF), Runar Sveen (Organisasjonssjef i
Akershus idrettskrets), Gisle Jentoft (President i Norges Tennisforbund), Morten Søgård
(President i Norge
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Curlingforbund), Lotte Frost(Kommunikasjons- og markedssjef i Norges Bedriftsidrettsforbund), Stig Quille (Fung. Organisasjonssjef i Norges håndballforbund), Henning
Enersen (Innleid konsulent, sekretær). Utvalget supplerte seg selv med to eksterne ITfaglige rådgivere.
Utvalgets mandat var a) gjennomgå og vurdere dagens felles IKT-tjenester i lys av
organisasjonsleddenes samlede behov, og vurdere tjenestekvalitet og kostnadsnivå i
forhold til relevante referanser, b)på fritt grunnlag vurdere hvordan norsk idrett bør
forholde seg til utsetting av hele eller deler av IKT-leveransene som alternativ til interne
leveranser, og c) vurdere fremtidig mål, strategi og organisering av idrettens IKTtjenester og legge til rette for en åpen debatt på Ledermøtet i 2016.
Utvalget avga statusrapport til Ledermøtet 2016, og leverte sin sluttrapport til Idrettsstyret
9. november 2016. Idrettsstyret behandlet oppfølging av utvalgets anbefalinger i sitt møte
14.-15. desember 2016, og utvalget har derved avsluttet sitt arbeid.
5.3.5 Arbeidsgruppefor merverdiavgift
Idrettsstyret oppnevnte 24.juni 2015 en arbeidsgruppe med ansvar for å følge opp
ordningen for kompensasjon for vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner på
vegne av idrettsorganisasjonen. Utvalget foretok en grundig vurdering av ordningen, og
gjennom 2015 og 2016 fulgte utvalget utviklingen i NIFs klager på vegne av de
underliggende organisasjonsledd som fikk avslag på sine søknader om
momskompensasjon. I desember 2016 ble utvalget nedlagt, da et eget utvalg for å støtte
det videre arbeidet på området ikke lenger fremsto som nødvendig.
5.4 Viktige felles møteplasser i 2016
Januar:
Idrettsgallaseminar på Lillehammer 10.januar med tittelen "Skap morgendagen". En
stor satsing på ungdom — også for idretten i Norge. Hvilke muligheter gir idretten?
Hvordan kan idretten legge til rette for fremtidige prestasjoner — og fremtidig
deltakelse? Hva er lek og lekenhet? Hovedinnledere var Kulturminister Linda Hofstad
Helleland, IOC-medlem Angela Ruggiero, Ali Alsaad, Runa Møller Tangstad, Inger
Johanne Warholm, Hanne Staff, Kjetil Andre Aamodt og Helene Olafsen.
Februar:
-

Ungdoms-OL på Lillehammer var et av de største og mest komplekse
idrettsarrangement som noen gang har vært arrangert i Norge. 30 dager lang
fakkelturn gjennom hele Norge, 3300 frivillige, 133 ansatte og 1100 utøvere fra 71
land deltok i lekene fra 12. februar til 21. februar. Lekene ble dekket av 653
journalister! I forbindelse med dette arrangerte NIF en konferanse om ungdomsidrett.

Mars:
-

VM i Skiskyting 3. — 13. mars i Holmenkollen, Oslo.

-

Anleggskonferansen 9. mars på Gardermoen i regi av Kulturdepartementet, Bad Park
og Idrett, og Norges idrettsforbund.

April:
-

Styrelederforum 28. april på Gardermoen for Idrettsstyret, idrettskretsledere og
særforbundspresidenter.
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Juni:
-

Styrelederskolen - Introduksjonsdag 3.juni for nye styreledere før NIFs ledermøte.

-

NIFs ledermøte ble arrangert 3. til 4.juni 2016 på Scandic Hotell Fornebu.

August:
-

Verdiseminar for unge ledere, trenere og frivillige i norsk idrett 4. — 7. august på
Lillehammer. Arrangører var Norges idrettsforbund og Nansenskolen. Årets tema var
«Relasjoner i ledelse»

-

OL i Rio de Janeiro 5. — 21. august.

September:
Styrelederskolen 2. — 3. september for styreledere fra idrettskretser og særforbund.
Paralympics i Rio de Janeiro 7. - 18. september
Nordisk idrettsmøte, Helsinki, 23.-25. september.
Idrettskretsledermøte, Kirkenes, 23.-25. september
Oktober:
-

NIFs Lov- og organisasjonsseminar 28. og 29. oktober 2016. Seminaret er for ansatte,
tillitsvalgte og andre som jobber med eller har interesse for lov- og
organisasjonsspørsmål i norsk idrett.

November:
-

Styrelederforum 9. november på Gardermoen for Idrettsstyret, idrettskretsledere og
særforbundspresidenter.

-

Seminar om Special Olympics 29. november for særforbundene på fagfeltet idrett for
mennesker med utviklingshemning. Fra Special Olympics International deltok Marian
Murphy, Senior Director Organisational Development(Europe Eurasia)og Maureen
Clarke, Manager Young Athletes, Families and Athlete Leadership (Europe Eurasia).

6. IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015-2019
Idrettspolitisk dokument 2015-2019(IPD) ble vedtatt på Idrettstinget i 2015 etter grundig
forutgående forankring i organisasjonen og en konstruktiv debatt. Idrettsstyret opplever
derved å ha et godt politisk grunnlag som norsk idrett står sammen om. De årlige
spillemiddelsøknadene og rapportene skal preges av dette.
6.1.1

Utviklingsplaner

Etter Idrettstinget har idrettsstyret, i tråd med føringene i IPD, igangsatt arbeidet med
felles utviklingsplaner. Høsten 2016 ble følgende planer godkjent av Idrettsstyret:
-

Barne- og ungdomsidrett
Voksenidrett
Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Organisasjonsutvikling

Utviklingsplanene er styrende for det administrative og faglige arbeidet i NIF og
underliggende organisasjonsledd, og skal være et viktig grunnlag for sentrale
prioriteringer.
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Generalsekretæren fikk fullmakt til å la utviklingsplanene gjennomgå en faglig utvikling i
nært samarbeid med organisasjonsleddene. Reviderte planer skal fremlegges for
Idrettsstyret til godkjenning før det gjøres prinsipielle endringer i prioriteringene på et
overordnet nivå.
6.1.2 Sentrale oppgaver
I tillegg har idrettsstyret tatt initiativ til å følge opp sentrale oppgaver som:
-

Støtte utviklingen av fellesprosjektet «Bedre idrettslag».
Samordning og forenkling av rapporteringen fra idrettslagene.
Inkludering av flyktninger i norsk idrett.
Evalueringen av fellestjenestetilbudet innenfor IT-området.
Samarbeid for å bidra til at særforbundenes aktiviteter får en større plass i mediene.
Digitalisering og samarbeid innenfor kommunikasjonsområdet.

6.1.3 Politisk påvirkningsarbeid
IPD gir tydelige føringer for arbeidet med idrettens økonomiske rammevilkår.
Idrettsstyret har i særlig grad vektlagt:
-

Forsvar av enerettsmodellen og en ansvarlig spillpolitikk.
Oppfølging av de politiske løftene om tilleggsbevilgninger til anleggsområdet.
Moms-kompensasjonsordningene, herunder full kompensasjon for både
idrettsanleggsmoms og vare- og tjenestemoms.

6.1.4

Videre oppfølging av tingvedtak og mål iIPD

Idrettsstyret arbeider planmessig med å følge opp tingvedtak og målene fra IPD, og vil i
det nye året ta initiativ på følgende hovedområder:
-

Implementere utviklingsplanene for barne- og ungdomsidrett, voksenidrett, idrett for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, og organisasjonsutvikling
Utrede alternative medlemskaps- og tilknytningsformer.
Utrede adgangen til å la selskaper delta i norsk idretts konkurransetilbud og økonomi.
Utrede krav til tilfredsstillende ivaretakelse av sikkerhet og helse innenfor
særidrettenes trenings- og konkurranseaktivitet.
Evaluering og fastsette forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler.
FoU-arbeid rettet mot økt kunnskap om idrettsorganisasjonens rekruttering og
ivaretakelse av medlemmene gjennom livet.

6.1.5 Medlemsorganisasjonenes oppfølging
I tråd med føringene i IPD, bilag 4, vil NIF legge stor vekt på å konkretisere hvilke
oppgaver og krav som naturlig følger av de mål som er satt i IPD. Dette vil bli gjenstand
for årlige evalueringer og koordineringsmøter med særforbundene og idrettskretsene.

7. IDRETTSPOLITISKE SAKER
7.1 Nasjonalt arbeid
7.1.1 Idrett i politikken
Det er IPD som er styrende for hvilke saker idrettsstyret løfter fram for myndighetene.
Overordnet prinsipielt har styret hevdet idrettsorganisasjonens selvstendighet og
uavhengighet — til tross for en avhengighet av offentlige midler.
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Det er idrettsstyrets oppfatning at det er stor enighet mellom norsk idrett og
myndighetene når det gjelder idrettens egenverdi og idrettens rolle i samfunnet.
Norsk idrett har en rolle å spille når det gjelder flere forhold i samfunnet som ligger
utenfor kjernevirksomheten i idrettslagene. Idretten bidrar solid til et mer fysisk aktivt
samfunn, idretten er en viktig arena for inkludering og integrering av mennesker med
minoritetsbakgrunn og gjennom tilbudet om paraidrett spiller idretten også en viktig rolle
i å gi mennesker med funksjonsnedsettelser viktige og gode muligheter.
Idrettsstyret ønsker å bidra til at de offentlige prioriteringene harmonerer med norsk
idretts egne strategier og på en god måte balanserer virkemidlene i tråd med idrettens
helhetlige behov.
Arbeidet med å opprettholde og forsterke enerettsmodellen for spill har også i 2016 vært
den aller viktigste idrettspolitiske saken. Idrettsstyrets erkjenner at det følger et ansvar
ved å motta penger som er generert gjennom pengespill og ønsker å være en ansvarlig
mottaker:
1) Det må være ansvarlighet som legges til grunn for en ev. fremtidig politikk på
spillfeltet fordi det ikke er uvesentlig for Norges største barne- og
ungdomsorganisasjon hvordan den er finansiert.
2) Idretten ønsker den stabile og forutsigbare inntekten som spillemidlene representerer.
Enerettsmodellen og et aktivt forsvar av den ble trukket fram som viktigste sak i alle
politiske møter gjennom 2016 før regjeringen la fram sin stortingsmelding om pengespill
rett før jul. Det var med stor tilfredshet at Idrettsstyret konstaterte at regjeringen falt ned
på å foreslå for Stortinget å bevare enerettsmodellen.
Arbeidet med å utvikle kompensasjonsordningene for merverdiavgift og styrking av
anleggsfinansieringen var andre viktige saker gjennom året.
7.1.2 Aktiv deltakelse ved komitehøringene om statsbudsjettet
Som vanlig har Idrettsstyret forberedt notater og møtt med delegasjoner på høringer i de
fleste stortingskomiteer. Etter styrets vurdering har enerettsmodellen, anleggsutbygging
og momskompensasjonsordningene vært de viktigste sakene. Disse har derfor blitt løftet
fram for de fleste komiteer.
Til tross for at idretten mottar sin nasjonale finansiering over spillemidlene og ikke over
statsbudsjettet, er det saker som har relevans for idrettsorganisasjonen i de fleste
komiteer. Der har idrettsstyret møtt og presentert idrettens syn i sakene.
NIF har deltatt på høringene i Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen,
Næringskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Utenriks- og
forsvarskomiteen samt Kommunal- og forvaltningskomiteen.
7.1.3 Oppfølging av tippenøkkelen og momskompensasjonsordningene
Den viktigste politiske saken for NIF i 2016 var oppfølging av enerettsmodellen og
fordeling av spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Tilsvarende viktig har det vært å følge
opp momskompensasjonsordningene, både for vare- og tjenestemomsen og for moms på
bygging av idrettsanlegg i regi av idrettslag.
I tillegg er det hele tiden viktig å søke å få til en generell styrking av rammevilkårene til
idretten. Idrettsstyret har påpekt at etterslepet ved finansiering av anleggsbygging stadig
øker. Vi har derfor jobbet for et tydelig anleggsløft.
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Det lå lenge an til en avkortning av tilbakebetaling av momskompensasjon for bygging av
idrettsanlegg. Regjeringen ga imidlertid til slutt full momskompensasjon for bygging av
idrettsanlegg, slik at idrettslagene slapp en avkortning av tilbakebetalingen.
Når det gjelder vare- og tjenestemoms er det et økende sprik mellom reelt
kompensasjonsbeløp og penger satt av i ordningen. Ved utgangen av 2016 er behovet ca.
1,7 milliarder kroner, mens beløpet avsatt i statsbudsjettet var på om lag 1,2 milliarder
kroner. Det blir en viktig idrettspolitisk sak fremover å søke å få til full
momskompensasjon for idretten.
7.1.4 Forberedelsene til Stortings- og sametingsvalget 2017
Idrettsstyret ønsket å starte arbeidet mot stortingsvalget tidligere enn det som tidligere har
vært vanlig, og ba administrasjonen starte opp arbeidet allerede i januar 2016. Gjennom
året har en gruppe fra idrettskretsene og NIF jobbet overfor organisasjonen med å
definere de viktigste områdene og de viktigste fanesakene for valget høsten 2017.
Arbeidsgruppa har jevnlig rapportert til Idrettsstyret og fanesakene til valget ble vedtatt
før jul.
Arbeidsgruppa fant tidlig fram til tre fanesaker, men gjennom arbeidet med å skape
eierskap i organisasjonen kom det fram ytterligere en sak som ønsket løftet.
De fire fanesakene for Stortings- og sametingsvalget 2017 er:
1.
2.
3.
4.

En milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge
Fjern skattelegging på frivilligheten
Styrk idrettslagene
En time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever

7.1.5 Innsyn og åpenhet i Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund er avhengig av medlemmenes og samfunnets tillit. Kvalitet,
åpenhet, integritet og gode kontrollrutiner og praksis er derfor viktige pilarer i
organisasjonen for å sikre og å ivareta denne tilliten.
I april 2016 besluttet idrettsstyret å nedsette et utvalg som blant annet skulle gi
anbefalinger og forslag til fremtidig praksis vedrørende idrettens kontrollrutiner og
hvordan idretten bør praktisere åpenhet om egen virksomhet.
Utvalget, ledet av John G. Bereander, avla sin rapport til idrettsstyret i oktober 2016 og
presenterte i denne rapporten konkrete anbefalinger til hvordan NIF kan praktisere økt
åpenhet, foreta organisatoriske tilpasninger og hvordan NIF kan forbedre eller innføre
rutiner og retningslinjer knyttet til innsyn og åpenhet. I spillemiddeltildelingen for 2017
ble det satt som vilkår at NIF fra og med 1.januar 2017 gir tredjepart, som etterspør slik
informasjon, innsyn i alle regnskapsopplysninger, inkludert bilag, for NIFs sentralledd,
herunder Olympiatoppen.
Idrettsstyret har, basert på Åpenhetsutvalgets rapport samt krav om innsyn, satt i gang en
omfattende prosess for å forbedre og implementere rutiner knyttet til forvaltningskontroll,
innsyn og åpenhet i organisasjonen for å sikre at NIF praktiserer en åpenhetsstandard som
er tilstrekkelig til å møte fremtiden. Ansvaret for implementeringen og oppfølgingen av
dette er lagt til administrasjonen.
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7.1.6 Helse, sikkerhet og antidopingarbeid
Proffboksing og knockoutloven
Idrettsstyret gikk inn for å oppheve proffbokseloven da denne var oppe til politisk
behandling i 2016. NIF er opptatt utøvernes helse og sikkerhet, og da er det
knockoutlovens bestemmelser som skal regulere og ivareta disse hensynene. Den
regulerer idretter som kan resultere i knockout, og har en forskrift som skal beskytte
utøverne på en skikkelig måte.
I løpet av året endret regjeringen forskriften slik at den i langt større grad muliggjorde
proffboksing i regi av kommersielle interesser. Problemet var at hensynet til helse- og
sikkerhet ble vesentlig svekket. Den oppfatningen delte også den regjeringsoppnevnte
knockoutnemnda, som valgte å trekke seg fra sine posisjoner.
Idrettsstyret påpekte gjentatte ganger store mangler ved antidopingarbeidet i de
selskapene som ønsket å arrangere proffboksing i Norge,som etter idrettsstyrets mening,
ikke var i tråd med WADAs regelverk. Idrettsstyret mente at regelverket ville vært best
ivaretatt gjennom en seriøs organisasjon som Norges bokseforbund. At de kommersielle
interessene fikk etablert et samarbeid med Antidoping Norge om å få strukturer og
systemer på plass, endrer ikke Idrettsstyrets vurdering. For første gang på over 30 år, ble
proffboksing arrangert i Norge høsten 2016.
XGames
Vinteren 2016 ble også preget av diskusjonen om arrangementet XGames i Oslo. Oslo
kommune bevilget 42 millioner kroner til Disney-eide selskapet ESPN,som eier
rettighetene til å arrangere XGames.
ESPN er et rent kommersielt selskap. Idretten har lang tradisjon for å samarbeide med
kommersielle interesser, men i denne saken fantes det ikke noe ansvarlig
antidopingarbeid, og verken Skiforbundet eller Snowboardforbundet fant å kunne
samarbeide med arrangøren.
XGames ble politisk presentert som et arrangement for egenorganisert idrett, og har
startet en nødvendig diskusjon om meningsinnholdet i `egenorganisert idrett'. Etter
idrettsstyrets mening er XGames tvers gjennom organisert, og de norske utøvere stilte
med bakgrunn i medlemskap i norske klubber og særforbund. Oslo kommune har, etter
diskusjonene i 2016, valgt å ikke støtte arrangementet i 2017.
Idrettsstyret vil imidlertid peke på at diskusjonene om organisert- og egenorganisert idrett
må fortsette. Den organiserte idretten kan ikke akseptere at kommersielle krefter og
private initiativ oppnår særfordeler, og fremstilles som mer samfunnsnyttige enn en åpen
og frivillig norsk idrettsbevegelse.
7.1.7 Idrett og skole
NIF har også i 2016 deltatt i gruppen av organisasjoner som jobber for en time daglig
fysisk aktivitet i skolen. Mer enn 25 organisasjoner har gitt sin støtte til arbeidet, men det
er fem organisasjoner som fronter arbeidet overfor Storting og regjering. De fem er
Legeforeningen, Norges Fysioterapeutforbund, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for
folkehelsen og Norges idrettsforbund.
I 2016 ble det arrangert et stort seminar på Stortinget i regi av Arbeiderpartiet, SV,
Senterpartiet og KrF. Etter gruppens vurdering er det nå flertall på Stortinget for å få til
en time daglig fysisk aktivitet, men uenighet i innretning og innfasing. Det foregår flere
arbeider rundt i landet for å høste kunnskap om hvordan dette kan implementeres, og det
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politiske arbeidet i 2017 kommer til å handle om å få partiene til å forplikte seg til å få
dette innført.
7.1.8 Oppfølging av Markaloven
I forbindelse med Bymiljøetatens og Klima- og miljøverndepartementets arbeid med
verneområder for friluftsliv, ble det foreslått at markaloven ble erstattet av
naturmangfoldloven som hjemmelsgrunnlag for et foreslått vern av åtte områder i Marka.
Idrettsstyret anførte at man ikke kunne se at tiltakene er avveid mot viktige
samfunnsinteresser, og at de foreslåtte naturreservatene ikke lovlig kan opprettes slik
forslaget til verneforskrifter forelå. Vi nådde fram med våre merknader og saken ble
midlertidig stoppet i departementet.
Erstatningsbestemmelsene i markaloven § 11 ble i stedet endret 12. august 2016, slik at
eier av eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som
friluftslivsområde, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører
en vanskeliggjøring av igangværende bruk.
7.2 Internasjonalt arbeid
7.2.1 Menneskerettigheter og utfordringer i samfunnet
Idretten utfordres i en rekke sammenhenger på sitt samfunnsansvar, både nasjonalt og
internasjonalt. NIF har vært tydelig i sine innspill til den internasjonale olympiske
bevegelsen om viktigheten av menneskerettighetsspørsmål, arbeidstakerspørsmål og den
frie pressens vilkår, og gjennom IOCs arbeid med Olympic Agenda 2020 ser vi at disse
spørsmål blir viktigere også internasjonalt. NIF er medlem i Initiativ for Etisk Handel
(IEH).
7.2.2 Representanter i internasjonale verv
NIF har i 2016 hatt relasjoner til Den internasjonale olympiske komite(IOC)ved IOCmedlem Gerhard Heiberg og IOC-medlem Ole Einar Bjørndalen som satt i IOCs
utøverkommisjon frem til april 2016. I tillegg er Ådne Søndrål medlem i IOCs
markedskommisjon og Tomas Holmestad er medlem i IOCs koordineringskommisjon for
YOG 2016 i Lausanne.
Idrettsstyret har i 2016 vedtatt å støtte kandidaturet til NIFs 1. visepresident, Kristin
Kloster Aasen,som nytt IOC-medlem.
NIF har i 2015 vært representert i Den internasjonale paralympiske komite (IPC) ved vårt
medlem i IPCs utøverkomite, Eskil Hagen. I tillegg er Bjørn Omar Evju medlem i IPCs
utviklingskomite, Terje Roel i IPCs komite for Paralympiske Leker, Tor Undheim er
styremedlem i IPCs tekniske komite for nordiske grener, Grethe Andersen er medlem i
IPCs kommisjon for rullestol, og Per Rune Eknes er visepresident i IPCs tekniske komite
for svømming.
Idrettsstyret har i 2016 vedtatt å fremme kandidaturet til Terje Roel som nytt styremedlem
i Europeiske Paralympiske Komiteer(EPC).
Bjørn Røine er president i den Europeiske Døveidrettsorganisasjoner(EDSO).
NIF har i 2015 vært representert i De europeiske olympiske komiteer(EOC)gjennom to
av EOCs underkomiteer. Bjørn Sigurd Sommerfeldt i EOCs komite for olympiske leker,
mens Thomas Torgalsen er medlem i EOCs medisinske komite.
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7.2.3 Internasjonale idrettskonferanser, møter og arrangementer
I tillegg til de nevnte representantene i IOC,IPC, EOC og EDSO, har NIF i 2016 vært
representert ved flere internasjonale idrettskonferanser, møter og arrangementer:
Generalforsamlingen til den Internasjonale sammenslutningen av Olympiske komiteer
(ANOC)i Doha, den 128. IOC-sesjonen i Rio de Janeiro, EOCs generalforsamling i
Minsk, generalforsamlingen til ENGSO og ENGSO Youth i Vilnius, ENGSO Forum i
Sofia, OL og Paralympics 2016 i Rio, Barents Winter Games 2016 i Murmansk, Nordisk
idrettsmøte i Helsinki, De nordiske handikapidretts-forbundenes årlige møte i Færøyene,
samt at NIF sendte to representanter til Det internasjonale olympiske akademis
ungdomssesjon. NIF var videre representert på den europeiske kvinneidrettskonferansen i
Stockholm, på Barentsidrettskonferansen i Kirkenes og NIF var sammen med Antidoping
Norge vertskap for en internasjonal antidopingkonferanse i Oslo. NIF var i tillegg
olympisk vertskomité for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.
7.3 Internasjonalt utviklingssamarbeid
7.3.1 Samarbeidsavtalen med Norad
2016 var første år i en ny 3-års samarbeidsavtale med Norad. Programmet kalles «Safe
and Responsible Sport».
NIFs partnere i det sørlige Afrika når ut til over 200 000 barn og unge med
idrettsaktivitet. NIFS støtte gikk hovedsakelig til organisasjonsutvikling og utvikling av
rettighetsbasert og demokratisk praksis vedrørende drift og aktiviteter hos partnerne. I
tillegg jobbes det med å skape trygge rammer for aktivitetene og der alle former for
overgrep adresseres.
Arbeid mot kjønnsbasert vold og diskriminering i idretten er høyere og høyere på
agendaen hos våre partnere. En rekke større arrangementer i sør har etablert kjøreregler
for å begrense mulige overgrep mot barn og unge i idretten.
7.3.2 Idrettensfredskorps
Idrettens fredskorps ble i 2016 videreført med ni norske ungdommer som arbeidet hos
NIFs partnere i Afrika(Nord-Sør), syv afrikanske ungdommer med utveksling til Norge
(Sør-Nord), samt seks afrikanske ungdommer på intern utveksling mellom våre partnere i
det sørlige Afrika(Sør-Sør).
Idrettsfredskorpserne var mellom 20 og 30 år og hadde allsidig bakgrunn som trenere og
instruktører fra ulike idretter. Utenlandsoppholdet varte i ti måneder.
I tillegg til ordinært program deltok seks av de afrikanske deltakerne som frivillige under
ungdoms-OL på Lillehammer. De hadde ansvaret med å utviklet og lede aktivitetene ved
Lead the Game-standen, som var en del av utdanningsprogrammet Learn and Share.
Standen ble godt mottatt av utøverne og var en av aktivitetene som fikk best
tilbakemeldinger i etterkant.
7.4

