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STYRETS ÅRSBERETNING 2015

1 INNLEDNING
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) har som formål: 

 
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å 
utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt 
for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 
Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår: 
 
a) det er fysisk 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 aktivitet på.

 
Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for  
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som 
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens 
arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnver-
dier 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 avgåtte Idrettsstyret avsluttet oppfølgingen av 
«Idrettspolitisk dokument 2011-2015» med sin rapport 
til Idrettstinget 2015. Det nye idrettsstyret har startet 
arbeidet med å følge opp «Idrettspolitisk dokument 
2015-2019».

Arbeidet med langsiktige og forutsigbare rammebe-
tingelser for norsk idrett har stått sentralt for Idretts-
styret i hele perioden sammen med oppfølging av 
idrettsorganisasjonen. I 2015 har idrettsstyret viet den 
statlige politikken rundt lotterier og pengespill særlig 
oppmerksomhet. 

Forberedelsene til ungdoms-OL på Lillehammer i 
2016 har vært en viktig oppgave gjennom hele 2015.

2 MEDLEMSKAP
NIF er Norges største frivillige organisasjon. Statistik-
kene over utviklingen i organisasjonen er basert på 
idrettsregistreringen, hvor det enkelte idrettslaget 
og særidrettsgruppene hvert år rapporterer nøkkel-
informasjon ved årsskiftet. Idrettstinget i 2015 ved-
tok imidlertid å samordne rapportering og søknader 
fra idrettslagene til NIF ved å flytte den årlige pliktige  

rapporteringen fra idrettslagene fra utgangen av januar 
til utgangen av april. Dette var gjort med den hensikt 
å bidra til å gi idrettslagene en enklere hverdag ved at 
de får færre frister å forholde seg til samt å bedre kvali-
teten på rapporteringen. Dette har som en konsekvens 
at når denne årsberetning skrives så er datagrunnlaget 
fra medlemsrapporteringen ikke ferdig. NIF vil derfor 
komme tilbake til dette i en senere rapport. 

NIF 54 særforbund og 19 idrettskretser. Ved inngan-
gen til 2015 var det 11 409 idrettslag, hvorav 7 953 var  
ordinære idrettslag og 3456 var bedriftsidrettslag.  
Totalt antall medlemskap var 2 240 143. Totalt sett er 
det 60 % menn og 40 % kvinner blant medlemmene. 
Medlemmene fordelte seg slik ved inngangen til 2015:

Aldersgruppe 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år +

Kvinner 42 253 227 806 142 401 63 809 425 104

Menn 41 013 273 724 186 973 100 317 736 743

Kvinneandel (%) 51 % 45 % 43 % 39 % 37 %

NIF går i 2016 over til samordnet rapportering av alle 
forhold som skal dokumenteres fra lokalleddene til 
sentralleddet. Utviklingen fra 31.12.2014 til 31.12.2015 
i medlems- og aktivitetstall vil derfor bli dokumentert 
i en egen rapport etter at alle årsmøtene i lokalled-
dene er avholdt og rapportert – «Nøkkeltallsrapporten 
2015».

Pr. 31.12.2015 var 863297 medlemskap registrert i 
den nasjonale databasen gjennom bruk av NIFs stan-
dard administrasjonsløsning «Klubbadmin». Dette er 
utgjør 43 % alle medlemskap. Disse medlemmene er nå 
registrert individuelt med kjønn og fødselsdato. Der-
ved blir det mulig å se medlemsutviklingen på en langt 
med nyansert måte enn gjennom de tradisjonelle 5 
klassene (se ovenfor).  

Blant disse var 814 652 mellom 6 år og 75 år. Når 
en fjerner alle doble medlemskap, står en igjen med 
731 105 enkeltpersoner. Figuren nedenfor viser fordelin-
gen av NIFs medlemmer om en sammenholder det med 
nasjonal befolkningsstatistikk for 2015 fra Statistisk  
sentralbyrå (SSB).
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Det er flere interessante knekkpunkter i medlemsutvik-
lingen. Denne statistikken vil bli vesentlig kvalitetshevet  
når en i løpet av de nærmeste årene får komplette 
klubbregistre fra samtlige medlemsorganisasjoner inn 
i databasen. Med samme kvalitet og unik identifikasjon 
av den enkelte ved bruk av fødselsnummer vil kontrollen 
mot doble medlemskap bli 100 % effektiv.

3 ØKONOMI
Året 2015 ble avsluttet med en positiv egenkapital  
inklusive selvpålagte restriksjoner på kr. 36,1 millioner, 
hvorav kr. 4,4 millioner er øremerket til vedlikehold av 
Idrettens hus, kr. 9,2 millioner er avsatt til IT-utvikling og 
kr 1,5 millioner er øremerket ungdomsidrett. Fri egen-
kapital var pr 31.12.2015 på kr. 21,0 millioner. NIFs frie 
egenkapital ble økt med kr. 1,1 millioner fra 31.12.2014 
til 31.12.2015. NIFs årsresultat viser et underskudd stort  
kr. 6,8 millioner. Disponeringen av årsresultatet  
presenteres senere i beretningen under avsnittet 
”Regnskap for 2015”. 

4 IDRETTSTINGET

4.1.1  Åpning
Idrettstinget ble avholdt i Trondheim fredag 5. til søndag 
7. juni 2015. 

Idrettspresident Børre Rognlien ønsket velkommen 
til Idrettstinget, redegjorde for styrets arbeid og opp-
nådde resultater i tingperioden. Han fremhevet opp-
trappingen av endringen av tippenøkkelen fra 45,5 til 
64 prosent, samt økningen av rammen for kompensa-
sjon for vare- og tjenestemoms til hele frivilligheten fra 
300 millioner til 1,2 milliarder kroner. 

Ordfører Rita Ottervik ønsket velkommen til Trond-
heim. Kulturminister Thorhild Widvey hilste til tingfor-
samlingen, og understreket idrettens betydning og 
mange utfordringer. Administrerende direktør Torbjørn  
Almlid orienterte om Norsk Tippings økonomiske  
utvikling, endringene i spillmarkedet, samt betydningen 
av en ansvarlig spillpolitikk.

4.1.2  Beretninger, regnskaper, langtidsbudsjett  
 og fullmakter
Styrets årsberetninger for 2011-2014 ble godkjent, 
rapportene for 2011-2014 fra Domsutvalget, Appellut-
valget og Lovutvalget ble godkjent, kontrollkomiteens 

rapport ble fremlagt, og NIFs regnskap for 2011-2014 
ble enstemmig vedtatt. 

Langtidsbudsjettet for 2016-2019 ble vedtatt 
sammen med fullmakter til Idrettsstyret, herunder full-
makt til eventuelt låneopptak ved utkjøp av lokaler på 
Ullevaal Stadion. Idrettsstyret ble også gitt fullmakt til 
å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til 
idrettskretsene og særforbundene. Fordelingskriterie-
ne skal evalueres i tingperioden.

4.1.3 Idrettspolitisk dokument
Forslag til nytt idrettspolitisk dokument for tingperioden 
2015-2019 ble vedtatt etter grundig debatt av en rekke 
endrings- og tilleggsforslag. I programerklæring sa 
Idrettstinget at norsk idrett vil:

1. Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt 
å delta.

2. Speile mangfoldet i samfunnet.
3. Redusere økonomiske hindringer for barn og  

unges deltakelse.
4. Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for 

voksne.
5. Styrke Norge som toppidrettsnasjon.
6. Engasjere flere kvinner og unge i trener- og  

lederrollen.
7. Arbeide for et Idrettsløft på 0,5 % av statsbudsjettet.
8. Arbeide for en åpen og inkluderende idrett.
9. Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet.

4.1.4 Innkomne forslag og lovendringer
Idrettstinget behandlet 59 lovendringsforslag og 19 andre 
innmeldte forslag fra Idrettsstyret, idrettskretsene og 
særforbundene. Blant vedtakene nevnes følgende 
spesielt:

 – Revidert NIFs formålsparagraf (§ 1-2) til «mulighet 
til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og 
uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling».

 – Presisert valgbarhetsbestemmelsene i flere para-
grafer.

 – Presisering av at idrettskretsene skal arbeide for å 
utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrett-
stilbud, uavhengig av særidrettens organisering. 

 – Lovhjemmel for at idrettslagene, i særlige tilfeller, 
kan frata/nekte en person medlemskap.

 – Oppdrag om å utrede medlemskaps- og tilknyt-
ningsformer i norsk idrett.

 – Reviderte bestemmelser om doping (NIFs lov 
kapittel 12) i samsvar med WADC.
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 – Oppdrag om å utrede en felles forsikringsordning 
for idrettsungdom for alle idretter.

 – Arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig strategi og 
organisering av idrettens IKT-tjenester.

 – Fastsette en generell minstesats for medlems-
kontingent i idrettslag.

 – Revisjon av barneidrettsbestemmelsene med  
åpning for å utdype bestemmelsene innenfor  
rammen av hver idretts egenart.

