Administrativ organisering i NIF
Idrettsbevegelsen er Norges største frivillige folkebevegelse, en bevegelse i vekst og med et viktig
samfunnsoppdrag – idrettsglede for alle.
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
Samtidig skal NIF ivareta og utvikle vår rolle som Norges olympiske og paralympiske komité.
NIF skal jobbe for best mulig rammevilkår for norsk idrett, sørge for at det er attraktivt å være medlem
og frivillig i norsk idrett, samt sørge for at organisasjonen utvikler seg i tråd med våre medlemmers
behov og interesser.
Som Norges olympiske og paralympiske komité skal NIF ivareta IOCs og IPCs regelverk og
verdigrunnlag i Norge og søke å påvirke utviklingen i den olympiske og paralympiske bevegelse.
Videre skal NIF understøtte og utvikle særforbundenes toppidrettssatsning gjennom Olympiatoppen,
slik at Norge styrkes som en ledende toppidrettsnasjon.
For bedre å møte våre medlemmers forventinger til NIF som en effektiv medlemsorganisasjon, har NIF
gjennomført en administrativ organisasjonsendring med virkning fra 1. mai 2018.
Den nye organisasjonen er styrket på flere områder. Det gjelder spesielt på områdene IT/digitalisering,
prosjektledelse, strategisk kommunikasjon, markeds- og virksomhetsutvikling, samt på utvikling av
generell lederkompetanse.
Den nye ledergruppen i NIF vil bestå av syv personer, inkludert generalsekretæren.
NIFs sentralorganisasjon er organisert gjennom følgende virksomhetsområder:
• Breddeidrett:
o Idrettsfag og verdiarbeid, paraidrett, kompetanseutvikling og internasjonalt
utviklingssamarbeid.
• Toppidrett:
o Olympiatoppen og de regionale kompetansesentrene
• Stab og service:
o Økonomi, HR, arrangement, administrasjon, Idrettens Hus og Idrettens
regnskapskontor.
• Organisasjon og kommunikasjon:
o Informasjon, internasjonalt arbeid, idrettspolitikk og anlegg, juridisk kompetanse,
antidoping og ulike støttefunksjoner for Idrettsstyret og generalsekretæren.
• Forretningsutvikling og fornyelse, inkl. prosjektledelse for moderniseringsprosjektet.
o IT, digitalisering og moderniseringsprosjektet.
• Markeds- og virksomhetsutvikling:
o Marked og virksomhetsutvikling
•

Virksomhetsområdet breddeidrett skal ledes av Anja Veum, og har som mål å kvalitetssikre,
utfordre og støtte særforbundene og idrettskretsenes arbeid innen aktivitets-, trener- og
organisasjonsutvikling. Området skal gjennom kunnskapsdeling, rådgivning, tydelige krav og
økonomiforvaltning styrke organisasjonens forutsetninger for å nå målene i Idrettspolitisk
dokument.

•

Virksomhetsområdet toppidrett skal ledes av toppidrettssjef Tore Øvrebø og har som mål å
utvikle særforbundenes toppidrettssatsing slik at Norge styrkes som en ledende
toppidrettsnasjon.

•

Virksomhetsområdet stab og service skal ledes av Anita Pelsholen. Målet er å gi NIF og
våre organisasjonsledd de mest effektive og beste leveransene innenfor økonomitjenester og
ulike administrative støttefunksjoner, inkludert drift av Idrettens hus.

4) Virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon skal ledes av Rune Midthaug, som
også vil være stedfortreder for NIFs generalsekretær. Hovedoppgavene er å jobbe for gode
rammevilkår for norsk idrett og tilrettelegge for at NIF kan drive et godt strategisk
påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Gjennom et målrettet kommunikasjonsarbeid
skal NIF søke å være en positiv premissgiver i samfunnsdebatten. Gjennom NIFs jurister skal
NIFs lovverk håndheves, og det skal gis juridisk veiledning til særforbund og idrettskretser.
5) Virksomhetsområdet forretningsutvikling og fornyelse vil ledes av Pål Kristen Rønnevik,
som også vil være leder for norsk idretts tingvedtatte moderniseringsprosjekt. Innenfor dette
virksomhetsområdet ligger også ansvaret for å utarbeide og gjennomføre en kontinuerlig
digitalisering av organisasjonen og levere brukervennlige og effektive IT-systemer tilpasset
organisasjonens løpende behov. Både IT-avdelingen og digitalisering er en del av
virksomhetsområdet.
6) Virksomhetsområdet markeds- og virksomhetsutvikling Hvem som skal lede dette
området er ennå ikke avklart. Området skal jobbe for å øke verdien av Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité, slik at det blir enda mer attraktivt å være
samarbeidspartner med norsk idrett på alle nivåer. Markedsavdelingen vil være en del av
dette virksomhetsområdet og vil fortsatt ledes av Morten Schønfeldt.
Selv om idrettskretsene er egne juridiske enheter, med styrer valgt av tingforsamlingen, har NIF
arbeidsgiveransvaret for de ansatte i idrettskretsene. Idrettskretsene ledes av organisasjonssjefer,
og disse følges opp av generalsekretæren i NIF.
Som i enhver organisasjon vil det gjøres administrative justeringer når det er hensiktsmessig.