Youth Olympic Games 2016

Lillehammer kommune og NIF ble i 2011 formelt tildelt Youth Olympic Games 2016
(YOG 2016) av IOC,og i 2012 ble Lillehammer Youth Olympic Games Organising
Committee(LYOGOC AS)formelt etablert. Etter modell av Lillehammer Olympic
Organising Committee(LOOC)fra OL 1994, eier staten 51 % av aksjene i selskapet,
mens NIF og Lillehammer kommuner eier 24,5 % hver.
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I LYOGOCs styre har NIF vært representert med idrettsstyremedlem og IOC-medlem
Gerhard Heiberg og NIFs generalsekretær Inge Andersen.
I LYOGOCs hovedkomite har NIF vært representert med idrettspresident Tom Tvedt,
tidligere idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu og Line Eskerud fra Norges
Studentidrettsforbund i. Hvert av de vinterolympiske særforbundene er også representert i
hovedkomiteen.
Norge var i perioden 12. til 21. februar 2016 for tredje gang i historien vertskap for et
olympisk arrangement. Arrangementet fant sted på Lillehammer, Øyer, Gjøvik, Hamar og
i Oslo.
1072 utøvere fra 70 nasjoner deltok, og det ble delt ut medaljer innenfor 70 ulike øvelser,
hvorav 28 ulike nasjoner kom på podiet.
Arrangementet ble en stor suksess, og IOC-president Thomas Bach uttrykte under IOCsesjon i forkant av OL i Rio meget stor tilfredshet med hvordan Norge og Lillehammer
løste oppgaven.
Totalt 214.000 tilskuere var tilstede under Lekene, og Ungdom-OLs Facebook-side hadde
over 4,2 millioner følgere.
For norsk idrett har det helt fra starten av vært avgjørende å benytte Ungdoms-OL til å
løfte ungdommens involvering i idretten. I så måte satte Ungdoms-OL en ny standard for
idrettsarrangementer i Norge. Av totalt 3268 frivillige var nesten 1900 under 30 år. Over
800 av de frivillige var under 20 år. Gjennomsnittsalderen på de rundt 130 ansatte i
LYOGOC var 32 år. Det var gjennomgående unge mennesker som var grenledere og
arenaledere under Lekene. NIF utdannet sammen med LYOGOC 220 unge frivillige
ledere, mellom 15 og 18 år, til Ungdoms-OL.
NIF hadde i tillegg et særskilt ansvar for å planlegge og gjennomføre
utdanningsprogrammet under Ungdoms-OL; det såkalte «Learn & Share»-programmet.
NIF involverte flere sentrale kompetansemiljøer i norsk idrett, herunder Olympiatoppen,
prosjektet Sunn Idrett og Senter for toppidrettsforskning ved NTNU i Trondheim. Totalt
ble det registrert nesten 16.000 besøk i Learn & Share-området i Håkons Hall under
Lekene. Moduler og utdanningsprogrammer som ble utviklet til Ungdoms-OL kan nå
benyttes av både norsk og internasjonal idrett i årene som kommer.
Videre hadde NIF ansvaret for å planlegge og gjennomføre Fakkelturneen i forkant av
Ungdom-OL. Det ble arrangert fakkelmarkeringer i alle landets 19 fylker, med god hjelp
av de ulike idrettskretsene. Over 30.000 unge mennesker deltok på markeringene. I
forbindelse med Fakkelturneen ble det kåret en ung ildsjel fra idretten i hvert fylke. Totalt
ble det nominert 469 unge ildsjeler, landet rundt. Fakkelturneens Facebookside nådde ut
til over 1,1 millioner mennesker.
NIF bidro også aktivt, sammen med Det Internasjonale Bandyforbundet og Norges
Bandyforbund, til at bandyidretten for første gang siden 1952 formelt fikk vise seg frem i
Olympisk sammenheng.
Ungdoms-OL 2016 gav norsk idrett en unik mulighet til å sette fokus på ungdomsgruppen
i norsk idrett innenfor områder som aktivitetsutvikling, unge trenere, unge ledere, unge
dommere og unge frivillige. Arrangementet har vært en sentral milepæl i det tiårige
Ungdomsløftet i norsk idrett.
Ungdoms-OL gikk med et overskudd på 26,5 millioner kroner, og det er forventet at dette
overskuddet vil bli tilbakeført til ulike prosjekter og satsinger innenfor norsk idretts

Idrettsstyrets årsberetning for 2016

Side 21

ungdomssatsing. Det er avklart at det vi bli satt av midler til et Legacy Center på
Lillehammer, som skal bidra til å videreutvikle ungdomsidrett i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv. IOC vil investere 1 million kroner til dette senteret.
7.5 Verdiarbeid
7.5.1 Idrettsgledefor alle
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege alt arbeidet i organisasjonen. Dette er en
krevende ambisjon, som utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Godt verdiarbeid er
en forutsetning for å skape en inkluderende og åpen idrett for alle.
7.5.2 Kommunikasjon av verdier og retningslinjer
NIFs arbeid er basert på våre verdier. Idrettens barnerettigheter, retningslinjer for
ungdomsidrett, retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, arbeidet mot
homohets og rasisme, ordningen med politiattest og idrettens daglige arbeid med å
integrere mennesker med funksjonsnedsettelse er eksempler på konkretisering og
kommunikasjon av vårt verdiarbeid.
7.5.3 Ærlighet ogfair play
Ærlighet og fair play er en forutsetning både for den enkeltes idrettsglede og for idrettens
posisjon i samfunnet. Idretten anerkjenner å ha en påvirkning som går langt utover
idretten selv, og ønsker gjennom idrettens verdiarbeid å bidra til et bedre samfunn.
7.5.4 Arbeidfor likeverd
NIF viderefører arbeidet som ble startet med prosjektet «Med idretten mot homohets»
2007-2009. I 2016 har man fulgt opp dette temaet i idrettens trenerutdanning, bidratt til
særforbund og kretsers arbeid på temaet og bistått ved direkte henvendelser fra utøvere,
trenere, tillitsvalgte og foresatte.
NIF har formidlet idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep gjennom
å bidra med ressurser for særforbund, kretser og idrettslag. Filmene «Trenerens ansvar»
om situasjoner med risiko for seksuell trakassering og overgrep er fritt tilgjengelig på
nett, og kan brukes av klubber og forbund, så vel som aktører utenfor idretten.
7.5.5 Antidopingarbeid
Idrettsstyret(2011-2015) vedtok en tiltaksplan mot doping i idretten. Frem mot
Idrettstinget 2015 ble den delen av tiltaksplanen som inneholder tiltak til lovendringer
blitt prioritert. Arbeidet med de øvrige tiltakene i planen har fortsatt etter Idrettstinget og
det nye idrettsstyret har opprettet en mindre kjernegruppe med representanter fra
Stiftelsen Antidoping Norge og NIFs administrasjon som er ledet av 1. visepresident i
NIF. Juridisk avdeling har avholdt et eget antidopingseminar for særforbundene, og det
er avholdt egne seminarer for NIFs lovutvalg og NIFs to domsorganer samt for
sekretariatet til domsorganene.
7.5.6 Arbeidet mot manipulasjon av idrettskonkurranser
NIF har i 2016 hatt en tett dialog med partene i Samarbeidsforumet mot kampfiksing og
den nasjonale plattformen mot kampfiksing. I februar 2016 ble det foretatt endringer i
NIFs lov som innarbeidet IOCs «Olympic Movement Code on the Prevention ofthe
Manipulation of Competitions». NIF har ferdigstilt en norsk tilpasning av et elæringsprogram utarbeidet av IOC,og har i samråd med særforbund vurdert hvordan e-
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læringsprogrammet best mulig kan tas i bruk. NIF har i 2016 vært representert på
relevante arenaer der kampfiksing har vært et tema. Dette omfatter blant annet
learn&share under YOG2016 og Europarådets regionale seminar «Keep Crime Out Of
Sport».
7.5.7 Miljøansvar
Idrettstinget vedtok i programerklæringen i IPD at norsk idrett vil ta hensyn til naturen,
klimaet og miljøet. I IPD ble det innarbeidet miljømål innenfor områder som
idrettsanlegg, idrettsarrangementer, samt idrettens nasjonale samfunnsbidrag.
Idrettens Hus på Ullevål stadion er Miljøfyrtårn-sertifisert, og det er inngått
landsdekkende avtale med Ragn Sells om miljøvennlig avfallshåndtering.
7.6 Organisasjonsutvikling
7.6.1

Tverridrettslig samarbeid

NIFs arbeid med organisasjonsutvikling er forankret i kompetanseutvalget, som består av
representanter fra særforbund og idrettskretser. Videre henter avdelingen innspill til
arbeidet gjennom formelle samlinger som «Fagforum» der særforbund og idrettskretser
deltar. Alle samlinger, prosjekter og tiltak utformes med innspill fra særforbund og
idrettskretser.
7.6.2 Lederutvikling særforbund og idrettskrets
Det ble i september avholdt introduksjonsdag for nye generalsekretærer og
organisasjonssjefer.
Organisasjonsutviklingsavdelingen har tatt kontakt med alle nye generalsekretærer og gitt
dem en omvisning på huset og presentert dem for sentrale personer og funksjoner i NIF
sentralt. Avdelingen bistår ukentlig generalsekretærer på forespørsler av ulik karakter.
I 2016 er det opprettet en programstab som har planlagt og utformet et
ledelsesutviklingsprogram for organisasjonssjefer og generalsekretærer. Staben består av
representanter fra særforbund, NIFs personalavdeling og avdeling for
organisasjonsutvikling. Programmet starter i mars 2017, går over to år og har plass til 20
deltakere. Påmeldingen er avsluttet og alle plassene er fylt.
7.6.3 Organisasjonsutvikling i særforbund og idrettskrets
Det er utviklet et styrekurs for særforbund. I alt 10 veiledere har blitt skolert i dette kurset
og gjennomfører det på forespørsel. En rekke skriftlige veiledere, forslag til retningslinjer
og maler for særforbund er utarbeidet og blir tilgjengeliggjort.
417 respondenter fra 24 særforbund og 14 idrettskretser besvarte undersøkelsen «Idrettens
styringsbarometer» i oktober. Her ble ulike forhold knyttet til det enkelte
organisasjonsledd arbeid belyst. Hvert organisasjonsledd har i ettertid fått tilbud om
oppfølging og bruk av resultatene fra undersøkelsen.
Det er også blitt gjennomført ulike prosesser med styret og administrasjonen i særforbund
og idrettskretser der dette har vært etterspurt.
7.6.4 Trenerutvikling
Videre har NIF i samarbeid med særforbundene arbeidet målrettet med trenerutvikling
innenfor «Trenerløypa» (Trener 1, 2, 3 og 4 utdanning). Det er ved årsslutt 49 særforbund
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som har ferdigstilt Trener 1, 25 SF som har ferdigstilt Trener 2 og 6 SF som har ferdigstilt
Trener 3. Det ble i 2016 arrangert felles Trener 3-utdanning i de fellesidrettslige temaene
med 68 deltagere fra 10 særforbund. Flere SF benytter seg av NIF sine e-læringer på
Trener 1 og Trener 2 nivå innenfor «Trenerløypa» og det var totalt 14.290 deltakere som
hadde gjennomført en e-læring i NIF regi.
7.6.5 Klubbutvikling
NIF har gjennomført felles veilederutdanning for klubbutvikling der 22 nye veiledere fra
12 særforbund og 3 idrettskretser er utdannet. Parallelt med veilederutdanningen er det
gjennomført et ledelsesutviklingsprogram for de fagansvarlige i idrettskretsene og
særforbundene som utdanner veiledere. Totalt er det utdannet 121 veiledere fra 29
særforbund 17 idrettskretser siden oppstarten i 2011.
NIF følger opp arbeidet med klubbutvikling gjennom flere årlige «Fagforum» for
klubbutvikling der særforbundene og idrettskretsene deler erfaringer og videreutvikler
arbeidet med oppfølging av idrettslagene. I 2016 er det startet utvikling av et elæringskurs for styrearbeid for idrettslag.
Det er jobbet videre med prosjektet «Bedre klubb» som vil bli et online verktøy for
klubbutvikling som blir tilgjengeliggjort for alle særforbund og idrettskretser. Det har
også vært gjennomført en behovsundersøkelse i ca 100 idrettslag i to idrettskretser og to
særforbund der man har undersøkt hva slags kompetanse det er behov for i idrettslagene.
Det er i 2016 utdannet 32 nye kurslærere i kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». Dette
er et kurs som er mye brukt av idrettslagene.
7.6.6 Styrelederskolen
I forbindelse med NIFs ledermøte ble det avholdt et møte for styreledere i særforbund og
idrettskretser med blant annet idrettens organisering og pengestrømmer i Norsk idrett som
tema. Forsamlingen fikk også presentert sentrale funksjoner i NIF hvor de kan be om
hjelp.
I september ble det gjennomført et todagerskurs om styrearbeid for i alt 27 styreledere fra
både særforbund og idrettskretser.
Organisasjonsavdelingen bistår og rådgir styreledere på forespørsel i ulike spørsmål og
utfordringer knyttet til organisasjon og organisasjonsutvikling.
7.6.7 Ungt lederskap
NIF utdannet 28 kurslærere fra 14 IK og 3 kurslærere fra SF for å holde «Lederkurs for
ungdom» i egne IK og SF. Målgruppen for «Lederkurs for ungdom» er ungdom mellom
15 og 19 år som ønsker å ta et ansvar i eget idrettslag. Kurset ble revidert i 2016.
I 2016 er det 9. gang studiet «Utdanning for yngre ledere» blir gjennomført. Målgruppen
for utdanningen er unge voksne mellom 19 og 29 år som ønsker å ta lederskap i norsk
idrett. 10 kvinner og 9 menn fra 13 ulike særforbund og 4 idrettskretser deltar i
inneværende kull. Ved utgangen av 2016 har 175 personer fra 38 særforbund og 17
idrettskretser gjennomført «Utdanning for yngre ledere» siden oppstarten i 2008.
«Lederkurs for ungdom» og «Utdanning for yngre ledere» har blant annet bidratt til å øke
unge voksnes medbestemmelse og til å styrke ungt lederskap i idretten.