 – Opprettholdt forbudet mot høydehus og kunstig 
tilførsel av oksygen, og vedtok å arbeide for et 
internasjonalt forbud.

4.1.5 Resolusjoner 

(1) Idrettslagene fortjener full momskompensasjon
For å skape attraktive og inkluderende idrettsmiljøer 
er det viktig med tilgang til gode og moderne idretts-
anlegg.

Stadig flere idrettslag påtar seg ansvaret for å bygge 
disse anleggene. Dette innebærer et stort økonomisk 
løft for lagene.

I 2014 fikk idrettslagene full momskompensasjon 
ved bygging av idrettsanlegg. I år mangler det fore-
løpig 60 millioner kroner. Denne ekstra regningen kan 
ikke belastes idrettslagene og frivilligheten. 

Idrettstinget forventer at et samlet storting sikrer 
idrettslagene full momskompensasjon.

(2) Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd! 
Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig 
av økonomi. Idrettstinget vil redusere økonomiske 
hindringer for deltakelse.

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten 
skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende 
for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor. 

Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og 
konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige 
idrettsanlegg for barn og ungdom. Konkurransetilbu-
det skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart ut-
styr skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må 
tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr. 

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer 
barn og unges deltakelse i idrett.

(3) Forsvar av enerettsmodellen og Norsk Tipping
Idrettstinget ønsker å bevare og styrke enerettsmodellen 
fordi denne genererer mer penger til norsk idrett og fri-
villighet enn noen annen modell, og fordi Norsk Tipping 
arbeider svært godt med forebygging av spillavhengighet.

Det er avgjørende for Norges største barne- og ung-
domsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god 
og ansvarlig måte. Enerettsmodellen og Norsk Tipping 
sørger for dette. I tråd med våre verdier deltar norsk 
idrett i en nasjonal allianse som arbeider mot spill- 
avhengighet. Idrettstinget er imot at det åpnes for 
nye lotterier og pengespill i konkurranse med dagens 
spill. Norsk idrett sier fortsatt ja til Norsk Tipping og en  
ansvarlig pengespillpolitikk.

4.1.6 Hedersbevisninger
Børre Rognlien, Liv Bentzen, Anders Besseberg og  
Ellinor Allergoth ble utnevnt som æresmedlemmer av 
Norges idrettsforbund. Astrid Uhrenholt Jacobsen ble 
tildelt Kammerherre Egebergs Ærespris 2015.

4.1.7 Valg og avslutning
Valg av nytt Idrettsstyre og tingvalgte organer  
gjennomført i tråd med NIFs lov. Påtroppende 
idrettspresident Tom Tvedt takket det avtroppende 
styret for deres innsats, minnet forsamlingen om sentrale 
utfordringer norsk idrett står overfor, og hevet Idretts-
tinget 2015.
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5 IDRETTSSTYRET OG POLITISK  
 SAMARBEID

5.1 Idrettsstyret 2011-2015
Idrettstinget 2011 valgte følgende styre for tingperio-
den 2011-2015:

Børre Rognlien President
Jorodd Asphjell 1. visepresident
Kristin Kloster Aasen 2. visepresident
Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos Styremedlem
Oddvar Johan Jensen Styremedlem
Astrid Waaler Kaas Styremedlem
Anne Irene Myhr Styremedlem
Kirsti Skog Styremedlem
Karette Wang Sandbu Styremedlem
Tormod Tvare Styremedlem
Tom Tvedt Styremedlem
Gerhard Heiberg IOC-medlem
Kjartan Haugen Utøvernes representant  
  (28/9-2013 til 20/2-2014)
Ole Einar Bjørndalen Utøvernes representant  
  (fra 20/2-2014)
Geir Johannessen Ansattes representant

NIFs generalsekretær i perioden var Inge Andersen. 
Dette styret satt til 7.06.2011, da Idrettstinget valgte 
nytt Idrettsstyre for perioden 2015-2019. 

Det avgåtte styret hadde i perioden 01.01.2015 
–  7.05.2015 fem møter hvorav ett gikk over to dager. 
Styret behandlet i den perioden 53 vedtakssaker og 
44 orienteringssaker.  

Presidentskapet er Idrettsstyrets arbeidsutvalg. Pre-
sidentskapet for det avgåtte styret hadde i perioden 
01.01.2015 - 07.06.2015 seks møter. Det har behandlet 
idrettspolitiske saker etter mandat fra Idrettsstyret. 

5.2 Idrettsstyret 2015-2019
Idrettstinget valgte 7. juni 2015 følgende styre for 
tingperioden 2015-2019:

Tom Tvedt, Randaberg IL  President
Kristin Kloster Aasen, 
Bærum Rideklubb  1. visepresident
Oddvar Johan Jensen, 
Ask Friidrett  2. visepresident
Guri Ramtoft,
Nome Rideklubb Styremedlem
Sondre Sande Gullord,  
NTNU IL  Styremedlem 

Anne Berit Figenschau, 
BK Tromsø  Styremedlem
Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos, Kjelsås IL  Styremedlem
Marit Roland Udnæs,  
Lillehammer Skiklubb  Styremedlem 
Vibecke Sørensen, Oslo IL  Styremedlem 
Sigbjørn Johnsen,  
Brumunddal Fotball  Styremedlem 
Jorodd Asphjell, Orkdal IL  Styremedlem
Gerhard Heiberg, IOC IOC-medlem
Ole Einar Bjørndalen, IOC Utøvernes representant
Geir Johannessen, NIF Ansattes representant
*) Kjartan Haugen fra Utøverkomiteen er personlig 
varamann for Ole Einar Bjørndalen.

NIFs generalsekretær er Inge Andersen.

Det påtroppende styret hadde i perioden 07.06.2015 – 
31.12.2015 avholdt seks møter hvorav ett gikk over to 
dager. Styret behandlet i den perioden 38 vedtakssaker 
og 5 orienteringssaker med 50 temaer.  

Presidentskapet er idrettsstyrets arbeidsutvalg. 
Presidentskapet for det påtroppende styret hadde i 
perioden 07.06.2015 - 31.12.2015 avholdt seks møter.

De valgte medlemmene av idrettsstyret har fordelt 
ansvaret mellom seg for nærmere kontakt og oppføl-
ging av alle særforbundene og idrettskretsene. 

5.3 Dialog og samarbeid
5.3.1 Dialogmøter
Dialogmøtene på idrettspolitisk nivå mellom NIF, sær-
forbundene og idrettskretsene er videreført av Idretts-
styret. Det nye Idrettsstyret har justert formen i tråd 
med innspill fra særforbundene og idrettskretsene, 
og vil legge vekt på dialog som arbeidsform. Den  
gjennomførte evalueringen etter høstens møter for-
sterker at dette er en ønsket utvikling.

Idrettsstyret vil legge stor vekt på å videreføre  
kommunikasjonen i utviklingen av en felles idretts- 
politikk og samarbeidet mellom organisasjonsleddene. 
Dialogmøtene utgjør en viktig arena for informasjon, me-
ningsutveksling og samarbeid i organisasjonen. Det er 
både behov for separate møter for hhv. særforbundene  
og idrettskretsene, men også tverridrettslige fellesmøter 
for alle de sentrale styrelederne. 

5.3.2 Koordinering på politisk nivå med 
 særforbundene
Det er etablert regelmessig dialog mellom NIFs ledelse 
og den politiske og administrative ledelsen for både 
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særforbundene og idrettskretsene. Dette skaper mu-
lighet for dialog og samarbeid rundt krevende områ-
der som er felles for norsk idrett. 

5.3.3 Faglig og administrativt samarbeid
På sentrale områder oppnevner generalsekretæren 
nødvendige samarbeidsorganer på faglig og adminis-
trativt nivå. Dette bidrar til faglig og administrativ for-
ankring av strategier og beslutninger innenfor sentrale 
områder. 

5.4 Idrettspolitiske utvalg og komiteer
Idrettsstyret har i 2015 hatt syv idrettspolitiske, styre-
oppnevnte utvalg. 

5.4.1 Integreringsutvalget
Integreringsutvalget har vært ledet av idrettsstyre-
medlem Marcela M. F. Bustos og har hatt følgende  
medlemmer: Ingeborg Takle, Norges Basketballforbund/
Hordaland Fylkeskommune; Terje Roel, Sør-Trøndelag 
Idrettskrets; Birgit Skarstein, NIF; Eskil Hagen, IPC 
utøverrepresentant; Martin Sæbu, Beitostølen Helse-
sportsenter; Henrik Lunde, Norges Fotballforbund; 
Bjørn Soleng, Norges Svømmeforbund; Hedi Anne  
Birkeland, Klassifisør; Arnfinn Vik, NIF. Sekretær har 
vært Tore Aasen Øderud, NIF.