Idrettsstyrets årsberetning for 2016

Side 24

7.7 Oppfølging av lov og organisasjon
7.7.1 Kontrollarbeid
Idrettsstyret har videreført prioriteringen av arbeidet med oppfølging av
medlemsorganisasjonen. Oppfølgingen av idrettslagene er koordinert gjennom
Organisasjonsavdelingen i NIF og der idrettskretsene er den operative enheten for
kontroll og veiledning.
7.7.2 Organisasjonsdata og medlemstall
Idrettskretsene har i 2016 videreført kontrollarbeidet med idrettslagene der hoveddelen av
arbeidet er å undersøke idrettslag med mangelfull rapportering av organisasjonsdata og
medlemstall til NIF. Målet er å finne ut grunnene til avvik og hjelpe idrettslagene å få på
plass gode rutiner. Dette arbeidet sikrer at NIFs oversikt over organisasjonen er god og
oppdatert. Der grunnlaget for videre drift ikke er til stede, blir idrettslagene oppløst og
gjenværende midler i idrettslagene blir brukt til idrettsformål.
7.7.3

Virksomhet i tråd med NIFs lov

Det er også utført kontroller av enkelte idrettslag basert på konkrete mistanker om at disse
ikke ufører virksomhet i tråd med NIFs lov. Som eksempel på dette er idrettslag med
sammenblanding av fortjenestebasert virksomhet som ikke går tilbake til formålet samt
idrettslag med medlemskap i andre organisasjoner som ikke er samsvar med NIFs
regelverk.
Sammen med ny rapporteringsløsning, ble det i 2016 utviklet nettsider med
hjelpedokumenter som skulle hjelpe idrettslagene med å gjennomføre årsmøtene i 2016 i
tråd med NIFs regelverk. Det skal også lette den administrative jobben for idrettslagene
ved å tilby forenklede løsninger.
7.7.4 Kontroll av grunnlagetfor momskompensasjon på varer og tjenester
Det er i 2016 gjennomført stikkprøvekontroller blant de som har søkt om mvakompensasjon for vare og tjenestemoms. Idrettskretsene har kontrollert at idrettslagene
har oppgitt riktig søkergrunnlag, samt at regnskap er revidert og godkjent på årsmøtene i
tråd med NIFs lov. Kontrollene i 2015 omfattet totalt 221 idrettslag og det ble funnet
avvik i 77 av disse. Totalt søkerbeløp ble justert ned med kr 10 007 121. Dette viser at
idrettskretsene har gjort en svært god jobb i sitt utvalg av idrettslag og har med dette
bidratt til å sikre en enkel ordning for alle idrettslag ved slike kontrollrutiner.
Utvalget av idrettslag for kontroll gjøres ut i fra kriterier som samsvarer godt med Lotteri
og stiftelsestilsynets prosedyrer for risikostyrt utvelgelse. NIFs egen kontrollvirksomhet
gjennom idrettskretsene omfattet i 2016 like mange organisasjonsledd som Lotteri og
stiftelsestilsynets samlede kontrollvirksomhet av alle de frivillige organisasjonene.
7.7.5 Kompetanseutvikling innenfor lov og organisasjon
NIF har i 2016 fortsatt kompetanseutviklingen av de ansatte i idrettskretsene på lov- og
organisasjonsområdet. Det er også tilrettelagt gjennom nye IKT systemer bedre
informasjonsutveksling og samhandling mellom idrettskretsene samt NIFs supportsenter
for idrettslagene. Dette bidrar til bedre, mer effektiv og lik behandling av ulike
organisasjonssaker.
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bidrag er kritisk
Idrettskretsene er primærkontakt for idrettslagene i disse sakene, og deres
organisasjonen.
viktig for kvaliteten på det lokale organisasjonsarbeidet i den frivillige
NIF bistår med rådgiving av idrettskretsene i mer kompliserte saker.
7.7.6 Kjønnsbalansen i idretten
konkret
NIF har i 2016 hatt økt arbeid på tema kjønnsbalanse i organisasjonen, som en
over
oppfølging av programerklæring 6 i IPD. NIF utarbeidet flere statistikker
Ut i fra dette har
nåsituasjonen, både på ansatt-nivå og styre-nivå i hele organisasjonen.
ikker, tiltak som
statist
det vært flere frokostseminarer, der en har presentert forskning og
i 2016 hentet
allerede skjer på området, samt et eget seminar om hersketeknikker. Det er
få bedre
å
med
t
inn erfaringer fra andre organisasjoner om hvordan de konkre jobber
ledelse av
kjønnsbalanse. På slutten av 2016 satte NIF i gang et forskningsprosjekt under
opp
professor emerita Kari Fasting, der en ser på hvordan organisasjonen har fulgt
på
rapporten «Bedre med flere på banen» fra 2008. NIF har bidratt og deltatt
e ledd på
iggend
underl
fra
internasjonale seminarer om tema,samt sendt en delegasjon
konferansen European Women and Sport i Stockholm.
7.7.7 Oppfølging av rapportenfra det eksterne toppidrettsutvalget
om «Den norske
Rapporten fra det eksterne toppidrettsutvalget er operasjonalisert gjenn
planen for norsk
toppidrettsmodellen 2022», datert 11. april 2015, som er den strategiske
av
toppidrett og Olympiatoppen. Olympiatoppen har gjennomført organisering
ingsplan for
virksomheten i tråd med rapporten/modellen og har utarbeidet egen utvikl
mål fra
dnete
Utviklingsavdelingen, gjeldende for OLT sentralt og regionalt. De overor
atmålene er
Toppidrettsmodellen 2022 er konkretisert ift. OL 2018 og OL 2020. Result
ner for
ngspla
handli
igjen retningsgivende for en avdelingsvis felles modell for mål og
Olympiatoppen. Det gjenstår å konkretisere OLT strategiplan - 2022.

8. IDRETTEN
8.1 Barneidrett
8.1.1

Utvikling

rdning gjør det
Den primære målgruppen er barn i alderen fra 6 til 12 år. Ny registreringso
Antall registrerte
utfordrende å sammenligne utviklingen i aktivitetstall med tidligere år.
Selv om
aktive barn 6-12 år i norsk idrett var ved inngangen til 2015, ca. 495 000.
har flatet ut til
økningen siste 5 år har vært 7,9%, er det først år på lenge at økningen
0,1%.
8.1.2 Bestemmelser om barneidrett
er
NIF arbeider kontinuerlig med å gjøre innholdet i Idrettens barnerettighet og
av
ging
oppføl
Bestemmelser om barneidrett mer kjent. Gjennom kontinuerlig
etene og
særforbundene, har arbeidet med utdypning av bestemmelsene og rettigh
t dette
fullfør
har
bund
særfor
implementering av sanksjonsreglementet startet. Enkelte
arbeid gjennom
arbeidet i 2016. Blant annet handler dette om å følge opp særforbundenes
post-3 møter, foredragsvirksomhet, kronikker og svar i media.
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8.1.3 Økonomisom barrierefor idrettsdeltagelse
Det har vært et økt fokus på økonomi som barriere og kostnader i idretten gjennom hele
2016. I oktober ble det gjennomført et frokostmøte som belyste temaet og under post-3
møtene i november og desember var kostnader i idretten lagt til som et
kartleggingsspørsmål. Det ble også skrevet flere kronikker og artikler om temaet.
NIF signerte Fritidserklæringen 7.juni 2016. I Fritidserklæringen går kommunene,
frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig
av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minimum en organisert fritidsaktivitet. I
tillegg er det viktig at barn og unge involveres og har innflytelse over fritidsaktivitetene
de skal delta i.
NIF sitter med en representant i styret til Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og
utenforskap(NDFU). NDFU er et samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner, som
hovedsak jobber med å videreutvikle og gjøre verktøyet ALLEMED kjent. ALLEMED er
et diskusjonsverktøy som brukes til å bevisstgjøre styre, trenere, ledere, foreldre og andre
frivillige om hvordan hver enkelt kan bidra for å forebygge barnefattigdom i frivillige
organisasjoner. Flere og flere idrettslag og idrettsråd har tatt i bruk ALLEMED-verktøyet
i løpet av året.
NIF deltar fortsatt i styringsgruppen til Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og
utenforskap(NDFU). Tiltak som "primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som
målsetting" er ikke lenger utelukket fra tilskuddsordningen. Tiltak som skal dekke
medlemsavgifter prioriteres fremdeles ikke, men det er åpnet for å støtte tiltak som skal
inkludere barn og unge fra fattige familier i idrettsaktivitet. Både inkluderende aktiviteter
som bidrar til rekruttering av målgruppen, og samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter
til reiser og utstyr i klubber og lag, kan motta støtte. Tilskuddsordningen omfattet 178
millioner i 2016 og er økt til 193,4 millioner i 2017..
8.1.4 Idrettsskolerfor barn
Idrettsskoler for barn er et variert og allsidig aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere
ulike idretter i ulike miljøer. I 2016 har NIF tildelt i overkant av kr. 634 000 kroner i
oppstarts- eller utviklingsstøtte til 57 idrettsskoler.
8.1.5 Aktivitetslederkurs
Det har blitt gjennomført 65 Aktivitetslederkurs for barn gjennom idrettskretsene. I tillegg
er det gjennomført 73 enkeltmoduler om barneidrett.
8.1.6 Regentjubileum på Slottsplassen
Søndag 17.januar ble det markert at kong Harald og dronning Sonja har vært Norges
kongepar i 25 år. NIF bidro som prosjektleder og sammen med Snowboardforbundet,
Skiforbundet, Skiforeningen, Skiskytterforbundet og Skøyteforbundet ble dette en
folkefest på Slottsplassen, Spikersuppa og Universitetsplassen. Skileik, snowboard,
freeski, skihopping, skiskyting med laser, kunstløp, is-sklie, skulpturpark, konserter og
sceneshow trakk ifølge offisielle kanaler nesten 100.000 mennesker.
8.2 Ungdomsidrett
8.2.1

Utvikling

Aldersgruppen 13-19 år har ligget på et stabilt nivå de siste årene, mens 2015-tallene
viser en nedgang på -2,6 %.I 5-årsperioden blir derfor en svak utvikling ytterligere

Idrettsstyrets årsberetning for 2016

Side 27

forsterket. Variasjonen det siste året kan til som på barneidretten til en viss grad skyldes
naturlige feilmarginer knyttet til omlegging til nytt registreringssystem, men trenden må
uansett omtales som nedgang. Befolkningsveksten i samme periode har vært -0,7 for den
aktuelle aldersgruppen, slik at differensen ikke er så stor som en kunne fryktet. Når
aktivitetstallene synes å synke i 2015, må en spørre seg om dette er uttrykk for økende
spesialisering i yngre alder. Alternativt kan det også forklares med at enkelte særidretter
kan ha hatt større utfordringer med omleggingen enn andre.
8.2.2 Ungdomsløftet
2016 ble bestemt å være «Idrettens ungdomsår». Ungdomsløftet er navnet på idrettens
strategi for å utvikle ungdomsidretten. Strategien består av tre hovedinnretninger;
Morgendagens utøvere, Ungt lederskap og Idrett for alle.
Morgendagens utøvere ivaretas av særforbundene, og i noen tilfeller i samarbeid med
Olympiatoppen. NIF har ulike kompetansetiltak for ungdom/unge ledere som i 2016 var
populære og etterspurt; Lederkurs for ungdom, Olympisk akademi og studiet Yngre
ledere. Mye av arbeidet med «Ungdomsløftet» og ungdomsidretten ble i 2016 konsentrert
rundt Ungdoms-OL på Lillehammer og ung frivillighet.(se neste punkt)
I desember 2016 arrangerte NIF i samarbeid med Sør-Trøndelag IK,Nord-Trøndelag IK,
NFF, NHF,NBF og NSF «Ungdomsidrettskonferansen» for å belyse de ulike
hovedinnretningene i Ungdomsløftet og for å avslutte «Idrettens ungdomsår».
8.2.3 FoU-arbeid
NIF har i 2016 satt i gang et større forskningsprosjekt for å finne mer ut om
ungdomsidrett. I samarbeid med NOVA og Norges idrettshøgskole er NIF med på å
finansiere prosjekter som skal bidra til å finne mer ut av «ungdom, idrett og trening»,
geografiske variasjoner i idrettsdeltakelse, frafallet gjennom ungdomsårene, sosiale
forskjeller i idrettsdeltakelse.
I tillegg mottok NIF i 2016 forskningsrapport fra Jubileumsgave som var 17 prosjekter
som var gjennomført av særforbund og idrettskretser med mål om å beholde ungdom
lenger.
8.2.4 Ungdoms-OL
I forbindelse med Ungdoms-OL i februar 2016 samarbeidet NIF og LYOGOC om å
skolering av over 200 unge ledere. I januar gjennomførte NIF siste samling som en del av
de siste forberedelser før de unge lederne var frivillige under Ungdoms-OL. I ukene før
lekene reiste representanter fra NIF og LYOGOC landet rundt med OL-ilden og
arrangerte fakkelmarkeringer i hvert fylke. Hver idrettskrets, de unge lederne og
ildsjelene hadde roller i alle arrangementene. Turneen aktiviserte 32.000 ungdom på sin
reise gjennom landet.
Under lekene arrangerte NIF et seminar der resultatene av de 17 prosjektene i
Jubileumsgaven ble presentert.
Ungdoms-OL har vært med på å synliggjøre viktigheten av ungdomsidrett — både som
utøvere, trenere, ledere og frivillige.
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8.3 Voksenidrett
8.3.1

Utviklingsplan og tiltak

Voksne utgjør størsteparten av Norges idrettsforbunds medlemmer. Bedrift-, Fotball-,
Golf- og Skiforbundet er forbundene som aktiviserer flest voksne. I løpet av 2016 ble
Utviklingsplan for voksenidrett vedtatt av Idrettsstyret. Planen tar for seg de viktigste
handlingspunktene for å nå det overordnede målet om å bli det mest attraktive
treningsfellesskapet for voksne, med arbeids- og ansvarsfordeling mellom NIF,
særforbund og idrettskretser. Det ble gjennomført et frokostmøte med tema
voksenidrettskonsepter, noe som også var tema på utviklingsforum, samt en workshop
med status for fysisk aktivitet i den voksne befolkningen og voksenpedagogikk. Det ble
opprettet en egen temaside om voksenidrett på idrettsforbundets nettsider, som blant
annet inneholder informasjon om fordelene med å få flere aktive voksne i idrettslag og
hvordan en kan gå fram for å skape mer voksenaktivitet i idrettslag. Flere særforbund og
idrettskretser ble også med i nettverket for voksenidrett, noe som videreutvikles i 2017.
8.3.2 Folkehelsearbeidet
Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene, er det største og
viktigste bidraget fra idretten til en bedre folkehelse. Idrettslag, idrettskretser og
særforbund har gjennom 2016 gjennom egne og eksterne midler arbeidet for å få
ytterligere til å bli medlemmer i vår organisasjon, få flere ikke-medlemmer til å delta på
idrettens tiltak, kampanjer og arrangement, samt gjennom å påvirke beslutninger som
bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen. NIF sentralt har ikke mottatt eksterne midler
til å støtte slike tiltak.
8.3.3 Studentidretten
Norges studentidrettsforbund har hatt en jevn og positiv utvikling de siste årene, og gjør
et viktig arbeid for unge voksne under utdanning. Studentidrettslagene er svært allsidige
og tilbyr aktiviteter og deltakelse innenfor en rekke av særforbundene.
8.3.4 Bedriftsidretten
Norges Bedriftsidrettsforbund er et av de største særforbundene i Norges idrettsforbund
og er det eneste forbundet med arbeidslivet som primær arena. Forbundet har meget lang
erfaring med utvikling av nye aktiviteter og konsepter tilpasset behovene i arbeidslivet.
På denne måten stimulerer norsk idrett til en bred hverdagsaktivitet, både i fritiden og i
arbeidslivet.
8.4 Toppidrett
8.4.1 Olympiatoppen arbeid
Olympiatoppen(OLT)er norsk idretts felles toppidrettsavdeling. OLT leverer NIFs
bidrag til særforbundenes toppidrettsarbeid. Særforbundene eier sin toppidrett og har
resultatansvaret for sin idrett. Olympiatoppens oppdrag er å kvalitetssikre, veilede,
utfordre og støtte særforbundenes arbeid. OLT har et helhetlig, overordnet ansvar for
resultatutviklingen i norsk toppidrett - både når det gjelder funksjonsfriske og utøvere
med nedsatt funksjonsevne. Olympiatoppen bidrar til å utvikle særforbundenes
prestasjonskultur og forbereder fellesidrettslige leker sommer og vinter(OL,Paralympics,
European Games, Ungdoms-OL/YOG,EYOF).
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OLT har formell samarbeidsavtale med ca. 30 idretter. Samarbeid med og støtte fra
Olympiatoppen baseres på internasjonale resultater, idrettenes utbredelse og tradisjon i
Norge samt forbundenes evne og vilje til å skape gode toppidrettskulturer.
Det utbetales 162 utøverstipender til individuelle utøvere, hvorav 84 er
vinteridrettsutøvere og 77 sommeridrettsutøvere. Av disse stipendene er 43 A-stipender,
73 B-stipender og 46 utviklingsstipender. Disse fordeler seg på 100 menn og 62 kvinner,
dvs. en kvinneandel på 38 prosent.
I tillegg utbetales det 7 lagstipender, fire til vinteridretter og tre til sommeridretter. Disse
idrettene er curling herrer(A-stipend), curling mixed double(B-stipend), curling rullestol
(A-stipend), kjelkehockey(B-stipend), håndball kvinner(A-stipend), håndball herrer(Bstipend), og volleyball (Utviklingsstipend).
Alle idretter med toppidrettsambisjoner som ikke har samarbeidsavtale («utviklingsidretter»), deltar i en åpen, fellesidrettslig utviklingsprosess («utviklingsidretter»). Denne
bygger på OLTs utviklingsmodell, og er basert på læring på tvers mellom idretter og
kompetanseområder. Dette er et initiativ fra Olympiatoppen for at enda flere idretter skal
kunne dra nytte av OLTs kompetanse og ressurser.
8.4.2 Resultatutvikling 2016
Idrettsåret 2016 ble totalt sett ikke mye dårligere enn de to foregående årene. Samlet for
OL og Paralympics i Rio ble målene ikke nådd. Likevel gir gode resultater press på
stipendene som OLT forvalter. Dette gjelder både de typisk «norske» idrettene, men også
en rekke andre.
Det er særforbundene som har et helhetlig ansvar for egen toppidrett. Statistikkene over
mesterskapsmedaljer og turneringsresultater er en naturlig del av særforbundenes
årsrapporter.
8.4.3 Olympiatoppens organisasjons- og utviklingsarbeid
Olympiatoppens organisering har i 2016 vært som i 2015 med Tore Øvrebø som
toppidrettssjef, Helge Bartnes og Marit Breivik som henholdsvis vinter- og
sommeridrettssjefer, Else-Marthe Sørlie Lybekk som fagsjef prestasjon, Trond Skarsem
Pedersen som utviklingssjef og Roald Bahr som helsesjef. Dette har utgjort OLTs
ledergruppe.
Utviklingsavdelingen med OLTs regionale avdelinger har gjennom hele 2016 arbeidet
med å implementere utviklingsplanen som ble utarbeidet i 2015. Fokus har vært å etablere
best mulig sammenheng mellom regional og sentral virksomhet med klare ansvars- og
oppgavefordelinger. Utviklingsavdelingens oppdrag er langsiktig med hovedfokus på
morgendagens toppidrettsutøvere. Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB arbeides
det med talentprosjekter i 11 idretter(16 grener). Det har vært arbeidet med etablering av
avdelingen «OLT Sørøst» og avdelingsleder er ansatt. Avdelingen vi bestå av fylkene
Buskerud, Vestfold og Telemark.
Arbeidet med Toppidrett for funksjonshemmede (TIF) er integrert i OLT arbeid på alle
felt og resultatutviklingen er positiv. Det har vært fokus på arbeidet med «Unge TiF» senere endret navn til «ParaUng».
8.4.4 Fagavdelingene og coachvirksomheten
Samspillet mellom fagavdelingene og coachvirksomheten er avgjørende for å kunne bidra
til landslagenes prestasjonsutvikling. Det har vært arbeidet kontinuerlig med
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samhandlingen mellom coachene og fagavdelingene gjennom samlinger med
prestasjonsteam for hver idrett. Prestasjonsteamene bestående av fagavdelingers
eksperter, coach for særidretten og særidrettens landslags/sportsansvarlige. Interne
dialogmøter har forsterket dette arbeidet der sommer- og vinteridrettssjefen har hatt
sentrale roller. Fagavdelingene har balansert sine ressurser mellom faglig utviklingsarbeid
og implementering av kunnskap i treningsgruppene.
8.4.5 Campus Sognsvann
Arbeidet med å realisere Campus Sognsvann er avgjørende viktig for at Norge skal kunne
opprettholde sin posisjon som toppidrettsnasjon. Dette arbeidet har kommet et skritt
videre, men svært mye gjenstår. NIF/OLT har sammen med særidrettene definert behov
for treningsareal og laget et forprosjekt som beskriver en mulig løsning som ivaretar
treningsbehov for svært mange særidretter i tillegg til Olympiatoppens basis behov.
Denne skissen er også forankret hos styret ved NIH og er presentert for KUD og Oslo
kommune. For å opprettholde momentum,er det avgjørende at prosjektet tilføres
ressurser slik at profesjonell prosjektleder kan engasjeres. Neste steg vil være å opprette
prosjektet rent formelt med styringsgruppe, referansegruppe, prosjektleder og utarbeide
konkrete forslag til finansieringsmodell, driftsmodell, fremdriftsplan mv.
Oppføring av midlertidig treningshall ved Olympiatoppen er i løpet av 2016 endelig
godkjent og bygging er påbegynt. Hallens plassering er på parkeringsplassen rett ved
inngangen til OLT og vil gi økt kapasitet for trening, faglig oppfølging og testing. Hallen
vil stå klar våren 2017.
8.4.6 FoU-arbeidet
Olympiatoppen har fokusert på samhandling med forskningsinstitusjoner og idrettens
ypperste utøvermiljøer for å drive relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Vi har
prioritet samspillet mellom OLT og SenTIF/NTNU og andre forskningsinstitusjoner med
kompetanse og vilje/evne til å prioritere toppidrettsforskning. Prosjekt Ski 2018 skal sikre
gode ski før og under OL 2018. Videre har OLT gjennomført forskningskonferanse, FoU
tankesmie og egne utviklingsprosjekter i tett samspill med OLTs fagavdelinger.
8.4.7 YOG 2016
Olympiatoppen, gjennom enhet for talentutvikling, har hatt i oppgave å forberede,
gjennomføre og evaluere ungdomsmesterskapet Youth Olympic Games - Lillehammer for
utøvere og trenere. Den norske troppen i YOG Lillehammer besto av i alt 74 utøvere,
hvorav 40 gutter og 34jenter.
Norge stilte med utøvere i alle 16 idrettene. Det ble arrangert to forberedelsessamlinger
for trenere og en samling for utøvere og trenere i forkant av mesterskapet. For utfyllende
informasjon om forberedelser og gjennomføring henviser vi til rapporten
«Olympiatoppens evaluering av forberedelser og gjennomføring» av Ungdoms — OL på
Lillehammer.

8.5 Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne
8.5.1 NIFs rolle
NIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk komite legger premissene for
arbeidet på området idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Idrettsstyret anser
det som viktig at NIF legger til rette for fellesidrettslige og kompetanserelaterte tiltak som
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kan heve synliggjøringen, sikre finansieringen og øke kompetansen på området. Det er
særforbundene som har ansvar for idrettsaktiviteten.
8.5.2 Tilskudd til målgruppen
I 2016 ble NIF tildelt totalt 24 millioner kroner ved en øremerking av spillemidler. Post 2
ble styrket med 2 millioner kroner, øremerket idrett for mennesker med
utviklingshemning. Totalt ble 21 millioner kroner fordelt over post 2 til i alt 41
særforbund. 8 millioner kroner ble tildelt NIF sentralt(post 1) bla. for styrking av
menneskelige ressurser regionalt og til oppfølging av Special Olympics. 6 millioner
kroner ble fordelt til Olympiatoppen for videre styrking av toppidretten for målgruppen
(post 4).
8.5.3 Rekrutteringstiltak
I tillegg til den generelle aktiviteten, fremheves rekrutteringstiltaket «Grenseløse
idrettsdager» som ble arrangert 17 steder rundt i landet i oktober og november.
8.5.4 Rammebetingelser
Det er opprettet kontakt med Blindeforbundet, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes
landsforbund for å vurdere videre samarbeid om bedre rammebetingelser på områder som
er nedfelt i utviklingsplan, «Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».
8.6 Idrett for utviklingshemmede og Special Olympics
8.6.1 Mål og omfang
NIF anslår at mellom 3 500 — 4 500 utviklingshemmede deltar i norsk idrett gjennom
tilrettelagte aktiviteter, trening, konkurranser og turneringer. Det er en felles forståelse
innenfor den norske idrettsmodellen at idrettstilbudet til målgruppen først og fremst er
breddeidrett.
8.6.2 Organisering
Special Olympics er en stor internasjonal organisasjon med mål om å skape
idrettsaktivitet for mennesker med utviklingshemning. Utvalg for mennesker med
utviklingshemning ble oppnevnt av idrettsstyret i januar 2015. NIF ble akkreditert som
Special Olympic Norge i april 2015.
Utøvere som holder et høyt prestasjonsnivå innenfor sin særidrett og gjennom dette har
potensial for deltakelse i paralympiske leker, blir ivaretatt gjennom de respektive
særforbundenes landslag og tilbud gjennom Olympiatoppen.
8.6.3

World Winter Games

Gjennom 2016 har Norges idrettsforbund jobbet tett med flere særforbund om søknad
vedrørende kvoter, uttak og forberedelse for troppen til Special Olympics World Winter
Games i Østerrike, 14. -25.mars 2017. Norge deltar i fem idretter (alpin, langrenn,
kortbaneløp skøyter, innebandy og snowboard).
8.7 Døveidretten
8.7.1 Mål og betydning
Målet er at idrettsutøvere med hørselshemning og døve utøvere skal inkluderes i
særforbundene. Samtidig er det viktig å ivareta og utvikle døveidrettslagene i Norge.
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8.7.2 Tiltak og aktiviteter
kompetanse på
For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbundene har mest mulig
te utfordringer,
dette feltet har idrettsstyret i NIF opprettet et utvalg som skal se på særskil
ne samt bidra
være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale døveidrettsorganisasjone
år.
annet
til at Norge sender kvalitetsmessige gode tropper til Deaflympics hvert
ale
I 2016 ble det for første gang avholdt et døveidrettsseminar hvor NIFs region
ering og
konsulenter, 10 særforbund og døveidrettslagene møttes for å drøfte rekrutt
utvikling av døveidretten i Norge.
Første gang ble det i 2016 rekruttert og utdannet en klubbveileder med
dette tiltaket vil
tegnspråkkompetanse og med solid erfaring fra døveidretten. Gjennom
døveidrettslagene lettere gjennomføre klubbutvikling.
8.8 Inkludering og mangfold
8.8.1 Økt mangfold i idretten
med
Idrettsforbundet har i 2016 hatt fokus på økt arbeid innad i organisasjonen
le med
inkludering og mangfold. I september 2015 inngikk NIF en intensjonsavta
arbeidet, og
erings
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi)om å forsterke inklud
nen. NIF har
utveksle kompetanse på området, med særskilt fokus på nybosatte i kommu
for
rolle
viktige
som en del av dette samarbeidet holdt flere foredrag om idrettens
k NIF en
kommunalt og regionalt ansatte som jobber med integrering. I 2016 inngik
og aktiviteter
sling
gsutvek
samarbeidsavtale med Utlendingsdirektoratet(UDI)om erfarin
mot beboere på mottak.
n forskjellige
I 2016 har NIF videreutviklet idrettslagsbrosjyren Bli med fra ni til sekste
hele landet.
språk, samt distribusjon av brosjyren til idrettens organisasjonsledd over
Flere kommuner,frivillige organisasjoner og mottak har etterspurt brosjyren.
8.8.2 Inkludering i idrettslag
til økt
Det overordnede målet med ordningen «Inkludering i idrettslag» er å bidra
om å
deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjenn
lse i
deltake
for
motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder
ner til
ordinær idrettsaktivitet. Ordningen ble i 2016 videreført med kr. 13,5 millio
og Sandnes
unn
Porsgr
fordeling på lokale og regionale tiltak. Sandefjord, Larvik, Skien,
og unge med
ble tatt inn som nye byer i ordningen i 2016. Målgruppen er i hovedsak barn
mål å øke
et
også
er
Det
minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering.
byene står
innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. Flere av de største
idrettslagene.
overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og ungdom til
spesieltjenter, i
Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn,
for øvrig. NIF
mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen
gjorde i 2016 en endring i forvaltningsrutinene i ordningen.
8.8.3 ExtraStiftelsen
ter med mål
NIF mottok kr. 5 720 000,- for 2016 fra ExtraStiftelsen fordelt på 26 prosjek
kgrunn i
om å inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelse og innvandrerba
nar, ett
ngssemi
idrettslag. I forbindelse med ordningen har NIF organisert ett tildeli
og
oppfølgingsseminar og to søkerkurs, samt håndtert søknader, sluttrapporter
ni
iftelse
ExtraSt
til
regnskapsrapporter. I tillegg sendte NIF en høringsuttalelse
forbindelse med deres gjennomgang av søkerorganisasjonenes søkerrett.
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8.8.4 NIFSflyktningefond
På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen avsatte idrettsstyret i september
2015 kr 500 000 fra NIFs egenkapital til tiltak med idrettsaktivitet for flyktninger,
herunder kom det betydelige midler fra andre organisasjoner og stiftelser. NIF har
videreført NIFs flyktningfond i 2016. Bidragsytere til fondet i 2016; Gjensidigestiftelsen
bidro med kr 1 660 000, Kulturdepartementet bidro med kr 500 000, IMDI bidro med kr.
325 000, UDI bidro med kr 2 500 000 og IOC bidro med kr 1 278 909 til fondet. Fondet
fikk i løpet av utlysningene på vår og høst inn søknader for totalt kr 17 500 000. Til
sammen 429 idrettslag fikk utdelt inntil kr 25 000 hver til aktivitet på mottak eller for å
inkludere nylig bosatte flyktninger i det lokale idrettslaget. I rapportene fra idrettslagene
fremkommer det at over 90% av idrettslagene ønsker å videreføre arbeidet og aktiviteten
for å nå målgruppen. Engasjementet for å bidra ute i idrettslag har vært enormt stort.
Omtrent 1 500 av idrettslagenes medlemmer har bidratt i tilretteleggingen og
organiseringen av aktivitetstilbudet på mottak og i idrettslagets ordinære aktivitet. NIF
har hatt tett dialog med IMDI og UDI i 2016. I tillegg har NIF søkt midler for 2017 fra
Gjensidigestiftelsen, UDI og IMDI og IOC, og skaffet nye midler til fondet.

9. IDRETTENS FINANSIERING OG RAMMEVIKAR
9.1 Spillemiddeltildelingen 2016
Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt til idrettsformål for 2016 ble kr.
2 422 597 000,-. Av dette mottok NIF kr. 660 000 000,- i ordinære spillemidler.
Den største andelen av spillemidlene ble fordelt til bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg i kommunene, nemlig kr. 1 197 299 000,-.
I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler(LAM)videreført, og NIF overførte i
2016 kr. 316 millioner til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene.
Utover dette ble ordningen for inkludering i idrettslag videreført med kr. 13,5 millioner til
fordeling på lokale og regionale tiltak.
9.2 Store støtteordninger
9.2.1

Grasrotandelenfra Norsk Tipping

Denne ordningen, hvor de som spiller på Norsk Tippings spill kan dedikere en andel av
innsatsen til sitt lokale idrettslag, er blitt en viktig finansieringskilde for mange
idrettslag. For hele 2016 ble det generert ca. kr. 448 millioner (kr. 395 millioner i 2015)
til frivillige organisasjoner. Idrettslagene mottok i 2016 ca. kr. 267,1 millioner (kr. 239,1
millioner i 2015)eller rundt 59,6 % av disse midlene. Idrettsstyret ser meget positivt på
denne ordningen, som sikrer at en god andel av spillemidlene når direkte ut til dem som
skaper den brede lokale frivilligheten og idrettsaktiviteten, nemlig idrettslagene.
9.2.2 Kompensasjonfor vare- og tjenestemoms
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer og tjenester har etablert seg som
en svært enkel, effektiv og god løsning for idrettslagene ved at lokale ledd bare
rapporterer totale driftskostnader som ett samlet tall. Idretten har, gjennom høy faglig
kompetanse, effektivt arbeid og felles datasystemer, klart å rapportere meget godt helt
siden oppstarten. Den enkle rapporteringsordningen gjør at kompensasjonsordningen er
blitt tilgjengelig for den store bredden av idrettslag, både store og små.
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Den samlede tildelingen til frivillige lag og organisasjoner var i 2016 på totalt på kr. 1,3
milliarder. I 2015 var tildelingen på kr. 1,236 milliarder.
Antall søkere fra idretten har de siste årene øktjevnt. I 2016 hadde idretten 6 293 søkere,
som representerer en økning på hele 20,9 % fra 2015. Men fortsatt er det mange
idrettslag som ikke søker. Idrettens andel av midlene utgjorde i 37,0% av den samlende
rammen. Samlet utbetaling til idretten ble i 2016 kr. 481,2 millioner, dvs. en økning på
5,6% fra kr. 455,5 millioner i 2015.
9.2.3 Målet erfortsattfull kompensasjon
Regjeringen tilført ordningen midler i Statsbudsjettet for 2014 slik at måltallet på kr. 1,2
milliarder ble nådd. Ordningen ble tilført kr 1,3 milliarder i Statsbudsjettet for 2016.
Måltallet er imidlertid ikke lenger det samme som full kompensasjon. Det ble beregnet
for syv år siden i 2007 i St.mld. nr. 39(2006-2007) «Frivillighet for alle». Grunnlaget er
nå betydelig bedre dokumentert. Idrettsstyret er derfor tydelige på at rammen nå må
justeres i tråd med det reelle behovet, hvis intensjonene bak ordningen skal realiseres.
9.2.4 Kompensasjonfor betalt merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
Det ble innført en ordning med merverdiavgiftskompensasjon for kostnader knyttet til
bygging av idrettsanlegg i 2010.
I 2016 var godkjent søknadssum 192,3 millioner kroner. Søknadssummen har aldri vært
større. Stortinget bevilget først 143 millioner kroner til formålet. I revidert budsjett ble
bevilgningen økt med 50 millioner kroner. Tilleggsbevilgningen medførte at det kunne
utbetales 191,9 millioner kroner til søkerne. Disse fikk kompensert 99,8 prosent av betalt
mva.
9.3 Idrettsanlegg og utstyrsmidler
9.3.1 Rammebetingelser og kunnskap
NIFs arbeid på anleggsfeltet har i hovedsak vært rettet mot å bedre rammebetingelsene
for anleggsbyggere og å øke kunnskapen om spillemidler i norsk idrett. NIF og
Kulturdepartementet utga i den forbindelse rapporten «Spillemidler til idrettsanlegg
2016».
Sammen med Kulturdepartementet og Senter for idrettsanlegg og teknologi ved Norges
teknisk-naturvitenskaplige universitet, har NIF deltatt i utviklingen og finansieringen av
internettportalen «godeidrettsanlegg.no». Hovedmålene er å heve kompetansen rundt
planlegging, prosjektering, bygging og drift av idrettsanlegg samt å skape en arena for
utveksling av informasjon om og erfaringer fra bygging og drift av idrettsanlegg.
Idrettspresidenten lanserte internettportalen under NIFs ledermøte i juni.
9.3.2 Etterslep og spillemiddelsatser
Nærmere 1,2 milliarder kroner av overskuddet til Norsk Tipping ble fordelt til idretts- og
nærmiljøanlegg i 2016. Det har aldri blitt gitt et større tilskudd til dette formålet. Til tross
for dette fortsatte etterslepet å øke og er nå nådd 2,8 milliarder kroner. Ventetiden på
utbetaling av spillemidler ble redusert fra 2,7 til 2,4 år.
NIF har gjennom flere år arbeidet for at staten skal øke sitt bidrag til bygging av
idrettsanlegg. Målet er at spillemiddeltilskuddet skal utgjøre 30 prosent av
anleggskostnaden. Spillemiddeltilskuddet dekket i gjennomsnitt 22,0 prosent av
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anleggskostnaden for årets søknader om støtte til idrettsanlegg. Dette er en liten nedgang
fra 2015.
9.3.3 Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. Ordningen er et spleiselag
mellom NIF og KUD hvor partene bidro med henholdsvis 12 og 20 millioner kroner. Tre
av millionene fra KUD var øremerket utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne og
fordeles blant særforbundene i en egen prosess. Her kan særforbundene få dekket inntil
100 prosent av kostnadene ved kjøp av slikt utstyr.
De resterende midlene samt ubenyttede midler fra 2015 som utgjorde kr. 0,4 millioner
ble fordelt med kr. 27,9 millioner til klubber, mens særforbundene ble tildelt kr. 1,5
millioner. Det ble totalt søkt om kr. 50,2 millioner. Dette er en nedgang på 6,2 millioner
kroner fra 2015.

10. REGNSKAP
10.1 Regnskap for 2016
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med kr. 1,1
millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 21,0 millioner (pr. 31.12.2015)til kr.
22,1 millioner (pr. 31.12.2016).
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:
— Kr. 0,4 millioner disponeres av avsetningen til vedlikehold av Idrettens hus.
— Kr. 1,5 millioner disponeres av avsetningen til ungdomsidrett.
— Kr. 3,3 millioner disponeres av avsetningen til IT-utvikling (IT disponerer i 2016 kr.
7,6 millioner av tidligere avsetning samtidig som det øremerkes kr. 4,3 millioner av
årets resultat. Dette gir en netto disponering av IT-avsetning på kr. 3,3 millioner).
— Kr. 1,1 millioner tilføres den den frie egenkapitalen.
Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2016, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner
(kr. 9,9 millioner), er totalt kr. 32,0 millioner.
10.2 Eierskap i selskaper
NIF eier mer enn 50% av de to selskapene: Bardufosstun AS og Senter for
Prestasjonsutvikling AS (SPU). Pga. størrelsen på datterselskapene er det ikke funnet
nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 2016.
NIF eier 100 % av aksjene i Bardufosstun AS. Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i
2016 et overskudd stort kr. 193 731,-.
10.3 Økonomisk situasjon
Organisasjonens økonomiske situasjon er i løpet av 2016 blitt noe bedre da NIFs frie
egenkapital er økt med kr 1,1 millioner. Den økonomiske situasjonen i NIF anses som
solid.
Med bakgrunn i de senere års investeringer på IT-området har det i 2016 vært behov for
opptak av kassekreditt. Det ser ut til at det også i 2017 vil være behov for opptak av
kassekreditt.
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Kontantstrømoppstillingen viser en økning i beholdningen av bankinnskudd og kontanter
på kr. 3,5 millioner fra 2015 til 2016. Idrettens konsernkontosystem er i innarbeidet i
balansen til NIF. Deltakernes bankinnskudd (alle deltakere unntatt NIF)er på kr 308
millioner pr. 31.12.2016. Dette er kr 30 millioner høyere enn pr. 31.12.2015. NIFs
bankinnskudd pr. 31.12.2016 er kr — 5,7 millioner. Dette er kr 26,5 millioner lavere enn
pr. 31.12.2015. Hovedårsaken til dette er kapitalbinding i IT-investeringer.
10.4 Kredittrisiko
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføljen til NIF i all hovedsak er egne
organisasjonsledd, der NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet som står oppført i balansen har
en flytende rente. Det er en renterisiko knyttet til pantelånet ved renteendringer.
10.5 Plassering av overskuddslikviditet
I løpet av 2016 var deler av overskuddslikviditeten i konsernkontosystemet plassert i
pengemarkedsfond. Plasseringer av denne type vil alltid innebære en viss risiko.
Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisikoplassering. Pr. 31.12.2016 var alle
pengemarkedsfondsplasseringer realisert, slik at det ikke foreligger en finansiell risiko
knyttet til disse plasseringene ved avleggelse av årsregnskapet for 2016.
10.6 Tildelte spillemidler
I 2016 fikk NIF tildelt totalt kr. 660 millioner i spillemidler fra Kulturdepartementet
(KUD). Tildelingen var da kr 24 millioner høyere enn tildelingen for 2015.
10.7 Statlig og fylkeskommunal støtte
NIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra andre departementer og enkelte
fylker for utvikling av idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor idrett i
skolen/folkehelse og regionale kompetansesentra har bidratt til å utløse mer penger
kommunalt og fylkeskommunalt.
10.8 Styrets vurdering
Styret er av den oppfatning at det er grunnlag for fortsatt drift, og regnskapet er avlagt
under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir årsberetningen og årsregnskapet en
rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten.