Det er ikke oppnevnt et integreringsutvalg etter 
Idrettstinget 2015. Ansvaret for tilretteleggingen av 
saker for idrettsstyret innenfor integrering, inkludering 
og idrett for funksjonshemmede er lagt til administra-
sjonen.

5.4.2 Anleggspolitisk utvalg
NIFs anleggspolitiske utvalg ble ledet av idrettsstyrets 
1. visepresident, Jorodd Asphjell og hadde i 2015 føl-
gende medlemmer: Helene Bugge, Oslo idrettskrets; 
Veslemøy Viervoll, Norges Gymnastikk- og Turnfor-
bund; Christine Madsen, Norges Basketballforbund, 
Eva Tine Riis-Johannesen, Norges Skiforbund; Tore 
Bøygard, Norges skiskytterforbund; Per Rune Eknes, 
Norges svømmeforbund; Kalle Glomsaker, Norges frii-
drettsforbund; Per Anders Owren, Norges Rytterfor-
bund; Gerhard Nilsen, Norges ishockeyforbund og Nils 
Johan Waldenstrøm, Oslo idrettskrets. 

Anleggsutvalget har blant annet arbeidet med for-
slag til anleggsmål i IPD, innstilling til fordeling av spil-
lemidler til ordningen anleggspolitisk program – kost-
nadskrevende anlegg, samt endringer i tilskuddssatser 
for spillemidler.

Det er ikke oppnevnt et anleggspolitisk utvalg et-

ter Idrettstinget 2015. Ansvaret for tilretteleggingen 
av anleggspolitiske saker for idrettsstyret er lagt til  
administrasjonen.

5.4.3 Norges Døveidrettsutvalg
Døveidrettsutvalget har i starten av året vært ledet 
av Margareth Hartvedt og videre bestått av nestleder 
Bjørn Røine og utvalgsmedlemmer Astrid Garaguso, 
Kenneth Ommundsen og Gunnar Hansen. Kenneth 
Ommundsen trakk seg i juni grunnet endret arbeids-
situasjon. I tillegg har Kenneth Moen representert  
Norges Snowboardforbund og Thomas Hansen  
representert Norges Fotballforbund i utvalget.  
Marcela M. F. Bustos har representert idrettsstyret. 
Tore Aasen Øderud, NIF, var utvalgets sekretær. 

Døveidrettens Generalforsamling 13. september 
2015 gjenvalgte Margareth Hartvedt som leder og 
Bjørn Røine som nestleder. Utvalgsmedlemmer er nå 
Marcela M. F. Bustos (idrettsstyret), Petter Sørensen, 
Unni Helland, Ingvild Larsen Skjong, Anne Ragnhild 
Kroken (Norges Skiforbund) og Erik Garder (Norges 
Bowlingforbund).  Ny sekretær for utvalget er Linda 
Torége, NIF.

I 2015 har døveidrettsutvalget avholdt tre møter og 
i tillegg arrangert et døveidretts-seminar for alle dø-
veidrettslagene i Norge. Her var også Hørselshemme-
des Landsforbund og Norges Døveforbund invitert til 
en paneldebatt om døveidretten. Utvalget har i 2015 
også jobbet mye med planlegging og gjennomføring 
av Deaflympics i mars/april 2015 i Russland.

5.4.4 Utvalg for idrett for utviklingshemmede
Utvalg for idrett for utviklingshemmede ledes av Kristin  
Kloster Aasen (1. visepresident i NIF). Utvalget har 
følgende medlemmer: Stig Martin Sandvik er utøver- 
representant fra Lillestrøm Sportsklubb, Cecilie Willoch  
er foreldrerepresentant, Åse Torheim represente-
rer Special Olympics International, Kristin Homb  
representerer Norges Svømmeforbund, Henrik Lunde  
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 orga-
nisert av idrettslag og særforbund i NIF, og arbeide for 
at utviklingshemmede gis et best mulig idrettslig til-
bud gjennom særforbundene. Utvalget har i 2015 vært 
særlig opptatt av norsk deltakelse i Special Olympics 
World Games i Los Angeles i juli/august.
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5.4.5 Forskningsutvalget
Forskningsutvalget har vært ledet av idrettsstyremedlem  
Oddvar J. Jensen, og har hatt følgende medlemmer:  
Marcela M. F. Bustos, idrettsstyret; Erling Storm, Norges  
Roforbund; Per Otto Furuseth, Norges Håndball- 
forbund; Asle Torland, Rogaland Idrettskrets; Øystein 
Dale, NIF; Helge Bartnes, OLT; og sekretær Anja Veum, 
NIF.

Utvalget har som oppgave å ha et overordnet ansvar 
for å avklare idrettsorganisasjonens felles forsknings-
behov i relasjon til organisasjonens primære oppgaver 
og utarbeide en felles forskningsplan for norsk idrett. 
Planen ble behandlet og godkjent av idrettsstyret i 
april 2015 etter høring i organisasjonen.

Det er ikke oppnevnt noe nytt forskningsutvalg etter  
Idrettstinget 2015. Ansvaret for tilretteleggingen av 
forskningspolitiske saker for idrettsstyret er lagt til  
administrasjonen.

5.4.6 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), 
Trine Moholdt (fysioterapeut og leder av faggruppen 
for idrettsfysioterapi), Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
(landslagsløper langrenn), Sven Mollekleiv (president  
i Norges Røde Kors), Inggard Lereim (professor  
dr. med). Rådet har i 2015 avgitt en uttalelse til idretts-
styret vedrørende bruk av høydehus. Uttalelsen ble 
også fremlagt for Idrettstinget 2015. 

5.4.7 Arbeidsgruppe for merverdiavgift
Idrettsstyret oppnevnte 24. juni 2015 en arbeids-
gruppe med ansvar for å følge opp ordningen for 
kompensasjon for vare- og tjenestemoms for frivillige  
organisasjoner på vegne av idrettsorganisasjonen under  
ledelse av Kristin Kloster Aasen (1. visepresident i 
NIF). Øvrige medlemmer er styremedlem Sigbjørn  
Johnsen, styremedlem Anne Berit Figenschau, tidligere  
idrettspresident Børre Rognlien, assisterende general-
sekretær Øystein Dale, økonomisjef Anita Pelsholen 
og advokat Tord Jordet (sekretær). 

5.5 Viktige felles møteplasser i 2015
Januar: 
Idrettsgallaseminar på Hamar med seminar 10. januar 
med fokus på barneidrett. Innledninger av bl.a. kultur-
minister Thorhild Widvey, barneombud Anne Lindboe, 
professor Mats Trondman, Hedda Berntsen, Johann 
Olav Koss og Tore Øvrebø.

Mars
Deaflympics Winter Games i Khanty-Mansiysk, Russland,  
fra 28. mars til 5. april 2015. Norsk tropp på  
3 utøvere fra 2 særforbund.

April: 
Ungdomsleker på Lillehammer. 15 idretter som samlet  
sine norgesmesterskap for juniorer eller tilsvarende 
konkurranser til Lillehammer og Hamar helgen 17.–19. 
april 2015.

Den 9. idrettsrådskonferansen på Scandic Hell Hotel 
i Stjørdal 17. til 19. april 2015, hvor idrettspresident 
Børre Rognlien og helse- og omsorgsminister Bent 
Høie innledet. 

Juni: 
European Games for første gang i Baku, Aserbajdsjan, 
fra 12.-28. juni. Norsk tropp på i overkant av 60 utøvere  
fra 13 sommeridretter.

Juli: 
Special Olympics World Games i Los Angeles var  
verdens største arrangement for utviklingshemmede. 
6300 utøvere fra 165 land fra lørdag 25. juli til 2. august. 
Norge deltok i friidrett, svømming, judo, kajakk, golf 
og turn. 

August: 
Olympisk akademi for ungdom på Lillehammer fra 6. til 
9. august om «Ungt lederskap – endring og fornyelse». 

September: 
ADNs internasjonale seminar 30. august til 1. september  
i Oslo om «Optimizing the Competence in European 
Anti-Doping Tribunals - Legal Seminar».

Oktober: 
Lov og organisasjonsseminaret 30. til 31. oktober i Oslo,  
med fokus på bl. a. inhabilitet, valgbarhet, og utfor-
dringer i forholdet mellom styret og administrasjonen. 
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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 spillemiddel- 
søknadene 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, 
og har høsten 2015 prioritert følgende områder: 

 – Barne- og ungdomsidrett

 – Voksenidrett

 – Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 – Organisasjonsutvikling

6.1.2 Enkeltprosjekter
I tillegg har idrettsstyret tatt initiativ til å følge opp 
sentrale oppgaver som: 

 – Støtte utviklingen av fellesprosjektet «Bedre 
idrettslag» (Kvalitetsklubb).

 – Samordning og forenkling av rapporteringen fra 
idrettslagene.

 – Evalueringen av fellestjenestetilbudet innenfor  
IT-området.

 – Samarbeid og felles ressurs innenfor særforbundenes 
markedsarbeid.

 – Samarbeid for å bidra til at særforbundenes  
aktiviteter får en større plass i mediene.

 – Samarbeid for å bidra til at Norge regelmessig blir 
arrangør av internasjonale mesterskap.

6.1.3 Politisk påvirkningsarbeid
IPD gir tydelige føringer for arbeidet med idrettens 
økonomiske rammevilkår. Idrettsstyret har høsten 
2015 i særlig grad vektlagt:

 – Forsvar av enerettsmodellen og en ansvarlig  
spillpolitikk.

 – Oppfølging av de politiske løftene om tilleggs-
bevilgninger til anleggsområdet.

 – Moms-kompensasjonsordningene, herunder full 
kompensasjon for både idrettsanleggsmoms og 
vare- og tjenestemoms.

6.1.4 Videre oppfølging av tingvedtak og mål i IPD
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 organisasjons-
utvikling

 – Utrede alternative medlemskaps- og tilknytnings-
former.

 – 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 idretts-
organisasjonens 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 koordineringsmø-
ter med særforbundene og idrettskretsene.
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7 IDRETTSPOLITISKE SAKER

7.1 Nasjonalt påvirkningsarbeid
7.1.1 Idrett i politikken 
Idrettsstyret har i sin dialog overfor myndighetene, 
på alle nivåer, konsekvent løftet fram de overordnede 
målene i IPD. Innholdsmessig har idrettsstyret søkt å 
ivareta prinsippet om organisasjonens selvstendighet 
og forsvart finansieringsordningene for idrettens kjer-
neoppgaver. 

Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) står sentralt i 
vår kommunikasjon med myndighetene. Meldingen 
gjenspeiler at det er stor enighet mellom norsk idrett 
og det offentlige i Norge når det gjelder idrettens 
egenverdi og rolle i samfunnet. 

Idrettsstyret ser det som en stor utfordring å ta 
tak i Stortingsmeldingens innhold og sørge for 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 beskytte og opprettholde eneretts-
modellen for spill har vært årets aller viktigste idretts- 
politiske sak. I alle fora har idrettsstyret fremmet vårt syn: 

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 ung-
domsorganisasjon hvordan den er finansiert. 

2. Idretten ønsker den stabile og forutsigbare inntek-
ten som spillemidlene representerer.

Idrettsstyret har aktivt løftet Idrettstingets ønske om å 
arbeide for offentlige tilskudd tilsvarende 0,5 prosent 
av statsbudsjettet.  Spesielt i forbindelse med stats-
budsjettet for 2016 etterlyste idrettsstyret sterkt et 
anleggsløft som både ville ha redusert etterslepet og 
styrket sysselsettingen i landet.  Vi har brukt tallet 4,1 
mrd. kroner som mål, basert på budsjettallene for an-
legg i OL2022-søknaden.

7.1.2 Aktiv deltakelse ved komitéhøringene om  
 statsbudsjettet
Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016, har 
idrettsstyret prioritert å nå fram til alle politiske partier  
med idrettens syn, slik dette er tydelig uttrykt gjennom  
både Idrettstinget og ledermøtene. Først og fremst 
har vernet av enerettsmodellen og styrking av  
anleggsbygging være NIFs viktigste saker. I tillegg har 
NIF tatt opp problemet med flyttingen av de midlene 
som tidligere har vært bevilget til folkehelsetiltak fra 
Helsekomiteens budsjett, og at idretten derved falt 
utenfor ordningen.

NIF har utarbeidet notater og møtt med delegasjoner  
på høringene i Finanskomiteen, Familie- og kultur-
komiteen, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen,  
Næringskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen,  
Arbeids- og sosialkomiteen, Energi- og miljøkomiteen,  
Utenriks- og forsvarskomiteen samt Kommunal- og 
forvaltningskomiteen. 

7.1.3 Oppfølging av tippenøkkelen og  
 momskompensasjonsordningene
Den viktigste politiske saken for NIF i 2015 var oppfølging  
av endring av fordelingsnøkkelen for 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. 

NIF har over lang til kommunisert nødvendigheten 
av å styrke rammevilkårene til idretten og påpekt at 
etterslepet ved finansiering av anleggsbygging stadig 
øker. Vi ønsker oss et anleggsløft tilsvarende midle-
ne som var avsatt til anleggsbygging i budsjettet for 
OL2022. 

Det lå lenge an til en avkortning av tilbakebetaling 
av momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. 
Regjeringen ga imidlertid til slutt full momskompensa-
sjon for bygging av idrettsanlegg, slik at idrettslagene 
slapp en avkortning av tilbakebetalingen.

7.1.4 Forberedelsene til fylkes- og  
 kommunetingsvalget 2015
Idrettsstyret opprettholdt modellen med å etablere et 
rådgivende organ for idrettens arbeid inn mot Kom-
munestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valggruppen 
ble ledet av et idrettsstyremedlem, Tom Tvedt, og 
hadde representanter på idrettspolitisk nivå fra sær-
forbundene, idrettskretsene og idrettsrådene. 

Det rådgivende organet foreslo idrettens fanesa-
ker og utarbeidet en overordnet strategi for idrettens 
arbeid inn mot kommune- og fylkestingsvalget. Det 
fremla konkrete forslag til operative tiltak for idrettens 
arbeid, og ga råd og innspill til NIFs generalsekretær, 
presidentskapet og idrettsstyret. Fanesakene var:

 – Sørg for nok idrettsanlegg 

 – Gjøre det lettere å være idrettslag

 – Gi alle skoleelever en time fysisk aktivitet hver dag
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7.2 Internasjonalt påvirkningsarbeid
7.2.1 Menneskerettigheter og utfordringer i samfunnet
Idretten utfordres i rekke sammenhenger på sitt sam-
funnsansvar, både nasjonalt og internasjonalt. NIF 
har vært tydelig i sine innspill til den internasjonale 
olympiske bevegelsen om viktigheten av menneske-
rettighetsspørsmål, arbeidstakerspørsmål og den frie 
pressens vilkår, og gjennom IOCs arbeid med Olym-
pic 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 2015 hatt relasjoner til Den internasjonale 
olympiske komité (IOC) ved IOC-medlem Gerhard  
Heiberg og IOC-medlem Ole Einar Bjørndalen som sitter  
i IOCs utøverkommisjon. I tillegg er Ådne Søndrål 
medlem i IOCs markedskommisjon.

NIF har i 2015 vært representert i Den internasjonale  
paralympiske komité (IPC) ved vårt medlem i IPCs  
utøverkomité, Eskil Hagen. I tillegg er Bjørn Omar Evju 
medlem i IPCs utviklingskomité og Terje Roel i IPCs 
Paralympiske Leker-komité.  

NIF har i 2015 vært representert i De europeis-
ke olympiske komiteer (EOC) gjennom to av EOCs  
underkomiteer. Bjørn Sigurd Sommerfeldt i EOCs 
olympiske leker-komité, mens Thomas Torgalsen er 
medlem i EOCs medisinske komité.

7.2.3 Internasjonale idrettskonferanser, møter og  
 arrangementer 
I tillegg til de nevnte representantene i IOC, IPC og 
EOC har NIF i 2015 vært representert ved flere inter-
nasjonale idrettskonferanser, møter og arrangemen-
ter: Generalforsamlingen til Association of National 
Olympic Committees (ANOC) i Washington, IPCs ge-
neralforsamling i Mexico City, Den 127. IOC Sesjon i 
Kuala Lumpur, Special Olympics World Games i Los 
Angeles, SportAccord Convention i Sochi, EOCs ge-
neralforsamling i Praha, EPCs generalforsamling i Lis-
boa, generalforsamlingen til ENGSO og ENGSO Youth 
i Lisboa, ENGSO Forum i Brussel, European Evening 
of Sport i Brussel, European Games i Baku, Deaflym-
pics i Khanty-Mansijsk,Barents Summer Games 2015 i 
Oulu, Nordisk idrettsmøte i Ålborg, De nordiske handi-
kapidretts-forbundenes årlige møte i Reykjavik, samt 
at NIF sendte to representanter til Det internasjonale 
olympiske akademis sesjon for unge deltakere og en 
representant til sesjonen for utdanning.

7.3 Internasjonalt utviklingssamarbeid
7.3.1 Samarbeidsavtalen med Norad
2015 var fjerde og siste året i den fireårige samarbeids-
avtalen med Norad. 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 
for drift og aktiviteter hos partnerne. Søknad for støtte 
til en ny fireårsperiode ble sendt Norad 1. oktober.

7.3.2 Arbeid mot kjønnsbasert vold og  
 diskriminering i idretten
Vi fikk to ekstrabevilgninger i 2013 som ble videreført i 
2014 og 2015 knyttet til kjønnsbasert vold og diskrimi-
nering i idretten og trygg deltakelse i idrettsarrange-
ment for barn og unge. 