11.SENTRALADMINISTRASJONEN
11.1 Grunnfinansiering av felles IT-løsninger
Prinsippet om å grunnfinansiere viktige fellestjenester er videreført i 2016. På ITområdet er det nasjonale nettverket rundt idrettens nasjonale databaser prioritert sammen
med felles idrettslagenes behov for medlemsadministrasjon og elektroniske
betalingstjenester. Til dette hører også tilgjengelig brukerstøtte for idrettens mange
lokale og sentrale brukere.
En revidert IKT-strategi ble fremlagt for idrettsstyret i april 2015 og vedtatt. Etter en
lengre prosess, med bred brukerinvolvering, er det definert en felles basis innenfor
kontorstøtte-systemer. Selve fellesplattformen finansieres over spillemidlene etter en
fastsatt modell.
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11.2 Ullevaal som administrasjonssentrum
NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadion sammen med 43 av særforbundene.
Samlet sett disponerer Idrettens Hus ca. 2 900 kvm selveide og 8 700 kvm leide lokaler
på Ullevaal stadion, dvs. ca. 11 600 kvm totalt. Alle arealer er i aktiv bruk.
Idrettsstyret ønsker å videreutvikle Ullevaal Stadion som nasjonalt administrasjonssentrum. Dette skal skape god samhandling på tvers av organisasjonslinjene, både faglig,
administrativt og politisk. Med hjemmel i tingvedtaket, utreder styret lønnsomheten ved
et eventuelt utvidet eierskap til de kontorlokalene som i dag leies av Ullevaal Stadion i
ytre bygg og fremleies til særforbundene.
11.3 Servicetjenester
Resepsjons- og sentralbordtjenesten ved Idrettens Hus er i dag som en velfungerende
førstelinje for de som henvender seg til idretten. Kantinedriften fungerer veldig godt, og
felles kantine er blitt et viktig møtested på tvers av fag og organisasjonstilhørighet.
Møteromskapasiteten er tilstrekkelig.
11.4 Miljø
Idrettens hus på Ullevaal stadion er Miljøfyrtårn-sertifisert og godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. NIF
forurenser ikke det ytre miljøet i vesentlig grad gjennom den daglige virksomheten ved
Ullevaal stadion, Sognsvann, Marienlyst i Drammen, Bardufosstun eller ved
idrettskretsenes kontorer.
11.5 Bardufosstun
Bardufosstun Driftsselskap A/S eies 100% av NIF. Det samme gjør den tilsvarende
eiendommen som består av treningsfasiliteter, overnattingsrom i hovedbygg, hytter og
anneks. Idrettslagene har de senere årene i større grad benyttet overnattingstilbudet på
Bardufosstun. NIF har derfor gjennom 2015 og 2016 vurdert en videreutvikling av
idrettssenteret. En konklusjon vil ventelig foreligge i 2017.

12.PERSONAL
12.1 Utviklingen i antall ansatte
NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets
årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de sentralt ansatte
fremgå. Dette er fordi de idrettskretsansatte tas med i sine respektive kretsers regnskaper.
I NIF, inklusive idrettskretsene, var det pr. 31.12.2016 ansatt 376 personer(366 i 2015)
med til sammen 328 årsverk (315 i 2015). Dette inkluderer både faste og midlertidig
ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. Antall midlertidig ansatte øker naturlig i år med
OL og Paralympics, slik det var i 2016.
Idrettskretsene hadde 128 ansatte (132 i 2015). Olympiatoppens kompetansesentre
regionalt hadde 35 ansatte (26 i 2015), mens det på Olympiatoppen var 75 ansatte (73 i
2015). NIF sentralt hadde 67 ansatte (68 i 2015). De administrative fellestjenestene,
herunder Idrettens Hus på Ullevål stadion, Idrettens Regnskapskontor og IT hadde til
sammen 71 ansatte(67 i 2015). Antall ansatte i NIF sentralt inkl. selvfinansierende
fellestjenester og Olympiatoppen er da pr. 31.12.2016 213 ansatte (208 i 2015). NIF er
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godkjent lærebedrift og har i 2016 hatt seks lærlinger i IT Drift (tilsvarende som i 2015).
I løpet av 2016 har NIF også hatt 17 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i praksis.
En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn
spillemidlene, blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markedsmidler.
12.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og generalsekretærens lønn
Godtgjørelse til Idrettsstyret og lønn til generalsekretæren fremgår av note 4 i
regnskapet. I samme note fremgår også de samlede lønnsutbetalinger i NIF sentralt.
Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den samlede arbeidsinnsats gjennom året og
kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.
12.3 Sykefravær og arbeidsmiljø
Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 2016 på 2,7%(3,1 % i 2015). Alt
sykefravær i 2016 er rapportert elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. Siden
sykefraværet er en viktig indikator på arbeidsmiljøet på en arbeidsplass, er NIF svært
fornøyd med det lave fraværet. NIF har lav turnover blant de ansatte. I 2016 var denne på
2,65 %(3,55 % i 2015).
NIF har avtale om Inkluderende Arbeidsliv for perioden 2014-2018. Det er utarbeidet
mål- og aktivitetsplan for arbeidet for å oppfylle kravene i avtalen blant annet gjennom
rekruttering av nye ansatte og oppfølging av sykmeldte. NIF bruker elektronisk
personaloppfølgingssystem som sikrer at ledere kan møte kravene om
sykefraværsoppfølging på en god måte.
NIF har fokus på arbeidsmiljø, og ønsker å være en trygg arbeidsplass for sine ansatte.
HMS-arbeidet er systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner, og årlig HMSrevisjon. Elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av helsefremmende
tiltak har NIFs ansatte anledning til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden, og en rekke
lokale aktivitetstilbud. I 2016 er det registrert to uhell med mindre personskade og en
skade i forbindelse med bedriftsidrett(ingen i 2015).
12.4 Likestilling og arbeid mot diskriminering
NIFs arbeid med å øke likestilling og motvirke diskriminering har også i 2016 hatt
hovedfokus på rekruttering av arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Dette
innebærer at personer med for eksempel annen etnisk bakgrunn eller
funksjonsnedsettelser, og som er kvalifisert for stillingen, skal innkalles til intervju. I
2016 har det i NIF, inkludert idrettskretsene, vært seks personer på praksisplass i
samarbeid med NAV (åtte i 2015). NIF hadde, ved utgangen av 2016, ansatt 209 menn
(56 %)og 167 kvinner(44 %). I 2016 var kjønnsfordelingen ledere med personalansvar
62% menn og 38 % kvinner.
12.5 Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet
NIF er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen NHO og er representert i styret i NHO
Idrett. Det er etablert et Samarbeidsutvalg mellom NIF og Handel og Kontor avd. NIF
som skal møtes jevnlig for å utveksle informasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i
NIF. Møtene er med på å ivareta et godt samarbeidsklima. Pga. utskifting i
personalsjefstillingen og en periode med vakanse ble det ikke gjennomført møter i
utvalget i 2016. Den gode dialogen ble likevel ivaretatt på andre arenaer blant annet i
forbindelse med gjennomføringen av de årlige lokale lønnsforhandlingene.
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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Resultatregnskap (1 000 kr)

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
2
1

3
4
6, 7
5

2016

2015

Offentlig tilskudd
Sponsorinntekter
Annen driftsinntekt

1 536 398
47 726
95 732

1 436 856
42 200
82 795

Sum driftsinntekter

1 679 855

1 561 851

Tilskudd
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivnings- og nedskrivningskostnad
Annen driftskostnad

1 334 221
1 492
150 814
18 639
179 112

1 274 688
1 718
137 642
12 788
145 099

Sum driftskostnader

1 684 278
-4 423

1 571 934
-10 084

629
345
-661
-35

3 120
801
-618
-38

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansresultat
Ordinært resultat

278

3 265

-4 144

-6 819

ÅRSRESULTAT

-4144

-6 819

0
1 049
0
-393
-3 301
-1 500
-4 144

-100
1 135
-3 832
1 220
-6 742
1 500
-6 819

OVERFØRINGER
9
9
9
9
9
9

Overført fra egenkapital NFI
Overført til annen egenkapital
Overført fra Jubileumsgave
Overført til/fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål
Overført fra IT-utvikling
Overført til/fra ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL
Sum overføringer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Balanse pr 31. desember(1 000 kr)
NOTE

6
6

7
7
7
7

8, 12
8
10

EIENDELER

6 854
62 839

50 252
9 819

Sum immaterielle eiendeler

69 692

60 071

Varige driftsmidler
Toppidrettsenteret
Bardufosstun
Kontorseksjon Ullevål stadion
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

16 840
100
29 765
19 058

17 486
100
30 868
23 218

Sum varige driftsmidler

65 764

71 672

216
410
1 754

216
425
55

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Investering i aksjer og andeler
Pensjonsmidler IK

2 380

696

137 836

132 439

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

18 816
22 172

12 318
19 330

Sum fordringer

40 987

31 648

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Innskudd konsernkonto SF/IK
Innskudd konsernkonto NIF
Andre bankinnskudd

307 945
-15 936
10 212

277 965
11 039
9 730

Sum anleggsmidler

11

2015

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler

Sum finansielle anleggsmidler

15
16

2016

Bankinnskudd, kontanter og lignende

302 221

298 734

Sum omløpsmidler

343 208

330 382

SUM EIENDELER

481 044

462 821

Norges idrettsforbund og olympiske Øg 4cir,raiym.[AsC,c C=omo 6

Balanse pr
NOTE

desember (1 W O kri

EGENKAPITAL OG GJELD

2016

2015

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål
IT-utvikling
Ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL

4 062
5 870
0

4 455
9 171
1 500

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

9 933

15 126

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Arets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital

21 003
1 049

19 868
1 135

Sum opptjent egenkapital

22 052

21 003

Sum egenkapital

31 985

36 129

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser Idrettskretser

1 754

55

Sum avsetninger for forpliktelser

1 754

55

Annen langsiktig gjeld
Pantelån
Båndlagte midler (fond)

11 642
1 082

13 971
1 222

Sum annen langsiktig gjeld

12 724

15 193

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Andre avsetninger
Skyldige offentlige avgifter
Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto
Annen kortsiktig gjeld

59 758
288
18 984
307 945
47 607

56 471
1 093
18 036
277 965
57 879

Sum kortsiktig gjeld

434 581

411 444

Sum gjeld

449 059

426 692

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

481 044

462 821

9
9
9

9
9

10

14

13
11
17
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Årsregnskap
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Noter til regnskapet 2016
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsippper
Pga av størrelsen på datterselskapene er det ikke utarbeidet konsernregnskap, se note 12.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
som skal
tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført
verdi og
verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives
lineært over den økonomiske levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld I utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig
at de fremtidige
økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte forbundet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av
virksomhet, er balanseført til
anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.
I mmaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede
økonomiske
fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres for anskaffelser hvor kostpris er over kr 100.000, eller delanskaffelser som sees samlet og som overstiger
dette beløpet.
Øvrige anskaffelser kostnadsføres direkte.
Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet
ikke er forbigående.
Mottatt utbytte fra datterselskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.
Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler
Aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene
nedskrives
til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.1.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre
måneder fra
anskaffelse.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og
virkningen av
endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen
og
pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene.
Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Inntektsføri ngspri nsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite har hovedsaklig tre inntektstyper:
- offentlige tilskudd
- sponsorinntekter
- andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester utført for særforbund og idrettskretser)
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Tilskudd som er ment å finansiere OL-kostnader anses opptjent når aktivitetene
gjennomføres og kostnadene påløper. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Periodiseringsprinsipper
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger, se note 13.

Skatter
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komita driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Rehabilitering Toppidrettsenteret
I perioden 2006 til 2016 er det foretatt rehabilitering av Toppidrettsenteret. Rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, dvs bruttokostnaden minus
rehabiliteringstilskudd fra Kulturdepartementet(KUD)er aktivert og avskrives etter ordinær avskrivningsmetode. Se note 7.
Sammenligningstall
Sammenligningstallene fra 2015 er endret ved at momskompensasjonen for varer og tjenester nå vises brutto i regnskapet, både som en inntekt under
offentlige tilskudd og som en kostnad under tilskudd. Tidligere ble dette nettoført på resultatlinjen annen driftsinntekt.

Note 2

Offentlige tilskudd (1 000 kr)

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet
Tilskudd OL Pyeongchang (2018)/ OL Rio (2016) periodisert
Momskompensasjon varer og tjenester
Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1)
Øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser 2)
Sum

1)Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD
Lokale aktivitetsmidler
Utstyrsordning
Inkludering i idrettslag
Tilskudd Special Olympics og Frivillighetsregisteret
Sum

2016
660 000
8 903
481 176
350 920
35 399
1 536 398

2015
636 000
-8 116
455 538
325 770
27 664
1 436 856

2016
315 845
20 025
13 575
1 475
350 920

2015
295 150
17 000
11 425
2 195
325 770

2016
9 797
6 116
3 438
8 242
4 752
1 655
1 399
35 399

2015
11 444
8 288
3 888
1 983
700
0
1 361
27 664

2016
526 786
72 843
734 593
1 334 221

2015
517 752
68 780
688 155
1 274 688

2016
144 578
33 176
21 303
129 819
32 303
33 000
69 011
7 107
56 489
526 786

2015
142 759
32 334
19 304
128 165
29 795
33 000
66 204
11 278
54 914
517 752

2016
35 438
5 273
5 480
3 059
11 894
2 946
8 515
239
72 843

2015
35 950
5 777
1 050
2 380
11 348
3 330
8 533
412
68 780

2016
315 845
7 950
12 992
13 239
384 566
0
734 593

2015
295 150
10 350
8 617
11 897
361 691
450
688 155

2)Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser
NORAD-prosjekter
Extra-stiftelsen
Fredskorpset
Ungdoms-OL
Flyktningfond
Sparebankstiftelsen
Andre tilskudd
Sum
Note 3

Spesifikasjon av tilskudd til underliggende ledd (1 000 kr)

Sum tilskudd
Tilskudd Særforbund 1)
Tilskudd Idrettskretser 2)
Tilskudd andre 3)
Sum tilskudd
1)Særforbund
Rammetilskudd
Regiontilskudd
Tilskudd integrering
Tilskudd barne og ungdomssatsing
Tilskudd utstyr anlegg
Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett
Momskompensasjon varer og tjenester
Andre tilskudd
Andre tilskudd toppidrett
Sum
2)Idrettskretser
Rammetilskudd
Klubb-, trener- og lederutdanning
Inkludering i idrettslag
Tilskudd idretts- og organisasjonsutvikling
Trenerutdanning og regionale kompetansesentre
Andre tilskudd (Extra-stiftelsen mm)
Momskompensasjon varer og tjenester
Tilskudd utstyr anlegg
Sum

3)Tilskudd andre
Idrettslag, lokale aktivitetsmidler
Idrettsråd, inkludering i idrettslag
Andre tilskudd idrettslag/idrettsråd
Tilskudd andre organisasjoner
Momskompensasjon varer og tjenester
Tilskudd ISF sentralt
Sum

Note 4

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer (1 000 kr)
2016

2015

Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Fakturerte lønnskostnader IK "

203114
28 962
3 930
7 064
-92 256

187 031
26 656
3 035
6 125
-85 205

Sum

150 814

137 642

203
213

191
208

Antall sysselsatte årsverk
Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12

" Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.
I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte tas med i de respektive kretsers regnskaper.
Antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.
Både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.
Ytelser til ledende personer(1 000 kr)
Generalsekretær
Idrettspresident
1. Visepresident
2. Visepresident
Styret

Annen
godtgjørelse
180
250
68
78
19

Lønn
1 659
1 284
199
199
673

Dersom generalsekretæren velger å si opp sin stilling etter anmodning fra Idrettsstyret, uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed,
eller dersom Idrettsstyret beslutter å si opp generalsekretæren, vil det bli utbetalt en etterlønn tilsvarende 12 måneder.
Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.
Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Advokattjenester
Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum
Alle beløp er inkludert mva.

Note 5

2015
503
384
262
84
1 232

2016
36 899
34 697
28 280
13 123
16 355
867
11 691
18 082
19 117
179 112

2015
34 651
32 710
30 337
11 800
9 557
1 300
3 844
0
20 900
145 099

Annen driftskostnad (1 000 kr)

Annen driftskostnad
Kontorkostnader
IT-kommunikasjon, drift og andre kostnader
Reise og oppholdskostnader
ldrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr
Salgs- og reklamekostnader
Barneidrettsforsikring
Kostnadsføring ungdoms-OL
Kostnadsføring OL og Paralympics Rio
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

Note 6

2016
431
328
0
174
933

Andre immaterielle
eiendeler(1 000 kr)

Anskaffelseskost 01.01.16
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.16
Akk. avskrivninger og vedskrivninger 31.12.16
Bokført verdi pr. 31.12.16

ITprosjekter
under
utvikling
50 252
19 154
62 552
6 854
0
6 854

Sports
IdrettsTurnerings
Nytt
Admin
forbundet.no Admin
Idrettskontor
34 120
1 373
0
0
519
41 944
0
20 306
0
0
0
0
34 639
41 944
1 373
20 306

2016
SUM
85 745
81 923
62 552
105 116

2015
SUM
62 050
40 857
17 163
85 745

29 443
5 196

464
909

2 848
39 095

2 668
17 638

35 423
69 692

25 673
60 072

Årets avskrivninger

3 959

275

2 848

2 668

9 749

3 343

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

5 år
Lineær

10 år
Lineær

5 år
Lineær

Note 7

Varige driftsmidler (1 000 kr)
Seksjon
ToppidrettUllevål
Utstyr! anlegg
senteret(5) Stadion (1) toppidrett(2)
34 939
43 106
31 747
686
344
736
0
0
0

Anskaffelseskost 01.01.16
Tilgang
Avgang

IT- utstyr/
inventar(3)
29 213
1 215
9 505

Bardufosstun (4)
100
0
0

2016
SUM
139 106
2 981
9 505

2015
SUM
146 767
13 558
21 218

Anskaffelseskost 31.12.16

35 626

43 449

32 484

20 923

100

132 582

139 107

Akk. avskrivninger 31.12.16
Bokført verdi pr. 31.12.16

18 786
16 840

13 684
29 765

19 969
12 515

14 380
6 543

0
100

66 818
65 764

67 435
71 672

1 332
0

1 446
0

3 089
0

3 022
0

0
0

8 889
0

9 365
80

30 år
Lineær

67 år
Lineær

3-5 år
Lineær

3-5 år
Lineær

-

0

16 495

620

0

0

17 115

16 557

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Artig leie av ikke balanseførte driftsmidler

(1) Anskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoføra, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.
(2) Toppidrettsenteret ble i 2016 rehabilitert med kr 2,932 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til dette formålet. For 2016 er det hittil
innvilget med kr 2,712 mill.
(3) Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.16 er nedjustert med kr 9,5 mill som en følge av utrangering.
(4) Det følger en betinget forpliktelse knyttet til kjøpet av Bardufosstun. Dersom Bardufosstun blir solgt innen 30 år, skal 1,9 mill overføres
til Troms
idrettskrets.
(5) Tilgangen gjelder kjøp av tomt til ny midlertidig hall. Denne vil ikke bli avskrevet.