For bevilgningen knyttet til kjønnsbasert vold og 
diskriminering er det gjennomført kartlegginger og 
dokumentasjon som grunnlag for videre tiltak. Den 
andre ekstrabevilgningen bidro til å stryke sikkerhets-
tiltak og bevissthet knyttet til trygg deltakelse for barn 
og unge ved idrettsarrangement i Vietnam (Football 
For All Vietnam Cup), Tanzania (East Africa Cup) og 
Paralympic Games (Zimbabwe).

Ekstrabevilgningene har gitt NIF muligheten til  
ytterligere å styrke rettighetstilnærmingen i utviklings-
samarbeidet.

7.3.3 Arbeid i FN
NIF mottok også i 2015 støtte fra Utenriksdeparte-
mentet (UD) for å lede arbeidsgruppen for idrett 
og likestilling ved United Nations Office for Sport  
Development and Peace (UNOSDP). Arbeidsgruppen 
ble ledet av Tove Paule. På grunn av utfordringer knyttet 
 til samarbeidet med UNOSDP ble bevilgningen fra 
UD ikke benyttet og NIF valgte mot slutten av året å  
avslutte samarbeidet med UNOSDP.

7.3.4 Idrettens fredskorps
Idrettens fredskorps ble i 2015 videreført med ti 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.
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7.4 IOC/IPC-arrangementer til Norge 
7.4.1 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 Commit-
tee (LOOC) fra OL 1994, eier staten 51 % av aksjene i  
selskapet, mens NIF og Lillehammer kommuner eier 
24,5 % hver.

I LYOGOCs styre er NIF representert med idrettsstyre- 
medlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg og NIFs  
generalsekretær Inge Andersen. 

I LYOGOCs hovedkomité er NIF representert med 
idrettspresidenten (Børre Rognlien til sommeren 2015, 
deretter Tom Tvedt), tidligere idrettsstyremedlem  
Karette Wang Sandbu og Line Eskerud fra Norges  
Studentidrettsforbund. Hvert av de vinterolympiske 
særforbundene er også representert i hovedkomiteen.

Norge blir i 2016 for tredje gang i historien vertskap  
for et olympisk arrangement. LYOGOC vil på en  
fremtidsrettet måte kombinere idrett på høyt nivå  
med utdanning og kulturforståelse for deltakere  
fra 71 nasjoner i alderen 15-18 år. NIF har tatt et 
særskilt ansvar for utvikling og gjennomføring av  
utdanningsprogrammene til Ungdoms-OL, samt  
organisering og gjennomføring av Fakkelturnéen som 
er planlagt gjennom alle landets fylker.

YOG 2016 gir 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. De idrettspoli-
tiske målene for ungdomsidretten, slik de fremkommer  
i IPD, har stått sentralt i idrettsorganisasjonens  
planlegging inn mot YOG 2016.

NIF har hatt et særskilt fokus på å løfte frem nye 
ildsjeler i forbindelse med forberedelsene til Idrettsgal-
laen 2016 og videre frem mot Ungdoms-OL Lilleham-
mer 2016. I tillegg har Olympiatoppen et mål om at 
Norge konkurransemessig skal være representert i alle 
de vinterolympiske idrettene.

7.4.2 Evalueringsrapport for norske  
 OL/PL-prosesser (345/48)
Etter at søknadsprosessen for et OL/PL 2022 i Oslo ble 
stoppet etter tydelige signaler fra regjeringspartiene, 
oppnevnte idrettsstyret 29. oktober 2014 et evalue-
ringsutvalg, ledet av styremedlem Oddvar Johan Jensen.  
Utvalget fikk i oppdrag å evaluere for å lære for å  
forbedre idrettens rolle og arbeid i fremtidige søkepro-
sesser med bakgrunn i søknads-prosessene for Vinter-

OL/PL i 2014, YOG 2016, OL/PL 2018 og OL/PL 2022.
Evalueringsutvalget overleverte sin rapport 

25.03.2015.  Utvalgets to hovedanbefalinger var som 
følger:

1. En OL/PL-prosess i Norge krever en enhetlig 
organisasjon som representerer alle de involverte 
partene. En slik organisasjon må være på plass så 
tidlig at det blir tid til å ta hånd om alle avgjørende 
sider ved prosjektet. Den må være strukturert som 
et eget selskap, under én ledelse, slik at den sikrer 
prosessens legitimitet, representerer prosjektet og 
reduserer enkeltstående parters særinteresser. 

2. Fremtidige prosesser må ha en helhetlig og gjen-
nomarbeidet kommunikasjonsplan eid av alle de 
involverte partene.

a) Gjennomføringsevnen for slike prosesser vil i 
stor grad bero på at idrettens medlemmer tror 
på og brenner for det aktuelle prosjektet. Bare 
slik kan det skapes den lojalitet og begeistring, 
som kan gi et slikt prosjekt legitimitet i idretts-
bevegelsen og i samfunnet forøvrig. Prosjek-
tets visjon og mål må kunne sammenfattes i 
en enkel og troverdig «fortelling» som gir svar 
på spørsmålet: Hvorfor skal vi arrangere OL/
PL i Norge? Et enkelt ledd i idrettsbevegelsen 
vil aldri kunne ha eierskap til denne fortellingen 
alene. Den må forankres på en troverdig måte i 
hele organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt. 

b) Idretten må være mer lydhør og profesjonell 
i håndteringen av motforestillinger og kritikk 
som kommer opp, samt invitere til og gi rom 
for motforestillinger i organisasjonen.

Idrettsstyret mente rapportens anbefalinger og erfa-
ringer fremkommet gjennom de fire siste OL/PL-søk-
nadsprosessene på 2000-tallet, som beskrevet i rap-
porten, vil være verdifulle for et fremtidig idrettsstyre 
som måtte vurdere å igangsette en ny OL/PL-søknads-
prosess.

7.5 Nasjonale innsatsområder
7.5.1 Forslag til endring av lotteriforskriften
Regjeringen sendte i 2015 ut på høring forslag om å 
åpne for enkeltlotterier og lisensieringsordninger for 
spillselskaper etter utenlandsk mønster på utsiden av 
Norsk Tipping. Idrettsstyret har hele tiden tydelig sig-
nalisert at en ikke må gå inn på nye løsninger hvis disse 
kan komme til å svekke det politiske og juridiske grunn-
laget for det norske spillmonopolet. Dette må utredes 
grundig som en helhet, og ikke gjøres til gjenstand for 
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enkeltvedtak som kan ha en uheldig summert virkning. 
I februar 2015 foretok regjeringen en forskriftsend-

ring, som åpner for fem nye lotterier og på høsten ble 
de fem konsesjonene tildelt. 

Hver lisens gir rett til et lotteri med omsetning på  
300 millioner kroner.  Det er fortsatt idrettsstyrets  
mening at det er problematisk med lotterier for totalt 
1 500 millioner kroner på utsiden av enerettsmodellen. 
Styret følger spent med på de spillpolitiske og økono-
miske konsekvensene av innføringen når den kommer. 
Regjeringen har til nå ikke sagt noe om hvordan den vil 
finansiere et eventuelt inntektsbortfall.

7.5.2 Utredning av en lisensordning for pengespill
Kulturdepartementet har mottatt utredninger fra Rambøll  
Management Consulting om mulige økonomiske  
konsekvenser ved innføring av en lisensordning for 
pengespill hvor også andre selskaper får adgang til det 
regulerte norske markedet. I tillegg leverte Lotteri- og 
stiftelsestilsynet en tilleggsrapport om eventuelle sosi-
alpolitiske konsekvenser av innføring av lisenser. Disse 
ble publisert vinteren og våren 2015. Parallelt har NIF  
høsten 2014 selv utredet «Lotterier og pengespill i  
Norge», som ble publisert i en rapport 2. februar 2015. 

Både Rambølls rapporter og Norges idrettsfor-
bunds rapport viser at det ikke vil komme mer penger 
til norsk idrett og andre organisasjoner ved innføring 
av en lisensmodell.  Det er enerettsmodellene i Norge 
og Finland som leverer best til formålene, mens alle 
de ulike variantene av lisensmodeller som praktiseres i  
Europa ser ut til å slite.

I tillegg viste rapporten fra Rambøll om mulige  
konsekvenser for spillavhengighet at det både var lite 
sannsynlig at lisensierte selskaper ville ønske å gå inn 
på et tilsvarende ansvarlighetsregime som det Norsk 
Tipping er underlagt, uten en lavere avgift til staten, og 
at spillavhengigheten sannsynligvis vil øke ved innfø-
ring av lisensiert spill.

7.5.3 Forsvar av enerettsmodellen
Idrettsstyret har anbefalt Regjeringen å styrke ramme-
ne rundt spillmonopolet og etablere kontrollorganer 
med handlingsrom til å regulere markedsføring fra ut-
landet og til å stenge for nettspill på uautoriserte nett-
steder. I tillegg ønsker idrettsstyret at myndighetene 
forsterker betalingsformidlingsforbudet og vurderer 
Petroleumsfondets involvering i internasjonale spillsel-
skaper. 

De internasjonale aktørene må ikke uhindret får fort-
sette sin uansvarlige og uregulerte virksomhet. NIF 
vil prioritere dette arbeidet fremover i allianse med  

resten av organisasjonene som mottar spillemidler og 
de spillavhengiges organisasjoner. Stilt overfor dagens 
aggressive utenlandske spillaktører, støtter disse orga-
nisasjonene Norsk Tippings ansvarlighetsregime.

7.5.4 World Anti-Doping Code (WADC)
Som følge av endringer i WADC vedtok idrettsstyret 
i desember 2014 nye dopingbestemmelser (NIFs lov  
kapittel 12) og en ny forskrift om utøverinformasjon.   
Kapittel 12 var på forhånd godkjent av WADA som 
«code compliant». De nye dopingbestemmelsene trådte 
i kraft 1. januar 2015. WADA, Europarådet og Antidoping 
Norge har avholdt kurs, bl.a. for dommerne i NIFs 
domsutvalg og appellutvalg, om endringene i WADC.

7.5.5 Tiltaksplan mot doping
Idrettsstyret (2011-2015) vedtok en tiltaksplan mot  
doping i idretten. Frem mot Idrettstinget 2015 er den 
delen av tiltaksplanen som inneholder tiltak til lovend-
ringer blitt prioritert. Arbeidet med de øvrige tiltakene  
i planen har fortsatt etter Idrettstinget og det nye 
idrettsstyret har skissert et forløp for oppfølging av 
arbeidet med tiltaksplanen mot juni 2016, med styre-
behandling i august 2016. For dette formål skal det 
opprettes en mindre kjernegruppe med representanter 
fra idrettsstyret, Stiftelsen Antidoping Norge og NIFs 
administrasjon. Gruppen innkaller andre relevante  
personer ved behov. 

7.5.6 Arbeidet mot manipulasjon av  
 idrettskonkurranser
NIF har gjennom 2015 hatt en tett dialog med partene 
i Samarbeidsforumet mot kampfiksing. Samarbeids-
forumet har i tillegg til informasjonsutveksling og  
kompetansedeling jobbet med oppgaver og arbeids-
form til den nye nasjonale plattformen mot kampfiksing  
NIF også deltatt på nordisk møte om kampfiksing  
med representanter fra Danmarks Idrætsforbund,  
Riksidrottsförbundet, Valo, Svenska Fotbollförbundet 
og Finlands Bollförbund. 

Det har blitt avholdt et «Partnership Development 
Meeting» der partene i Samarbeidsforumet møtte IOC, 
Interpol og Økokrim. Temaet for møte var status på 
arbeidet mot kampfiksing i Norge og internasjonalt,  
etablering av nasjonal plattform og kompetanse- 
utveksling. Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansatt to 
personer med ansvar for den nasjonale plattformen. 
Disse vil tiltre stillingene januar 2016, og plattformen 
anses å være operativ fra januar 2016.

IOC intensiverte i siste halvdel av 2015 arbeidet 
mot manipulasjon av idrettskonkurranser gjennom å 
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lansere en nettbasert varslingstjeneste der mistanke 
om manipulasjon kan varsles. Videre vedtok IOC i de-
sember «Olympic Movement Code on the Prevention 
of Competition Manipulation”, med formål å harmoni-
sereregelverket for alle nasjonale olympiske komiteer, 
internasjonale særforbund og øvrige IOC-anerkjente 
organisasjoner. 

NIF var kjent med det pågående arbeidet med  
koden, og umiddelbart etter IOCs vedtakelse startet 
arbeidet med å kartlegge hvilke endringer i NIFs lov 
som måtte gjennomføres for å implementere koden. 

7.5.7 Arbeid mot økonomisk kriminalitet i  
 idrettsorganisasjonen
Idrettslaget er et selvstendig rettssubjekt. Det er, ved 
sine styrende organer, ansvarlig for egen virksomhet 
og at laget driver i overensstemmelse med norsk lov, 
herunder arbeidslovgivning og skattelovgivning. 

NIF har ikke et selvstendig ansvar for å sikre at 
idrettslagene og deres medlemmer opptrer i samsvar 
med norsk lovgivning generelt og straffelovgivningen 
spesielt. Men økonomiske misligheter kan samtidig 
være et brudd på NIFs straffebestemmelser (kapittel 
11) eller NIFs regelverk for øvrig, for eksempel NIFs 
Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

I tillegg kan økonomiske misligheter i et idrettslag 
være et tegn på at idrettslaget ikke oppfyller sine med-
lemsforpliktelser, og saker som involverer økonomiske 
misligheter i idrettslag, vil kunne være egnet til å svekke 
idrettens omdømme generelt.

Idrettsstyret har i perioden prioritert å rette arbeidet 
inn mot forebyggende tiltak, samt tiltak for å forbedre 
organisasjonens evne til å avdekke økonomisk krimi-
nalitet. 

Idrettstinget i 2015 vedtok bedre koordinert rappor-
teringen fra idrettslagene (Samordnet rapportering).  
Som et ledd i dette er det utviklet rapporterings-
funksjonalitet i NIFs klubbløsning som skal forebygge  
økonomiske misligheter gjennom krav om gode lokale 
rutiner og dokumentasjon av dette overfor sentralleddet. 
Arbeidet inngår som en naturlig del av fellesprosjektet 
«Bedre idrettslag».

Idrettsstyret har prioritert å skille tydelig mellom 
godt internt organisasjonsarbeid og situasjoner som 
bør behandles av politi og rettsvesen. NIF skal ikke 
bygge opp egne ressurser for å etterforske om det er 
begått økonomiske misligheter, men arbeide gjennom 
organisasjonen. I dette arbeidet har idrettskretsene 
en viktig rolle. Det gjennomføres kompetansetiltak og  
avholdes fagsamlinger med de ansatte med økonomisk 
kriminalitet som tema.

Det er også utarbeidet en veileder for idrettskretsene  
som i detalj gir råd om hvordan en skal gå frem i for-
bindelse med mistanke om økonomiske misligheter i et 
idrettslag. Et idrettslag som ikke klarte å vise at de drev 
sin virksomhet etter NIFs bestemmelser, ble i 2015 fra-
tatt sitt medlemskap i NIF. Saken ble klaget til NIF, men 
idrettskretsens vedtak ble opprettholdt.

7.5.8 Helse og sikkerhet
Proffbokseloven ble opphevet i 2014. Kulturdeparte-
mentet besluttet samtidig å lempe på sikkerhetskravene 
i knockoutforskriften, og var innforstått med at dette 
ville gi økt skaderisiko. Idrettsstyret uttrykte tydelig 
bekymring for endringene og mente en slik lemping 
var krevende for en ansvarlig idrettsorganisasjon som 
har helse som en av sine grunnverdier.

Idrettens verdigrunnlag setter krav til hele organisa-
sjonene om å tilby en sunn og helsefremmende livsstil, 
herunder sørge for at prestasjonsutviklingen og aktivi-
tetstilbudet ikke går på bekostning av utøverens helse. 

Idrettstinget vedtok at «idrettsstyret skal ta initia-
tiv til en avklaring av hva som er tilfredsstillende ivare-
takelse av sikkerhet og helse innenfor særidrettenes 
trenings- og konkurranseaktivitet.»

Idrettsstyret har utpekt NIFs 2. visepresident.  
Oddvar Johan Jensen, som leder av et utvalg som skal 
følge opp dette arbeidet frem mot Ledermøtet 2016. 

7.5.9 Miljøansvar
Idrettsstyret vedtok en miljøstrategi for norsk idrett i 
2011. Miljøstrategien tar utgangspunkt i de fire A-ene: 
Aktivitet, Anlegg, Arrangement og Administrasjon. 
Dette ble i 2015 forsterket av Idrettstinget i program-
erklæringen, som sier at norsk idrett vil ta hensyn til 
naturen, klimaet og miljøet. I IPD ble det innarbeidet 
miljømål innenfor områder som idrettsanlegg, idretts-
arrangementer, samt idrettens nasjonal samfunnsbidrag.

Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig 
at idretten viser et samfunnsansvar relatert til miljø- og 
klimaspørsmål. Idrettens Hus på Ullevål stadion er der-
for Miljøfyrtårn-sertifisert, og det er inngått landsdek-
kende avtale med Ragn Sells om miljøvennlig avfalls-
håndtering.

7.5.10 Begrensninger på motorisert ferdsel i utmark
NIF uttalte seg i september 2014 om forslag til endringer 
i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motor-
ferdselloven), og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 

I oktober 2015 mottok NIF nok en høring med forslag  
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til endringer i reglene for motorferdsel i utmark.  
Formålet var at catskiing skulle kunne tillates innen-
for visse rammer, dvs. snørekjøring etter beltebil opp 
til fjelltopp, etterfulgt av frikjøring. NIF støttet ikke  
forslagene i høringsutkastet og viste til at for utøvere 
av randonee-idretten og toppturer for øvrig er den 
urørte snøen og naturen en vesentlig del av opplevelsen.  
NIF fryktet at denne opplevelsen vil bli vesentlig  
redusert dersom områder åpnes for catskiing i regi av 
turist- og reiselivsnæringen.