Note 8

Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.(1 000 kr)

Investeringer i datterselskaper
Senter for Prestasjonsutvikling AS(SPU)
Bardufosstun AS
Sum
Investering i aksjer
ZXY sport tracking AS (Radionor)
Aksjer LYOGOC
Sum

Note 9

Ansk.tidspunkt
2005
2004, 2009

2007, 2009, 2012,
2013, 2014 og 2015
2012

Egenkapital(1 000 kr)

Forretningskontor
Oslo
Bardufoss

Trondheim
Lillehammer

Stemme og
Eierandel
100 %
100 %

Kostpris
136
311

Bokført
verdi
136
80
216

6,3 %

593

385

24,5 %

25

25
410

Egenkapital med
selvpålagte Annen
restriksjoner egenkapital

Egenkapital 01.01.16

15 126

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Disponert fra vedlikehold Idrettens Hus Ullevål
Disponert fra ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL
Disponert fra IT-utvikling
Avsatt til IT-utvikling
Egenkapital 31.12.16

-393
-1 500
-7 601
4 300
9 933

Sum
egenkapital

21 003

36 129

1 049

1 049
-393
-1 500
-7 601
4 300
31 985

22 052

Note 10

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser(1 000 kr)

NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.
NIF har to tjenestepensjonsordninger:
Ansatte i NIF og i idrettskretsene (ansatt etter 01.03.2000) er medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 358 medlemmer i ordningen.
Ansatte i idrettskretsene (ansatt før 01.03.2000) er medlem i DnB. Dette er en lukket ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 17 medlemmer i ordningen.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatført estimeringstap/(gevinst)
Administrasjonskostnader
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift
Idrettskretser, sikrede AFP
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Periodisert arbeidsgiveravgift
Nedvurdering overfinansiering
Netto pensjonsforpliktelser (- midler)

2016
653
1 273
-1 512
469
-165
124
841

2015
1 041
1 684
-1 669
1 391
81
160
2 688

2016
46 649
-49 881
5 442
-456
0
1 754

2015
51 176
-47 001
0
-4 820
589
-55

Netto pensjonssfordring i 2016 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Forpliktelsen til pensjonsselskapet tilsvarende fordringen, er ført opp i regnskapet med kr 1.754'
økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler

2016
2,6 %
2,5%
0,0%
2,3%
3,6%

2015
2,6 %
2,5 %
0,0 %
2,3 %
3,3 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
Note 11

Konsernkontosystem og bundet bankinnskudd (1 000 kr)

Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til de
deltakende særforbundene og idrettskretsene. Midlene plasseres i bank og rentebærende verdipapirer med moderat til lav risiko.
Konsemkontosystemet skal sikre deltakerne bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg bidrar systemet
til fleksibilitet ved til kortsiktige likviditetsbehov.
NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet,
solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto
presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser.
Pr 31.12.2016 er alle plasseringer i ulike pengemarkedsfond innløst.
Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 10,0 mill, lokale aktivitetsmidler kr 0,5 mill og båndlagte midler(fond) kr 1,1 mill.

Note 12

Datterselskap,(konsernforhold - skatt - mellomværende)(1 000 kr)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) eier 100% av Senter for Prestasjonsutvikling AS(SPU)og 100% av Bardufosstun AS.
NIF overtok aksjene til Troms Fylkeskommune i Bardufosstun AS vederlagsfritt i 2009.
Datterselskapenes virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene. Hovedtallene
for disse selskapene blir gjengitt i denne noten.
SPU er ikke i skatteposisjon pr 31.12.2016. Det er fremførbare underskuddet i SPU på kr 8,6 mill.
Bardufosstun AS hadde i 2016 et skattemessig overskudd på kr 200'.
Bardufosstun AS har fått direkte tilskudd på totalt kr 150'2016.
2016
2015
Senter for Prestasjonsutvikling AS, årsresultat
1
4
Senter for Prestasjonsutvikling AS, egenkapital
573
572
Bardufosstun AS, årsresultat
Bardufosstun AS, egenkapital

194
1 698

175
1 505

Note 13

Andre avsetninger(1 000 kr)

Øremerkede midler:
NIF mottar øremerkede midler til gjennomføring av ulike prosjekter fra flere ulike instanser og samarbeidspatrnere. Enkelte av disse midlene er ikke
fullt ut
benyttet pr 31.12.2016 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:
Avsetninger:
Lokale aktivitetsmidler
Fredskorpset
Inkludering i idrettslag (sosial integrasjon)
Diverse
Sum

Note 14

2016
197
0
0
91
288

2015
845
58
75
115
1 093

2016
11 642
11 642

2015
13 971
13 971

29 765

30 868

Lån og pantstillelser (1 000 kr)

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelån DnB NOR (1)
Sum pantelån
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld
Ullevål Stadion

(1) De årlig avdragene er kr 2,3 mill. Lånet vil være nedbetalt i 2021. Halvparten av lånet var til og med mars 2015 sikret med rentebytteavtale, som
innebar at halvparten av lånet hadde fast rente, og den andre halvparten flytende rente. Pr 31.12.2016 har hele lånet flytende rente.
Takst av 17.12.2010 viser en markedsverdi på de tilsvarende lokalene i Ullevål Stadion på kr 90 mill.
Note 15

Fordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 100'. Beløpet er uendret fra 2015.
Note 16

Andre kortsiktige fordringer(1 000 kr)

Fordringer:
Opptjente inntekter
Forskuddsbetalt OUParalympics Rio(2016) og Pyeongchang (2018)
Andre forskuddsbetalte kostnader
Sum

Note 17

2015
4 161
6 069
9 099
19 330

2016

2015

21 348
11 790
14 469
47 607

19 789
29 989
8 100
57 879

Annen kortsiktig gjeld (1 000 kr)

Annen kortsiktig gjeld
Påløpte feriepenger
Mottatte ikke opptjente inntekter
Øvrige påløpte kostnader
Sum

Note 18

2016
7 841
1 746
12 584
22 172

Garantier

Garanti Norges Fotballforbund
NIF inngikk 27.08.2014 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(KUD)vedrørende Norges Fotballforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegg Ullevål
Stadion. NIF garanterer Norges Fotballforbunds(NFF)øknomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NFF aksepterer at NIF kan holde tilbake
(motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NFF mottar fra staten (KUD) via NIF.
Garantien er gyldig frem til 31.12.2018.
Garanti Norges Sklskytterforbund
NIF inngikk 18.12.2013 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(KUD)vedrørende Norges Skiskytterforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
Holmenkollen. NIF garanterer Norges Skiskytterforbunds(NSSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSSF har akseptert at NIF kan holde tilbake
(motregne)et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSSF mottar fra staten (KUD)via NIF.
Garantien er gyldig frem til 31.12.2023.
Garanti Norges Skøyteforbund
NIF inngikk 30.03.2011 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(KUD)vedrørende Norges Skøyteforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
Vikingskipet. NIF garanterer Norges Skøyteforbunds(NSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake
(motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF mottar fra staten(KUD)via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30.04.2020.
Garanti Norges Skiforbund
NIF inngikk 05.03.2015 en garanti ovenfor Kulturdepartementet(KUD)vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget
på Hafjell. NIF garanterer Norges Skiforbunds(NSF) økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake
(motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF mottar fra staten (KUD)via NIF.
Garantien er gyldig frem til 30.06.2025.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Kontantstrømoppstilling
2016

2015

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger varige driftsmidler
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

-4144
18 639
0
0
0
-6 498
3 287
16 883

-6 819
12 708
80
-117
-103
15 966
3 777
51 722

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

28 166

77 213

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler

0
-2 981
-19 370
0

0
-12 965
-34 800
0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-22 352

-47 765

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-2 329

-2 329

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-2 329

-2 329

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

3 486
298 734

27 119
271 615

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.*

302 220

298 734

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIF
*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsern

-5 724

20 768

307 945

277 965
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Til Idrettstinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites årsregnskap som viser et
u nderskudd på kr 4 144 000 Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016,
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater
og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
i nternasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Ø vrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
i nkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
m isligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee
("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally
separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no fora more detailed description of DTTL and its member firms.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
i nnebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
i ntern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller
forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 15. mars 2017
Deloitte AS

Torgeir ahle
statsautosert revisor

Til Idrettstinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)

Kontrollkomiteens beretning for 2016
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFS lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komites økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at NIFS midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og
beslutninger fattet av idrettstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt
uttrykk for NIFS drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NIFS
finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har i 2016 gjennomført to møter der idrettsstyret, NIFS administrasjon og NIFS revisor var
representert. I tillegg har kontrollkomiteen leder vært inne til høring i Åpenhetsutvalget , samt deltatt i møter
med styringsgruppen for implementering av konklusjoner i rapporten.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra NIFs administrasjon og NIFS
engasjerte revisor. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2016. Styrets årsberetning for 2016 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2016 er gjennomgått. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 4.144.078,-.
Ved årsavslutning 2016 økte den frie egenkapital med kr 1.049.327,-. Dette er i tråd med langtidsbudsjettet som
ble fremlagt på idrettstinget i 2016.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne
beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.
Kontrollkomiteens vurdering av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites finansielle
stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteens vurdering er at NIF har forvaltet mottatte midler i henhold til lover, vedtak og bevilgninger og
at de økonomiske disposisjoner som er gjort er i samsvar med NIFs lov og beslutninger fattet av idrettstinget.
Kontrollkomiteens vurdering er at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites finansielle
stilling er tilfredsstillende per 31.12.2016.
Konklusjon
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites
årsregnskap for 2016 godkjennes av Idrettstinget.

Oslo, 16. mars 2017
J

Terje Wist

U nni Blesvik

SUM POST I

FINANSIERING IT,IDRETTENS HUS,BARDUFOSSTUN OG BISTAND:
Grunnfinansiering IT
Grunnfinansiering idrettens hus
Tilskudd Bardufosstun
Egenandel bistand
SUM IT,IDRETTENS HUS,BARDUFOSSTUN OG BISTAND

Regions- og kompetanseutvikling
YOG 2016
SUM REGIONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING OG YOG 2016

IDRETTSKRETSER:
Rammetilskudd idrettskretser
Tilskudd klubbutvikling
SUM IDRETTSKRETSER

IDRETTSUTVIKLING:
Ledelse, idrettsfag og verdiarbeid
Barne- og ungdomsidrett
Idrett for funksjonshemmede
SUM IDRETTSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING:
Organisasjon
Organisasjonsutvikling
Juridisk
SUM ORGANISASJONSUTVIKLING

STABSFUNKSJONER:
Generalsekretariat
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Personal
Økonomi
Internasjonal
Informasjon
Idrettspolitisk avdeling
Endringsarbeid
SUM STABSFUNKSJONER

IDRETTSSTYRET OG VALGTE ORGANER:
Idrettsstyret
Lovpålagte oppgaver, utvalg m. m IS
Arrangementer i IS-regi
SUM IDRETTSSTYRET OG VALGTE ORGANER

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
(inkl. grunnfinansiering av IT og Idrettens hus)

Spillemidler
OL-avsetning tidligere år/senere år
Kommersiell virksomhet
Finansposter
Lokale aktivitetsmidler
SUM FELLESELEMENTER

Felleselementer, ikke fordelt på postene:

BESKRIVELSE

NORGES
IDRETTSFORBUND

-12 725 530

0
0
0
0
0

-500000
-9 011 243
-9 511 243

0
0
0

-3 831
-1 184 236
-1 649
-I 189 716

0
0
0
0

0
0
-1 657987
-7 941
-265 790
-74 425
-1 940
-25 000
-2 033 082

0
0
8 510
8 510

-660 000000
-8 903 217
-52 145 421
-481 957 901
-315 845 425
-1 518 851 965

HITTIL
REGNSKAP

-11 605 000

0
0
0
0
0

0
-8 895 000
-8 895 000

0
0
0

0
-1 030 000
-10 000
-1 040 000

0
-150000
0
-150 000

0
0
-1275000
-15 000
-210 000
-20 000
0
0
-1 520000

0
0
0
0

-660 000 000
-9 328 187
-47 883 123
-20 000000
-310 900000
-1 048 111 310

ARSBUDSJETT

INNTEKTER

177886 900

23 600000
10 150000
320 551
1 000000
35 070551

4516 991
14090601
18 607 592

38 000000
5 000 000
43 000000

4 972 150
6 530 197
14 085 329
25 587676

2 181 006
1 635 979
3 875 727
7692 712

6 103 722
2713 217
5 714 966
5 351 195
3 382 574
5 013 832
3 198 054
1 012786
32490 347

5 099 103
3 520 560
6 818 359
15 438 022

0
0
31 344 869
459 112574
315 845 425
806 302868

HITTIL
REGNSKAP

178 505 000

23600000
10 150 000
550000
1 000000
35 300000

4300000
12695 000
16 995 000

38 000000
5 000 000
43 000000

5 150000
6980000
14 810000
26 939999

2250000
1 875 000
4025 000
8 150000

6000000
3 025 000
5650000
5 765 000
3 810000
5 970000
3 675 000
1 000000
34 895 000

4 825 000
2000 000
6400000
13 225 000

0
0
29 383 123
-2 400000
310900000
337883 123

ARSBUDSJETT

KOSTNADER

AKTIVITETSREGNSKAP PR. 31.12.2016

165 161 369

23600000
10 150000
320 551
1 000000
35 070 551

4016 991
5 079 358
9096 350

38 000000
5 000000
43 000 000

4968 319
5 345 962
14 083 680
24 397 961

2 181 006
1 635 979
3 875 727
7692 712

6 103 722
2713 217
4056 980
5 343 254
3 116 784
4 939 407
3 196 114
987 786
30 457 264

5 099 103
3 520 560
6 826 869
15 446532

-660000000
-8 903 217
-20 800 552
-22845 327
0
-712 549097

HITTIL
REGNSKAP

166 900000

23600000
10 150000
550000
1 000 000
35 300000

4300000
3 800000
8 100000

38 000000
5 000000
43 000 000

5 150000
5 950 000
14 800 000
25 899 999

2250000
1 725000
4025 000
8 000 000

6000000
3025 000
4375 000
5 750000
3 600 000
5 950000
3675 000
1 000000
33 375 000

4 825 000
2000 000
6400000
13 225000

-660000000
-9 328 187
-18 500000
-22 400000
0
-710 228 187

166 750000

23 600000
10 150000
550000
1000000
35 300000

3 800000
5 000000
8 800000

38 000000
5 000000
43 000 000

4 855 000
5 920000
14 175 000
24 950 000

2 250000
1 645000
4 325 000
8 220 000

6 050000
3 025000
3 850000
5 985 000
3 350 000
5 130000
3 215000
1 000000
31 605 000

5 125 000
3 150 000
6 600000
14 875 000

-660 000000
-9 328 187
-18 750000
-22 400000
0
-710 478 187 r

-1 588 631

0
0
-229 449
0
-229 449

216 991
79 358
296 350

0
0
0

113 318
-574 038
-91 320
-552039

-68 994
-9021
-449 273
-527 288

53 722
-311 784
206980
-641 746
-233 216
-190 593
-18 886
-12 214
-1 147 736

-25 897
370 560
226 869
571 532

0
424 970
-2 050 552
-445 327
0
-2 070909

N

M

L

K

F
G
H
I
J

D
E

A
B
C

-1 738 630

0
0
-229 449
0
-229 449

-283 009
1 279 358
996 350

0
0
0

181 681
-604 038
-716 319
-1 502039

-68 994
-89 021
-149 273
-307 288

103 722
-311 784
-318 020
-406 746
-483 216
-I 010 593
-478 886
-12 214
-2 917 736

274 103
1 520 560
426 869
2 221 532

0
424 970
-2 300 551
-445 327
0
-2 320 909

18

16
17

15

14

7
8
9
10
11
12
13

4
5
6

1
2
3

PROGNOSE PROGNOSEBUDSJETTARSBUDSJETT avgitt 30/9-16
AVVIK
NOTE
AVVIK
NOTE

RESULTAT

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

ENDRING I FRI EGENKAPITAL

Avsetning til IH

Avsatt til IT-utvikling
Avsetning til Ungdomsidrett, inkl arbeid rundt Ungdoms OL

Disponering:
Bruk av IT avsetning

TOTALT

SUM FELLESTJENESTER OG EKSTERNE PROSJEKTER

Informasjonsteknologi (IT)
Idrettens hus
Idrettens regnskapskontor(IRK)
Utstyrsmidler
Inkludering i idrettslag
Ekstrastiftelsen
Flyktningfond
Bistand

Fellestjenester og eksterne prosjekter:

Post 4 Toppidrett
Fagavdelingene forskning og utvikling
Tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund
Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
Stipender
Drift av OLT og Toppidrettssenteret
SUM POST 4

Bameidrettsforsikring
Aktivitetsmidler inkl. funksjonshemmede
Aktivitetsmidler til utstyr
Kompetanseseksjonen
SUM POST 3

Post 3 Barn ungdom og bredde

Post 2 Grunnstøtte særforbund
Tilskudd SF ordinære spillemidler
Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett
Tilskudd integrering med mer.
SUM POST 2

I

-23 907 960
-18 607 900
-10 100 000
-18 000000
-13 500 000
-6 415 000
-3 439000
-16 219 500
-110 189 360

-4 460 000
-3 849 792
-3 124 000
0
-2 503 344
-13 937 136

I
I

-1 680 829 480 -1 184 175 306

-43 470 194
-18 220 203
-8 756 920
-20 024 567
-13 574 810
-6 116 185
-6 031 259
-14 239 780
-130 433 917

-7 388 208
-4 021 987
-3 313 148
-701 991
-3 296 563
-18 721 898

0
0
0
-332 500
-332 500

0

0

0
0
0
-96 170
-96 170

0
0
0

0
0
0

I

1 684 973 558

51 071 019
18 612 782
8 892098
20 024 567
13 574 810
6 116 185
6 031 259
14 239 786
138 562505

48 446 976
64 950 842
20 815 514
16 064 777
21 847007
172 125 115

867 285
140 932 715
0
I 1296 170
153 096 170

177 754 465
32 999 999
26 245 536
237 000000

I

1 193 846 306

33 078 960
18 607 900
10 100 000
18 000000
13 500000
6 415 000
3 439000
16 219 500
119 360 360

46 201 916
64 213 779
20 174 981
16 830000
20 344 647
167 765 323

1 350 000
128 450000
12 000000
11 532500
153 332 500

237 000000

187 500000
33 000 000
16 500000

248 913
-86 217
421 385
-824 341
-184 710
-424 970

40 809 854
61 015 072
17 080 981
16 187 127
18 735 153
153 828 187

41 741 916
60 363 987
17 050 981
16 830000
17 841 303
153 828 187

9 171 000

-1 049 3261

-1 000 0001

0

-I 500 000

-1 500 000
-392 579

-9 171 000

9 671 000

9 171 000

-1 400 000

0

-1 500 000

-9 171 000

9 271 000

P
Q
R

0

'

-5126 923

-1 570 175
392 579
135 178
0
0
0
0
6
-1 042 412

-482 715
12 482 715
-12 000 000
0
0

1 350000
128 450 000
12 000 000
I 1200000
153 000000

1 350000
128 450 000
12 000 000
11 200000
153 000000

237 000 000

-9 745 536
0
9 745 536
0

187 500 000
33 000000
16 500000
237 000 000

187 500 000
33 000 000
16 500000

-7 600 825
4 300 000

41440771

7 600 825
392 579
135 178
0
0
0
0
6
8 128 588

41 058 767
60 928 855
17 502 366
15 362786
18 550 443
153 403 217

867 285
140 932 715
0
I 1200000
153 000 000

177 754 465
32 999 999
26 245 536
237 000000

,
C,

BESKRIVELSE

I

I

-5 526 921

-1 570 175
392 579
135 178
0
0
0
0
7
-1 042412

-683 149
564 868
451 385
-1 467 214
709 140
-424 970

-482 715
482 715
0
0
0

-9 745 536
0
9 745 536
0

20
21
22

19

I

RESULTAT
HITTIL
PROGNOSE PROGNOSEBUDSJETTREGNSKAP
ARSBUDSJETT avgitt 30/9-16
AVVIK
NOTE
AVVIK
NOTE

~

KOSTNADER
HITTIL
REGNSKAP ARSBUDSJETT

0
0
00 0 0 0 0 0 0

,
0

INNTEKTER
HITTIL
REGNSKAP ARSBUDSJETT

O
O
0 0 0 00 0 0 0

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG
PARALYMPISKE KOMITE

DRIFTSRAPPORT PR 31.12.2016
NOTER - PROGNOSEAVVIK
Generell kommentar:
Prognoseavvik på over kr 100.000 er kommentert i notene nedenfor.

A. OL-AVSETNING
Regnskapet avviker kr 424.970 sammenliknet med prognose. Jamfør note O.
Avviket er ubrukte midler pr 31.12.16 som avsettes mot OL/PL 2018.
B. KOMMERSIELL VIRKSOMHET
Regnskapet er kr 2.050.552 bedre enn prognose.
Hovedårsaken til avviket er en ny partner i en markedsavtale på slutten av året, bedre pay-back enn budsjettert
et par avtaler samt generelt lavere kostnadsnivå enn budsjettert.
C. FINANSPOSTER
Regnskapet er kr 445.327 bedre enn prognose.
Avviket skyldes i all hovedsak momskompensasjonen.
D. LOVPALAGTE OPPGAVER, UTVALG MM
Regnskapet er kr 370.560 dårligere enn prognose.
Avviket relaterer seg til advokatkostnader ifbm dopingsak.
E. ARRANGEMENTER I IS-REGI
Regnskapet er kr 226.869 dårligere enn prognose.
Avviket skyldes høyere kostnader ifm gjesteprogrammet i OL i Rio.
F. ADMINISTRASJON
Regnskapet er kr 311.784 bedre enn prognose.
Avviket skyldes at virksomhetskostnader ble lavere enn antatt.
G. PERSONAL
Regnskapet er kr 206.980 dårligere enn prognose.
Avviket skyldes at man ved prognoseavgivelse pr. 30.09.2016 ikke tatt høyde for endringer i forsikringskostnade
H. ØKONOMI
Regnskapet er kr 641.746 bedre enn prognose.
Avviket skyldes at behov for ekstern økonomisk kompetanse, revisjon og andre konsulenttjenester ble lavere
enn i avgitt prognose.
I.INTERNASJONAL
Regnskapet er kr 233.216 bedre enn prognose.
Avviket skyldes restriktiv reisevirksomhet og generelt lavere kostnadsnivå enn i avgitt prognose.
J.INFORMASJON
Regnskapet er kr 190.593 bedre enn prognose.
Avviket skyldes omprioriteringer av avdelingens ressurser, budsjetterte aktiviteter som dermed ikke ble
gjennomført, samt lavere kostnader knyttet til gjennomførte aktiviteter.

K. JURIDISK
Regnskapet er kr 449.273 bedre enn prognose.
Avviket skyldes mindre bruk av ekstern juridisk bistand enn i avgitt prognose.
L. IDRETTSUTVIKLING
Regnskapet er kr 552.039 bedre enn prognose.
Avviket skyldes hovedsakelig lavere kostnader til ungdomsidrett og barneidrettsskoler.
M. REGIONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Regnskapet er kr 216.991 dårligere enn prognose.
Avviket skyldes hovedsakelig øremerkede prosjekttilskudd til underliggende organisasjonsledd.
N. TILSKUDD BARDUFOSSTUN
Regnskapet er kr 229.449 bedre enn prognose.
Avviket skyldes positiv drifting av Bardufosstun AS, og dermed redusert behov for driftstilskudd.
O.TOPPIDRETT
Regnskapet er kr 424.970 bedre enn prognose. Jamfør note A.
Avviket skyldes i all hovedsak lavere kostnader enn antatt. Midlene blir overført satsing mot OL/PL 2018.
P. INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT)
Regnskapet er kr 1.570.175 bedre enn prognose.
Avviket skyldes fokus på besparelser og kostnadskutt gjennom året, ifbm kostnadsmessige utfordringer i 2017.
Q.IDRETTENS HUS
Regnskapet er kr 392.579 dårligere enn prognose.
Avviket skyldes hovedsakelig økte felleskostnader på "huset".
R.IDRETTENS REGNSKAPSKONTOR (IRK)
Regnskapet er kr 135.178 dårligere enn prognose.
Avviket skyldes i all hovedsak lavere utfakturering p.g.a. flere langtidssykmeldinger.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG
PARALYMPISKE KOMITE

DRIFTSRAPPORT PR. 31.12.2016
NOTER - BUDSJETTAVVIK
Generell kommentar:
Budsjettavvik på over kr 100.000 er kommentert i notene nedenfor.
1. OL-AVSETNING
Regnskapet avviker kr 424.970 sammenliknet med budsjett. Jamfør note 19.
Avviket er ubrukte midler pr 31.12.16 som avsettes mot OL/PL 2018.
2. KOMMERSIELL VIRKSOMHET
Regnskapet er kr 2.300.551 bedre enn budsjett.
Hovedårsaken til avviket er en ny partner i en markedsavtale på slutten av året, bedre pay-back enn budsjettert
et par avtaler samt generelt lavere kostnadsnivå enn budsjettert.
3. FINANSPOSTER
Regnskapet er kr 445.327 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes i all hovedsak momskompensasjonen.
4.IDRETTSSTYRET
Regnskapet er kr 274.103 dårligere enn budsjett.
Avviket skyldes idrettsstyrets representasjon og reiser.
5. LOVPALAGTE OPPGAVER, UTVALG MM
Regnskapet er kr 1.520.560 dårligere enn budsjett.
Avgitt prognose pr. 30.09.2016 var kr 1.150.000, dårligere enn budsjett.
Avviket relaterer seg til åpenhetsutvalget, samt advokatkostnader ifbm dopingsak.
6. ARRANGEMENTER I IS-REGI
Regnskapet er kr 426.869 dårligere enn budsjett.
Avviket skyldes høyere kostnader ifm gjesteprogrammet i OL i Rio.
7. GENERALSEKRETARIATET
Regnskapet er kr 103.722 dårligere enn budsjett.
Avviket skyldes bl.a. høyere drifts- og virksomhetskostnader
8. ADMINISTRASJON
Regnskapet er kr 311.784 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes at virksomhetskostnader ble lavere enn budsjettert.
9. PERSONAL
Regnskapet er kr 318.020 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes generelt lavere kostnader enn budsjettert.
10. ØKONOMI
Regnskapet er kr 406.746 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes at budsjettert behov for ekstern økonomisk kompetanse, revisjon og andre konsulenttjenester
ble lavere enn budsjettert.
11. INTERNASJONAL
Regnskapet er kr 483.216 bedre enn budsjett.
Avgitt prognose pr. 30.09.2016 var kr 250.000, bedre enn budsjett.
Avviket skyldes restriktiv reisevirksomhet og generelt lavere kostnadsnivå enn budsjettert.
12. INFORMASJON
Regnskapet er kr 1.010.593 bedre enn budsjett.
Avgitt prognose pr. 30.09.2016 var kr 820.000, bedre enn budsjett.
Avviket skyldes omprioriteringer av avdelingens ressurser, budsjetterte aktiviteter som dermed ikke ble
gjennomført, samt lavere kostnader knyttet til gjennomførte aktiviteter.

13. IDRETTSPOLITISK AVDELING
Regnskapet er kr 478.886 bedre enn budsjett.
Avgitt prognose pr. 30.09.2016 var kr 460.000, bedre enn budsjett.
Avviket skyldes omprioriteringer av oppgaver for avdelingens ansattressurs og budsjetterte aktiviteter
som dermed ikke ble gjennomført.
14. JURIDISK
Regnskapet er kr 149.273 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes mindre bruk av ekstern juridisk bistand enn budsjettert.
15. IDRETTSUTVIKLING
Regnskapet er kr 1.502.039 bedre enn budsjett.
Avgitt prognose pr. 30.09.2016 var kr 1.050.000, bedre enn budsjett.
Avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert, lavere kostnader til ungdomsidrett og barneidrettsskoler
samt generellt lavere kostnadsnivå på idrettsutvikling.
16. REGIONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Regnskapet er kr 283.009 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes hovedsakelig at avtale med en ekstern konsulent ble er avsluttet.
17. YOG 2016
Regnskapet er kr 1.279.358 dårligere enn budsjett.
Avviket skyldes høyere aktivitet under ungdoms-OL, noe som ble hensyntatt i prognosen allerede 30.03.2016.
18. TILSKUDD BARDUFOSSTUN
Regnskapet er kr 229.449 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes positiv drifting av Bardufosstun AS, og dermed redusert behov for driftstilskudd.
19. TOPPIDRETT
Regnskapet er kr 424.970 bedre enn budsjett. Jamfør note 1.
Avviket skyldes i all hovedsak lavere kostnader enn budsjettert. Midlene blir overført satsing mot 2018.
20. INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT)
Regnskapet er kr 1.570.175 bedre enn budsjett.
Avviket skyldes fokus på besparelser og kostnadskutt gjennom året, ifbm kostnadsmessige utfordringer i 2017.
21. IDRETTENS HUS
Regnskapet er kr 392.579 dårligere enn budsjett.
Avviket skyldes hovedsakelig økte felleskostnader. Dette dekkes av vedlikeholdsfondet som er opparbeidet.
22. IDRETTENS REGNSKAPSKONTOR (IRK)
Regnskapet er kr 135.178 dårligere enn budsjettert.
Avviket skyldes i all hovedsak lavere utfakturing p.g.a flere langtidssykmeldinger.

NORGES
I DRETTSFORBUND

ÅRSREGNSKAP 2016
Kostnadsoversikt post 1 og post 4

BESKRIVELSE

099
BRUTTO KOSTNADER
HITTIL
REGNSKAP
ÅRSBUDSJETT

Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
Idrettsstvret og valgte organer:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum idrettsstyret og valgte organer

4 773 304
638 833
10 025 884
15 438 022

4 753 600
593 624
7 877 776
13 225 000

Stabsfunksjoner:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum stabsfunksjoner

17 951 253
3 510 215
11 028 878
32 490 347

18 144 174
3 558 842
13 191 984
34 895 000

6 456 943
957 510
278 259
7692 712

6 704 931
1 068 724
376 345
8 150 000

Idrettsutvikling:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum idrettsutvikling

11 713 525
2429 065
11 445 087
25 587676

12 393 011
2 408 980
12 138 008
26 939 999

Idrettskretser:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum idrettskretser

0
0
43 000 000
43000 000

0
0
43 000 000
43000000

Regions - og kompetanseutvikling og YOG 2016:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum regions - og kompetanseutvikling og YOG 2016

953 239
87 864
17 566 489
18 607 592

1 172 739
204 932
15 617 329
16 995 000

Finansiering IT, Idrettens Hus, Bardufosstun og bistand:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Andre driftskostnader IT, Idrettens Hus, Bardufosstun og bistand
Sum finansiering IT, Idrettens Hus, Bardufosstun og bistand

0
0
0
35 070 551
35 070 551

0
0
0
35 300 000
35 300 000

177 886 900

178 505 000

41 848 265
7623 487
93 344 597
0
35 070 551
177 886 901

43 168 455
7 835 102
92 201 443
0
35 300 000
178 505 000

Organisasjonsutvikling:
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Sum organisasjonsutvikling

SUM POST 1

Sum post 1
Lønnskostnader ansatte (faste)
Driftskostnader ansatte (faste)
Virksomhetskostnader (variable)
Avskrivninger (faste)
Andre driftskostnader IT, etc.(faste)
SUM POST 1

% regnskap % årsbudsj.
23,5 %
24,2 %
4,3%
4,4 %
52,5 %
51,7 %
0,0 %
0,0 %
19,7%
19,8%
100,0 %
100,0 %

Post 4 TOPPIDRETT
Fagavdelingene, forskning og utvikling
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Avskrivninger
Sum fagavdelingene, forskning og utvikling

24 912 578
2 365 992
21 168 406
0
48 446 976

25 620 621
2 396 900
18 184 395
0
46 201 916

Tilskudd, kvalitetssikring, og oppfølging særforbund
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Avskrivninger
Sum tilskudd, kvalitetssikring, og oppfølging særforbund

6 432 140
474 036
58 044 666
0
64 950 842

6 599 444
523 428
57 090 907
0
64 213 779

Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Avskrivninger
Sum forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics

2 688 389
243 233
17 883 891
0
20 815 514

2 640 301
265 380
17 269 300
20 174 981

Stipender
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Avskrivninger
Sum stipender

0
0
16 064 777
0
16 064 777

0
0
16 830 000
0
16 830 000

Drift av OLT og Toppidrettssenteret
Lønnskostnader ansatte
Driftskostnader ansatte
Virksomhetskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader Toppidrettssentert
Sum drift av OLT og Toppidrettssenteret

8 224 914
636 147
7 774 095
3 780 553
1 431 296
21 847 007

7 834 207
731 448
6 877 337
3 386 655
1 515 000
20 344 647

172 125 115

167 765 323

350 012 015

346 270 323

Sum post 4
Lønnskostnader ansatte (faste)
Driftskostnader ansatte (faste)
Virksomhetskostnader (variable)
Avskrivninger (faste)
Andre driftskostnader Toppidrettssenteret(faste)
SUM POST 4

42 258 022
3 719 408
120 935 835
3780 553
1 431 296
172 125 115

42 694 573
3 917 156
116 251 939
3 386 655
1 515 000
167 765 323

% regnskap % årsbudsj.
24,6 %
25,4 %
2,2%
2,3%
70,3%
69,3%
2,2%
2,0%
0,8%
0,9%
100,0%
100,0%

Totalt(post 1 og post 4)
Lønnskostnader ansatte (faste)
Driftskostnader ansatte (faste)
Virksomhetskostnader (variable)
Avskrivninger (faste)
Andre driftskostnader IT etc og Toppidrettssenteret (faste)
SUM TOTALT

84 106 287
11 342 894
214 280 433
3780 553
36 501 847
350 012 015

85 863 028
11 752 258
208 453 382
3 386 655
36 815 000
346 270 323

% regnskap % årsbudsj.
24,0 %
24,8 %
3,2 %
3,4 %
61,2%
60,2%
1,1 %
1,0 %
10,4%
10,6%
100,0%
100,0%

SUM POST 4

TOTALT

LØNNSKOSTNADER 2016

NIF SENTRALT OG REGIONALT
(jfr note 4 i årsregnskapet, tall i 1.000)
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum totale lønnskoastnader

203 114
28962
3930
7064
243 070

Fakturert lønnskostnader IK
Netto lønnskostnader i NIF

-92 256 *
150814

Tallene er inkludert utbetalinger til midlertidig ansatte og konsulenter
Antall ansatte pr 31.12.2016
* Fra 2005 har lønnskostnader i idrettskretsene blitt ført brutto i NIFS regnskap.
Lønnskostnadene til idrettskretsene viderefaktureres den enkelte krets
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Regnskap Rio 2016 Olympiske leker
Regnskap
Inntekter
Support grant fra Rio (støtte fra IOC)
Logistic assistance (støtte fra IOC)
Refusjon reisekostnader president/GS
Deltakerstøtte fra organisasjonskomiteen (ca 2.500 USD for hver utøver)
Totalt inntekter

Budsjett

1 366 130
306 452
0
1 300 851
2973434

1 400 000
140 000
160 000
1 200 000
2900000

Kostnader
Reisekostnader tropp t/r Rio
Frakt utstyr
Bekledning
Leie hus utenfor leir
Oppholdskostnader utenfor leir
Oppholdskostnader OL leir-Rio
Ratecard møbler
Ratecard teknisk utstyr
Rate card biler m.m.
Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president
Precamp
Lønn ansatte og konsulenter støtteapparat
Medisinsk utstyr, varer
Arena billetter
Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m.
Diverse kostnader (mobil, bensin, bussleie m.m)
Matbilletter Olympic village
Diverse utforutsett
Totale kostnader

3 505 541
421 905
700 330
4081 352
313 527
55 549
203815
229 696
131 788
700 712
564 257
1973888
300 426
0
51 380
54 126
32 133
136 745
13457 168

2500000
900000
1 500000
2 900000
400000
100 000
250000
200 000
200 000
500000
1 000000
1 450000
200000
200 000
100 000
250000
50000
500000
13 200 000

Netto utgifter Rio OL

10483735

10 300000

Regnskap Rio 206 Paralympiske leker
Regnskap
I nntekter
Support grant fra Rio (støtte fra IPC)
Totalt

Budsjett

221 380
221 380

224000
224000

Kostnader
Reisekostnader tropp t/r Rio
Frakt utstyr
Bekledning
Oppholdskostnader leir
Ratecard møbler, teknisk utstyr
Precamp SF/adm
2 additional team officials
Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president
Lønn ansatte/konsulenter støtteapparat
Arena billetter
Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m.
Diverse kostnader
Totale kostnader

854 569
414 529
550 920
66 434
233 743
92073
272 942
187014
501 690
0
86 644
458 642
3719 199

600000
400000
500 000
20000
60 000
500000
20 000
150000
350 000
10000
100000
500 000
3210000

Netto utgifter Rio

3497819

2986000

135 000 000
0
135 000 000

POST 1

237 000 000
0
237 000 000

POST 2

153000 000
0
153 000 000

POST 3

* Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ble i brev av 18.12.2015 innvilget kr 660 millioner i spillemidler
for 2016.
Kr 424.970 av tildelingen i 2016 på post4 Toppidrett avsettes til gjennomføring av OL/Paralympics 2018.
Total avsetning til OL/Paralympics pr. 31.12.2015 er kr 9.328.188.
Hele avsetningen på kr 9.328.187 er i sin helhet inntektsført i 2016.

Tildeling, brev av 18.12.2015 fra KUD
Avsetning OL/Paralympics til 2016*
SUM ORDINÆRE SPILLEMIDLER

Oversikt over tildelinger og disponeringer vedr. OL/Paralympics

SPILLEMIDLER 2016

135 000 000
8 903 217
143 903 217

POST 4

660 000 000
8 903 217
668 903 217

TOTALT

237 000 000
153 096 170
172 125 114
138 562 507
878 670688

POST 2 - Grunnstøtte særforbund

POST 3 - Barn, ungdom og breddeidrett

POST 4 - Toppidrett

Fellestjenester og eksterne prosjekter

TOTALT ALLE POSTER
161 977 515

130 433 916

18 721 897 I

Dipsonering av resultat:
Bruk avsetning til vedlikehold Idrettens hus
Bruk av avsetning til IT
Ny avsetning til IT
Bruk av avsetning til ungdomsidrett inkl. arbeid rundt Ungdoms-OL
Resultat etter disponering (tilføres fri egenkapital)

96 170

0

12 725 532

EGNE / EKSTERNE
INNTEKTER

Finansiering av resultatet:
Netto kommersielle og finansielle inntekter
Bruk av netto kommersielle og finansielle inntekter på post 1
Bruk av netto kommersielle og finansielle inntekter på post 2
Bruk av netto kommersielle og finansielle inntekter på post 3
Bruk av netto kommersielle og finansielle inntekter på post 4
Bruk av netto kommersielle og finansielle inntekter på fellestjenester og eksterne prosjekter
Bokført resultat 2016

177 886 897

TOTALE
KOSTNADER

POST 1 - Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt

POST

1

1

392 588
7 600 825
-4 300 000
1 500 000
1 049 336

-9 500 000
-8 128 591
-4 144 077

0

43 645 879
-30 161 365
0

716 693 173

8 128 591

153 403 217

153 000 000

237 000 000

165 161 365

NETTO
KOSTNAD

DER
...
. . . ..........
........ .........
.......
..........
.KOSTNA
.....
.......

47789 956

8 128 591

9 500 000

0

0

30 161 365

Bruk av kom./
fin.inntekter

668 903 217

0

143 903 217

153 000 000

237000 000

135000000

Bruk av
spillemidler

EINANSI
..... . ...... . . . . . . . ERIN
. . . . .......