Skulle man allikevel åpne for dette, anførte NIF  
videre at støysoner i utmark må begrenses i størst  
mulig grad. Bruk av tyngre beltekjøretøy må derfor 
kun foregå i en avgrenset og naturlig forlengelse av  
eksisterende infrastruktur.

7.5.11 Oppfølging av Markaloven
I forbindelse med Bymiljøetatens og Klima- og miljø-
verndepartementets 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 natur-
reservatene ikke lovlig kan opprettes slik forslaget til 
verneforskrifter forelå. 

Den egentlige utfordringen for Bymiljøetaten og 
Klima- og miljøverndepartementet var manglende  
erstatningsbestemmelser i markaloven. Vi nådde fram 
med våre merknader og saken ble midlertidig stoppet 
i departementet. 

Nå foreligger i stedet et forslag til endring av erstat-
ningsbestemmelsen i markaloven § 11. Derved styrkes 
grunneiers rett til erstatning ved vern av områder som 
friluftslivsområder, samtidig som en unngår at marka-
loven ble erstattet av naturmangfoldloven som hjem-
melsgrunnlag.

7.5.12 Norges Olympiske Samlinger (sak 330/45)
Idrettsstyret har fulgt flyttingen av OL-museet fra  
Håkons Hall til Maihaugen tett. Målet har vært et  
oppegående og åpent OL-museum til YOG 2016 på  
Lillehammer.  Det blir et interaktivt museum med  
engasjerende multimedia-innhold og mye å gjøre og 
oppleve. OL i Oslo i 1952 og OL på Lillehammer i 1994 
står sentralt. 

Norges olympiske museum har et godt samarbeid 
med IOC og er ett av 22 OL museer. Museet får tilgang 
til interaktive utstillinger fra IOCs museum i Lausanne 
samtidig som de presenteres der. Dette har en verdi på 
11 millioner kroner og er en gave fra IOC.

Museet ble åpnet 11. februar 2016 av H.M. Dronning 
Sonja. Thomas Bach, IOC-presidenten, takket Norge for 
bidraget til den olympiske bevegelsen. Børre Rognlien  
er ny styreleder for Stiftelsen Lillehammer Museum. 
Sverre Seeberg er styreleder i Norges Olympiske  
Museum. Brit Pettersen Tofte er styremedlem. Begge 
er oppnevnt av NIF.

7.6 Verdiarbeid
7.6.1 Idrettsglede for alle
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege alt arbeidet 
i organisasjonen. Dette er en krevende ambisjon, som 
utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Godt verdi-
arbeid er en forutsetning for å skape en inkluderende 
og åpen idrett for alle. 

7.6.2 Kommunikasjon av verdier og retningslinjer
NIF har valgt å ta en aktiv rolle også i den offentlige 
debatten for å sikre at idrettens felles verdier og platt-
form er godt kjent i samfunnet. Idrettens barnerettig-
heter, retningslinjer for ungdomsidrett, retningslinjer 
mot seksuell trakassering og overgrep, arbeidet mot 
homohets og rasisme, ordningen med politiattest og 
idrettens daglige arbeid med å integrere funksjonshem-
mede er eksempler på saker som gjennom året aktivt  
er blitt kommunisert til omverdenen og til politiske  
beslutningstakere. 

7.6.3 Ærlighet og fair 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.

7.6.4 Arbeid for likeverd
NIF viderefører arbeidet som ble startet med prosjektet  
«Med idretten mot homohets» 2007-2009. I 2015 har 
man fulgt opp dette temaet i idrettens trenerutdan-
ning, 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.
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7.7 Organisasjonsutvikling
7.7.1 Tverridrettslig samarbeid
NIF har som mål at særforbundene og idrettskretsene 
skal få bistand til å skaffe seg nok kompetanse til å kunne  
jobbe selvstendig med utvikling av egne klubber på 
områdene klubb- og ledelsesutvikling. Det har i tillegg 
vært fokus på å forsterke det praktiske samarbeidet  
mellom særforbundene og idrettskretsene. I dette  
arbeidet er Kompetanseutvalget viktig.

7.7.2 Lederutvikling
For at idrettslagene skal utvikle seg innen klubb- og 
ledelsesutvikling har NIF arbeidet med «Lederkurs for 
ungdom» (15-19 år) og «Utdanningsprogram for yngre 
ledere» (19-29 år). Dette har bl.a. bidratt til å øke ung-
dommers medbestemmelse og styrke ungt lederskap 
i idretten. 

7.7.3 Trenerutvikling
Videre har NIF i samarbeid med særforbundene arbeidet  
målrettet med trenerutvikling innenfor «Trenerløypa»  
(Trener 1, 2 og 3 utdanning). Det er ved årsslutt  
49 særforbund som har ferdigstilt Trener 1, 19 SF som 
har ferdigstilt Trener 2 og 4 SF som har ferdigstilt  
Trener 3. Det ble i 2015 arrangert felles Trener 3-utdanning  
i de fellesidrettslige temaene med 70 deltagere fra  
14 særforbund.

7.7.4 Klubbutvikling
Det er gjennom felles veilederutdanning for klubb- 
utvikling utdannet 25 veiledere fra 18 særforbund og  
7 idrettskretser. Parallelt med utdanningen er det  
gjennomført et ledelsesutviklingsprogram for de  
forbundene som utdanner veiledere. Det er også  
utviklet en veileder til klubbhåndbok som hjelpemiddel 
for idrettslag. Prosjektet «Bedre klubb» er igangsatt 
etter ønske fra særforbundene. Bedre klubb vil bli en 
elektronisk løsning som skal sikre en enklere drift og 
utvikling av idrettslagene.

7.7.5 Styreutvikling
Kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» er revidert 
og det er utdannet 39 nye kurslærere. Kurset er mye  
benyttet i idrettsorganisasjonen, og det er satt i gang 
et arbeid for å bruke samme kurslest til opplæring av 
styrene i særforbund og idrettskretser. NIF får flere 
forespørsler fra særforbundene om bistand til opplæring 
og utvikling av styrene, og vi har bistått 8-9 særfor-
bund i 2015. NIF skal utvikle et internt korps til å jobbe 
med styrekompetanse i særforbundene.

7.7.6 Styrelederskolen
NIF har startet arbeidet med et fornyet utviklings- 
program for idrettskretsledere og særforbunds- 
presidenter. Programmet skal første gang tilbys til 
ferske styreledere etter at idrettskretstingene og  
særforbundstingene har valgt nye styrer våren 2016.

7.8 Oppfølging av lov og organisasjon
7.8.1 Kontrollarbeid
Idrettsstyret har videreført prioriteringen av arbeidet med 
oppfølging av medlemsorganisasjonen. Oppfølgingen  
av idrettslagene er koordinert gjennom Organisasjons-
avdelingen i NIF og der idrettskretsene er den opera-
tive enheten for kontroll og veiledning.

7.8.2 Organisasjonsdata og medlemstall
Idrettskretsene har i 2015 videreført kontrollarbeidet 
med idrettslagene og idrettsregistreringen der hoved-
delen er å undersøke idrettslag med mangelfull rappor-
tering av organisasjonsdata og medlemstall til NIF for 
å finne ut grunnene til dette og hjelpe idrettslagene å 
få på plass dette.  Dette arbeidet sikrer at NIFs oversikt  
over organisasjonen er god og oppdatert, samt at 
idrettslag, der grunnlag for videre drift ikke er til stede, 
blir oppløst og at gjenværende midler i idrettslagene 
blir brukt til idrettsformål. 

7.8.3 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 i 2016 ble  
det i 2015 utviklet nettsider med hjelpedokumenter 
som skal hjelpe idrettslagene med å gjennomføre  
årsmøtene i 2016 i tråd med NIFs regelverk. Det skal 
også lette den administrative jobben for idrettslagene. 
Informasjon om ny lovnorm for idrettslag er publisert 
og tilgjengeliggjort for alle idrettslag på de samme 
hjelpesidene. 
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7.8.4 Kontroll av grunnlaget for momskompensasjon  
 på varer og tjenester
Det er i 2015 gjennomført stikkprøvekontroller blant 
de som har søkt om mva- kompensasjon for vare og 
tjenestemoms. Idrettskretsene har kontrollert idretts- 
lagene som har oppgitt riktig søkergrunnlag, samt 
regnskap er revidert og godkjent på årsmøtene i tråd 
med NIFs lov. Omfanget av kontrollene ble utvidet i 
2015, og omfattet totalt 213 idrettslag. Disse hadde 
et samlet søknadsgrunnlag på kr 232 041 837. Det ble 
foretatt 61 korreksjoner.