Regions- og kompetanseutvikling
Ungdoms-OL(YOG 2016)

Regions- og kompetanseutvikling:

Grunnfinansiering IT
Grunnfinansiering idrettens hus
Tilskudd Bardufosstun
Egenandel bistand

4 516 991
14 090 601

18 607592

23 600 000
10 150 000
320 551
1 000 000

35 070 551

25 587 675

2 181 006
1 635 979
3 875 727

7 692 712

5 099 103
3 520 560
6 818 358
6 103 722
2 713 217
5 714 966
5 351 195
3 382 574
3 198 054
5 013 832
1 012 786

47 928 367

Finansiering fellestjenester, ISF, Bardufosstun og bistand:

I

38 000 000
5 000 000

43 000 000

177 886 897

500 000
9 011 243

9 511 243

0
0
0

0

0

3 831
1 184 236
1 649

1 189 716

0
0
0

0

0
0
-8 510
0
0
1 657 987
7 941
265 790
1 940
74 425
25 000

2 024 573

0
0

0

12 725 532

TOTALE
EGNE/EKSTERNE
KOSTNADER
INNTEKTER

4 972 149
6 530 197
14 085 329

NOTE

Ledelse, idrettsfag og verdiarbeid
Barne- og ungdomsidrett
Idrett for funksjonshemmde

Idrettsutvikling:

Organisasjon
Organisasjonsutvikling
Juridisk

Organisasjonsutvikling:

Idrettsstyret
Lovpålagte oppgaver, utvalg m. m
Arrangement i IS-regi
Generalsekretariatet(GS)
Administrasjon
Personal
Økonomi
Internasjonal
Samfunnskontakt
Informasjon
Endringsarbeid

Stabsfunksjoner:

Rannnetillskudd
Tilskudd klubbutvikling

Idrettskretser:

POST 1 - Gr.støtte NIF og barn/ungdom/bredd eidrett

POST

4 016 991
5 079 358

9 096 349

23 600 000
10 150 000
320 551
1 000 000

35 070 551

4 968 318
5 345 961
14 083 680

24 397 959

2 181 006
1 635 979
3 875 727

7 692 712

5 099 103
3 520 560
6 826 868
6 103 722
2 713217
4 056 979
5 343 254
3 116 784
3 196 114
4 939 407
987 786

45 903 794

38 000 000
5 000 000

43 000 000

165 161 365

NETTO
KOSTNAD

ADER
. .KflSTN
. . . . . . . ..... . ...............

30 161 365

BRUK AV KOM./
FIN.INNTEKTER

135 000 000

BRUK AV
SPILLEMIDLER

IERING
...EINANS
... . ...........
...... . . . . . . ...

• Andre ordninger:
Tilskudd til prosjektet"STOP"
Tilskudd til særforbundskoordinator
Musikkavgift for idretten(Tono og Gramoavgift)
Andre kostnader(Norsk Pasientskadeerstating, Kopinor m.m)
Sum andre ordninger

Rammetilskudd
Regiontilskudd
I ntegrering
Andre ordninger *
Utviklingsorientert ungdomsidrett

POST 2 - Grunnstøtte særforbund

POST

. . . .',

T.'Z

T'11.

NOTE

139 346
1 612 500
3 027 769
162 884
4 942 499

144 578 210
33 176 249
21 303 037
4 942 499
32 999 999

237 000 000
0
0
0
0
0

0

TOTALE
EGNE/EKSTERNE
KOSTNADER
INNTEKTER

E

144 578 216
33 176 249
21 303 037
4 942 499
32 999 999

237 000 000

NETTO
KOSTNAD
BRUK AV KOM./
FININNTEKTER

237 000 000

BRUK AV
SPILLEMIDLER

** Egne inntekter er deltakeravgift innenfor kompetanseseksjonen

* Fordelingen av aktivitetsmidlene på innsatsområdene er omtalt i resultatrapporteringen.

Barneidrettsforsikring

Aktivitetsmidler
Aktivitetsmidler *
Aktivitetsmidler til utstyr
Aktivitetsmidler til kompetanseseksjonen **

POST 3- Barn, ungdom og breddeidrett

POST

1

NOTE

0
867 285

12000 000
1 1 200 000

1 1 296 170
867 285

128 932 715

152 132 715

153000000

12000 000
96 170

96 170

96 170

NETTO
KOSTNAD

128 932 715

152228 885

153096 170

TOTALE
EGNE / EKSTERNE
KOSTNADER
INNTEKTER

STNAD;E:R:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.~~t~.~s.~s~~•r•+,'.~s.-.~v,
. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .+~'~~-s.~
. . . . . . ..•*
. . ..v.~~
....

BRUK AV KOM./
FIN.INNTEKTER

153 000 0(1(1

BRUK AV
SPILLEMIDLER

INANSIERIN

Fagavdelingene forskning og utvikling
Tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund
Forberedelser og gjennomføring OL/Paralympics
Stipender
Drift av Olympiatoppen og Toppidrettssenteret

POST 4 - Toppidrett

POST
NOTE

7 388 208
4 021 987
3 313 148
701 991
3 296 563

48 446 976
64 950 841
20 815 513
16 064 777
21 847 007

18 721 897

INNTEKTER

KOSTNADER
172 125 114

EGNE/EKSTERNE

TOTALE

KOSTN
............
. . . ADER
. . .......
. . . ......
..................
...

15 362 786
18 550 444

17 502 365

60 928 854

41 058 768

153 403 217

KOSTNAD

NETTO

9 500 000

FIN.INNTEKTER

BRUK AV KOM./

!

143 903 217

SPILLEMIDLER

BRUK AV

. ..............
. ..........SIER:I
. . . . . . . . . . . .NG
. .............
.....
....FINANN
......

13 574 810
6 116 184
14 239 780
6 031 258

Inkludering i idrettslag

Helse/rehabilitering

Bistand
Flyktningefond

8 892 098

Idrettens regnskapskontor(IRK)
20 024 567

18 612 791

Utstyrsmidler

5 1 071 019

14 239 780
6 031 258

6 116 184

13 574 810

20 024 567

8 756 920

18 220 203

43 470 194

130 433 916
(

INNTEKTER

138 562 507

EGNE/EKSTERNE

TOTALE
KOSTNADER

111EIJTV['1%.
.......
. . .......

Idrettens hus

NOTE

.PPORT:
..... . ... ......

Informasjonsteknologi (IT)

Fellestjenester og eksterne prosjekter:

POST

SIE

0
0

0

0

0

135 178

392 588

7 600 825

8 128 591

KOSTNAD

NETTO

8 128 591

FIN.INNTEKTER

BRUK AV KOM./

STERNE:
. . . ..... ... . . .P
....
...
BRUK AV
SPILLEMIDLER

Note 1- FINANSIELL RESULTATRAPPORT 2016
Oversikt tilskudd særforbund 2016 - post 2 og post 3
I

Rammetilskudd

Ake-, Bob og Skeleton
Amerikanske idretter
Badminton
Bandy
Basketball
Bedrift
Biljard
Bokse
Bordtennis
Bowling
Bryte
Bueskytter
Casting
Cricket
Curling
Cykle
Danse
Dykke
Fekte
Fleridrett
Fotball
Friidrett
Golf
Gymnastikk og Turn
Hundekjører
Håndball
Ishockey
Judo
Kampsport
Kickboksing
Klatring
Luftsport
Motorsport
Orientering
Padle
Ro
Rugby
Rytter
Seil
Ski
Skiskytter
Skytter
Skøyte
Snowboard
Soft- og Baseball
Squash
Studentidrett
Styrkeløft
Svømme
Tennis
Triathlon
Vannski og Wakeboard
Vektløfter
Volleyball
SUM

601 886
3 791 653
1650 185
4 980 798
2 206 341
3 652 837
1 299 921
1 626 896
1 632 934
1 140 976
2 462 107
1 506 810
1 134 457
1 474 775
1424 069
3 336 591
4 647 643
1 520 417
756 984
2 529 139
9 212 944
4 471 060
3 551 345
5 170 495
1 324 385
5 497 689
2 118 920
1 436 395
7 620 462
1 432 491
2 288 939
3 017 604
4 143 902
2 468 151
2 083 352
1 594 483
1 166 745
3 920 972
3 279 270
7 427 849
1 931 438
3 128 979
2 106 661
1 378 604
694 592
1 085 847
2 674 274
1 619 896
3 522 311
2 651 670
1 390 157
1 095 732
1 433 500
3 259 703
144 578 233

Regiontilskudd

30 695
323 698
340 441
971 094
410 203
2 790 500
117 201
195 335
334 860
281 841
170 220
248 354
97 667
147 896
86 506
1 177 591
340 441
429 737
61 391
418 575
2 790 500
2 497 498
496 709
1 132 943
173 011
2 031 484
295 793
184 173
1 174 801
139 525
488 337
675 301
825 988
1 004 580
309 746
145 106
103 248
968 303
320 907
2 790 500
493 919
1 431 526
301 374
178 592
58 600
83 715
212 078
195 335
764 597
396 250
452 061
55 810
117 201
912 494
33 176 254

Integreringatilskudd

0
0
341 881
1 189 907
465 623
0
0
48 277
785 782
448 801
58 175
303 870
0
0
391 301
378 223
489 995
74 501
0
1 303 324
1 286 385
1 077 208
621 544
310 435
61 637
989 488
803 165
211 883
297 301
0
288 995
507 000
486 460
532 481
403 121
369 921
236 595
984 661
381 077
1 157 692
344 972
867 986
152 361
620 432
0
0
38 606
0
1 463 165
99 728
0
154 249
0
274 829
21 303 037

Sum grunnstøtte post
2

632 581
4 115 351
2 332 507
7 141 799
3 082 167
6 443 337
1 417 122
1 870 508
2 753 576
1 871 618
2 690 502
2 059 034
1 232 124
1 622 671
1 901 876
4 892405
5 478 079
2 024 655
818 375
4 251 038
13 289 829
8 045 766
4 669 598
6 613 873
1 559 033
8 518 661
3 217 878
1 832 451
9 092 564
1 572 016
3 066 271
4 199 905
5 456 350
4 005 212
2 796 219
2 109 510
1 506 588
5 873 936
3 981 254
11 376 041
2 770 329
5 428 491
2 560 396
2 177 628
753 192
1 169 562
2 924 958
1 815 231
5 750 073
3 147 648
1 842 218
1 305 791
1 550 701
4 447 026
199 057 524

Utvikl.orientert
ungd.idr.

169 125
1 042 596
411 583
1 259 716
587 252
295 306
320 032
436 200
406 109
236 242
488 959
370 134
219 266
353 820
311 910
706 207
1 013 844
320 467
232 154
488 846
2652 701
1 087 235
701 020
1 077 922
273 882
1 529 770
490 286
328 145
1 808 874
374 584
522 313
441 680
925 213
578 801
444 169
354 323
294 816
956 334
594 262
1 618 851
470 068
557 621
418 713
354 072
193 232
216 971
495 723
391 486
774 484
656 666
269 611
276 250
351 422
848 731
32 999 999

Kr 886.682 av tildelte midler til kompetanseseksjonen 2015 ble overført 01 2016, og er disponert sammen med aktivitetsmidlene 2016

Sum post2

801 706
5 157 947
2 744 090
8 401 515
3 669 419
6 738 643
1 737 154
2 306 708
3 159 685
2 107 860
3 179461
2 429 168
1451 390
1 976 491
2 213 786
5 598 612
6 491 923
2 345 122
1 050 529
4 739 884
15 942 530
9 133 001
5 370 618
7 691 795
1 832 915
10 048 431
3 708 164
2 160 596
10 901 438
1946 600
3 588 584
4 641 585
6 381 563
4 584 013
3 240 388
2 463 833
1 801 404
6 830 270
4 575 516
12 994 892
3 240 397
5 986 112
2 979 109
2 531 700
946 424
1 386 533
3 420 681
2 206 717
6 524 557
3 804 314
2 111 829
1 582 041
1 902 123
5 295 757
232 057523

Barho- og
ungdomssatsing.Post3

Sum post 2 og
post 3

347 448
1 149 154
1 816 246
6 974 193
1 674 310
4 418 400
3 929 235 12 330 750
2 033 662
5 703 081
1 206 951
7 945 594
749 016
2 486 170
972 704
3 279 412
1 777 041
4 936 726
640 851
2 748 711
1 266 478
4 445 939
1 223 193
3 652 361
425 163
1 876 553
841 950
2 818 441
956 902
3 170 688
2 251 871
7 850 483
2 025 608
8 517 531
910 563
3 255 685
480 209
1 530 738
2 101 951
6 841 835
20 970 542 36 913 072
4 507 001
13 640 002
2 843 265
8 213 883
6 851 051
14 542 846
688 624
2 521 539
8 362 284 18 410 715
2 546 812
6 254 976
1 430 068
3 590 664
3 852 177 14 753 615
1 056 818
3 003 418
2 238 539
5 827 123
1 041 428
5 683 013
2 608 134
8 989 697
3 703 958
8 287 971
1 564 387
4 804 775
1 120 103
3 583 936
712 344
2 513 748
2 749 640
9 579 910
1 448 730
6 024 246
7 366 364 20 361 256
1 738 641
4 979 038
1 473 717
7 459 829
1 389 569
4 368 678
1435 234
3 966 934
507 641
1 454 065
424 489
1 811 022
2 350 409
5 771 090
909 966
3 116 683
6 604 527 13 129 084
2 407 761
6 212 075
798 196
2910 025
711 189
2 293 230
1 000 922
2 903 045
2 773 515
8 069 277,
129 819 397 361 876 920
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Til Idrettsstyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)
AVTALTE KONTROLLHANDLINGER KNYTTET TIL "FINANSIELL RESULTATRAPPORT 2016"

Dette brevet bekrefter vår forståelse av vilkårene for og formålene med vårt oppdrag, samt art og
begrensninger av de tjenester vi vil utføre. Vårt oppdrag vil bli utført i samsvar med ISRS 4400
« Avtalte kontrollhandlinger», og dette vil fremgå av vår rapport.
NIF utarbeider "Finansiell Resultatrapport 2016" til Det Kongelige Kulturdepartement (KUD), med
rapporteringsfrist 1. april 2017. Vi har avtalt å utføre følgende kontrollhandlinger knyttet til "Finansiell
Resultatrapport 2016" og vil rapportere resultatet av disse:
Generelle kontrollhandlinger
Vi vil kontrollere at det foreligger skriftlige attestasjonsrutiner og retningslinjer for hvordan kontering
på prosjektkoder og avdelinger skal utføres. Eventuelle omfordelinger mellom postene 1 til 4
kontrolleres mot godkjenning fra KUD.
Vi vil i tillegg kontrollere at oppstillingen "Finansiell Resultatrapport 2016" viser kostnadene og
finansieringen slik de fremkommer i forbundets regnskapssystem.
Post 1 — Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
Det er tildelt kr 135.000.000 innenfor post 1 i ordinære. Vi vil på stikkprøvebasis kontrollere et utvalg
på 20 bilag med hensyn på at kostnadene er kontert etter de interne retningslinjene i NIF, og at de er
attestert av bemyndigede personer.
Post 2 — Grunnstøtte særforbund
Det er tildelt kr 237.000.000 innenfor post 2 i ordinære spillemidler. Vi vil kontrollere at midlene er
kostnadsført som overføringer til særforbundene i NIF sitt regnskap. Vi vil i tillegg kontrollere at NIF
har overført midlene til særforbundene ved å sjekke utbetalinger til et utvalg på 15 særforbund.
Post 3 — Barn, ungdom og breddeidrett
Det er tildelt kr 153.000.000 innenfor post 3 i ordinære spillemidler. Vi vil kontrollere at midlene er
kostnadsført som overføringer til særforbundene i NIF sitt regnskap. Vi vil i tillegg kontrollere at NIF
har overført midlene til særforbundene ved å sjekke utbetalinger til et utvalg på 15 særforbund.
Post 4 — Toppidrett
Det er tildelt kr 143.903.217 innenfor post 4. Av årets tildeling er kr 8.903.217 overført fra 2015 for
gjennomføring av OL/Paralympics. Vi vil på stikkprøvebasis kontrollere et utvalg på 15 bilag med
hensyn på at kostnadene er kontert etter de interne retningslinjene i NIF, og at de er attestert av
bemyndigede personer. Vi vil på stikkprøve basis også plukke ut to særforbund og kontrollere
utbetaling av stipendier til toppidrettsutøvere høsten 2016.
De handlinger vi vil utføre har kun som formål å danne basis for vår uttalelse vedrørende NIF sin
"Finansiell Resultatrapport 2016" til KUD. Vår rapport kan ikke brukes til noe annet formål og er kun til
Deres informasjon.
Kontrollhandlingene som vi vil utføre, vil ikke utgjøre en full revisjon i samsvar med
revisjonsstandardene, og det vil derfor ikke bli gitt uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
i nneholder vesentlige feil.
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Vi legger til grunn at Deres ansatte vil gi nødvendig bistand, og forutsetter at vi vil få tilgang til alle
arkiver, dokumentasjon og annen informasjon som vi måtte be om i forbindelse med vårt oppdrag.
Vårt honorar vil være basert på medgått tid for de personer som arbeider på oppdraget, samt direkte
utgifter. Den enkeltes timesats varierer med grad av ansvar og den erfaring og kunnskap som kreves.

Oslo, 30. januar 2017
Deloitte AS
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Til Idrettsstyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)
RAPPORT VEDRØRENDE AVTALTE KONTROLLHANDLINGER KNYTTET TIL
"FINANSIELL RESULTATRAPPORT 2016"

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere i vårt engasjementsbrev datert 30. januar
2017, og listet opp nedenfor vedrørende NIF sin oppstilling "Finansiell Resultatrapport 2016" til Det
Kongelige Kulturdepartement (KUD). Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte
kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å kunne avgi en uttalelse vedrørende NIF sin
oppstilling "Finansiell Resultatrapport 2016" til KUD, og oppsummeres som følger:
1. Vi har kontrollert at det foreligger skriftlige attestasjonsrutiner og retningslinjer for kontering på
relevante prosjektkoder og avdelinger.
2. Vi har kontrollert at oppstillingen "Finansiell Resultatrapport 2016" viser kostnadene og
finansieringen slik de fremkommer i NIFs regnskapssystem.
3. Post 1: Vi har på stikkprøvebasis kontrollert et utvalg på 20 bilag med hensyn til at kostnadene er
kontert etter de interne retningslinjene i NIF, og at de er attestert og godkjent av bemyndigede
personer.
4. Post 2: Vi har kontrollert at midlene er kostnadsført som overføringer til særforbundene i NIF sitt
regnskap. Vi har i tillegg på stikkprøvebasis kontrollert at NIF har overført midlene til
særforbundene ved å kontrollere utbetalinger til et utvalg på 15 særforbund.
5. Post 3: Vi har kontrollert at midlene er kostnadsført som overføringer til særforbundene i NIF sitt
regnskap. Vi har i tillegg på stikkprøvebasis kontrollert at NIF har overført midlene til
særforbundene ved å kontrollere utbetalinger til et utvalg på 15 særforbund .
6. Post 4: Vi har på stikkprøvebasis kontrollert et utvalg på 15 bilag med hensyn til at kostnadene er
kontert etter de interne retningslinjene i NIF, og at de er attestert og godkjent av bemyndigede
personer.
7. Post 4: Vi har på stikkprøvebasis plukket ut to særforbund (Cykle og Kampsport) og kontrollert
utbetaling av toppidrettsstipend høsten 2016.
Vi rapporterer våre funn nedenfor:
a) Med hensyn til punkt 1 har vi konstatert at det foreligger skriftlige attestasjonsrutiner og
retningslinjer for hvordan kontering på prosjektkoder og avdelinger skal utføres.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi ikke funnet feil eller mangler.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi ikke funnet feil eller mangler.
d) Med hensyn til punkt 4 har vi ikke funnet feil eller mangler.
e) Med hensyn til punkt 5 har vi ikke funnet feil eller mangler.
f) Med hensyn til punkt 6 har vi ikke funnet feil eller mangler.
g) Med hensyn til punkt 7 har vi ikke funnet feil eller mangler.
Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at NIF sin oppstilling "Finansiell
Resultatrapport 2016" ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller
hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre
forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.
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Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i
denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører
kun
NIF sin oppstilling "Finansiell Resultatrapport 2016" og omfatter ikke regnskapene for Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) som helhet.

Oslo, 14. mars 2017
Deloitte AS
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