Utvalget gjøres ut i fra kriterier som samsvarer godt 
med Lotteri og stiftelsestilsynets prosedyrer for risiko-
styrt utvelgelse. NIFs egen kontrollvirksomhet gjennom  
idrettskretsene var i 2015 like omfattende som Lotteri 
og stiftelsestilsynets egen kontrollvirksomhet for denne 
ordninger i hele frivillighetsområdet.  

7.8.5 Kompetanseutvikling innenfor lov og  
 organisasjon
NIF har i 2015 fortsatt kompetanseutviklingen av de 
ansatte i idrettskretsene på lov- og organisasjons- 
området. Idrettskretsene er primærkontakt for idretts-
lagene i disse sakene, og deres bidrag er kritisk viktig 
for kvaliteten på det lokale organisasjonsarbeidet i den 
frivillige organisasjonen. NIF bistår med rådgiving av 
idrettskretsene i mer kompliserte saker. 

NIF har innført dirigentseminar som et årlig tiltak for 
økt kompetanse blant dirigenter på ulike ting, og har 
utviklet en veileder, som er tilgjengelig på NIFs hjem-
meside for de som skal lede årsmøtene i idrettslagene.

7.9 Oppfølging av rapporten fra det eksterne  
 toppidrettsutvalget
7.9.1 «Den norske toppidrettsmodellen –  
 norsk toppidrett fram mot 2022»
Det eksterne toppidrettsutvalget, under ledelse av 
Tom Tvedt, leverte sin rapport til idrettsstyret 4. april 
2013. Rapporten ble sendt på høring i organisasjonen 
og diskutert på NIFs ledermøte i Sandefjord.  Idretts-
styret vedtok å følge opp av anbefalingene gjennom en 
intern administrativ styringsgruppe.

Styringsgruppens første rapport «Kortreist kvalitet» 
ble presentert foran Ledermøtet 2014 og diskutert på 
møtet. Deretter ble den sendt ut på høring. Tilbake-
meldingene tilsa at det ville være klokt å behandle de  
regionale spørsmålene samtidig med den sentrale  
organiseringen og finansieringen. Styringsgruppens 
rapport «Den norske toppidretts-modellen 2022» ble 
lagt fram 11.april 2015 og presentert på dialogmøtet 
15. april 2015.

7.9.2 Organisasjonsmessig oppfølging
Formell rapporteringsstruktur er implementert og ny 
ledergruppe er på plass. Det faglig samarbeidet om 
trenerutdanningen fungerer godt. Nye særidretter får 
bistand til å strukturere og utvikle seg med tanke på 
fremtidig toppidrett (utviklingsidretter). Forsknings-
senteret for toppidrettsforskning er i full drift, og OLT 
er tilført mer ressurser øremerket paralympisk idrett. 

Olympiatoppens regionale struktur er ryddet og 
styrket gjennom inkludering av Innlandet (Lilleham-
mer), Sørlandet (Agder) og Sør-Vestlandet (Stavan-
ger) som avdelinger under Olympiatoppen. Det pågår 
kartlegging av mulighetene for etablering av de to siste 
foreslåtte avdelingen Sør-Vest og Øst i forhold til Oslo. 
Prosessen vil vise om det er faglig, idrettslig og finan-
sielt grunnlag for disse etableringene. Idrettsstyret 
er opptatt av at slike avdelinger primært har en solid 
regional finansiering, slik at etableringen ikke svekker 
kompetansen og ressursene i sentralleddet.
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8 IDRETTEN

8.1 Barneidrett
8.1.1 Utvikling
Den primære målgruppen er barn i alderen fra 6 til 12 år. 
I denne aldersgruppen har utviklingen også det siste  
året vært positiv, med en vekst på ca. 13 000 aktive i 
2014, dvs. +1,8 %. Antall registrerte aktive barn 6-12 år 
i norsk idrett var, ved inngangen til 2015, ca. 495 000. 

8.1.2 Bestemmelser om barneidrett
NIF arbeider kontinuerlig med å gjøre innholdet i Idret-
tens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 
mer kjent. Blant annet handler dette om å følge opp 
særforbundenes arbeid gjennom post-3 møter, fore-
dragsvirksomhet, kronikker og svar i media.

8.1.3 Familier med lav inntekt
I 2015 har det vært et særskilt fokus på barn som lever 
i familier med lav inntekt, samt kostnader ved å drive 
idrett. I mars ble det gjennomført et frokostseminar om 
barnefattigdom, og årets utviklingsforum for særfor-
bund og idrettskretser omhandlet økonomi som barriere  
for idrettsdeltagelse. Det er gjennomført en questback 
til særforbundene for å kartlegge hva som gjøres i dag 
omkring temaet. Dette vil danne grunnlag for en videre 
strategi for å redusere økonomiske barrierer. 

NIF har sittet som representant i styret til Nasjonal 
dugnad mot barnefattigdom og utenforskap. Dette er 
et samarbeid mellom mange frivillige organisasjoner, 
og hensikten med prosjektet er å utvikle et verktøy 
som skal bidra til bevisstgjøring blant trenere, ledere, 
foreldre og frivillige om hvordan hver enkelt kan bidra  
for å forebygge barnefattigdom i frivillige organisasjoner.  
Prosjektet heter «Alle med», og skal gi alle barn og 
unge mulighet til å delta i en aktivitet. 

8.1.4 Idrettsskoler for barn
Idrettsskoler for barn er et variert og allsidig aktivi-
tetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i ulike  
miljøer. I 2015 har NIF tildelt i overkant av 850 000 kroner 
i oppstarts- eller utviklingsstøtte til 71 idrettsskoler. 

8.1.5 Aktivitetslederkurs
Det har blitt gjennomført 66 Aktivitetslederkurs for 
barn i idrettskretsene, med 708 deltagere. I tillegg er 
det gjennomført 79 enkeltmoduler om barneidrett med 
241 deltagere.

8.2 Ungdomsidrett
8.2.1 Utvikling
I aldersgruppen ungdom 13-19 år har utviklingen også 
det siste året vært svakt negativ, med en reduksjon på 
ca. 1 800 aktive i 2014, dvs. -0,6 %. Antall registrerte 
aktive ungdommer 13-19 år i norsk idrett var ved inn-
gangen til 2015 ca. 295 000. 

8.2.2 Tiltak
I IPD er det å beholde flere, samt å rekruttere nye  
ungdommer i norsk idrett, en av hovedutfordringene. 
For at flere ungdom skal velge å være aktive innenfor 
organisert idrett må aktivitetstilbudet for målgruppen 
fornyes og utvikles.  

8.2.3 Ungdomsløftet
Ungdomsløftet er navnet på idrettens strategier for 
å utvikle ungdomsidretten. Strategien består av tre 
hovedinnretninger; Morgendagens utøvere, Ungt leder- 
skap og Idrett for alle. 

Morgendagens utøvere ivaretas av særforbundene, i 
noen tilfeller i samarbeid med Olympiatoppen. 

NIF har kompetansetiltak for ungdom/unge ledere 
som i 2015 var populære og godt etterspurt; Leder-
kurs for ungdom, Olympisk akademi og studiet Yngre 
ledere. 

For å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt 
aktivitetstilbud som treffer ungdom som ikke har topp-
idrettsmål, har NIF i 2015 startet et arbeid med å besøke  
30 idrettslag nominert av særforbund. Resultatene vil 
bli lansert våren 2016.

8.2.4 Ungdoms-OL
I forbindelse med Ungdoms-OL i 2016 har NIF og  
LYOGOC samarbeidet om å skolere unge ledere. Over 
220 unge ledertalenter fra hele landet er blitt skolert 
i idrettsledelse – gjennom Lederkurs for ungdom,  
arrangementsledelse, olympisme og idrettens verdi-
arbeid. Disse unge lederne var frivillige ressurser under 
lekene på Lillehammer, med mål om å bli ressursper-
soner for norsk idrett i mange år. I 2015 har deltakerne 
i programmet jobbet frivillig i egen klubb/krets/for-
bund, samt gjennomført to kurshelger i forbindelse 
med idrettsgallaen og i oktober for videre opplæring 
frem mot lekene. 

Høsten 2015 ble året 2016 lansert som «Idrettens 
ungdomsår». To viktige tiltak for å løfte frem unge ild-
sjeler over hele landet ble startet i 2015. I forkant av 
Ungdoms-OL ble det gjennomføres en fakkelturné i alle 
landets fylker. I tillegg ble det startet en omfattende  
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nominasjonsprosess etter at det ble bestemt at årets 
ildsjel på idrettsgallaen skulle være under 26 år. Over 
400 nominasjoner kom inn.

8.3 Voksenidrett 
8.3.1 Tiltak
NIF inviterte til seminar om voksenidrett vinter 2015, men 
liten påmelding førte til at NIF avlyste seminaret. Dette 
seminaret var tenkt som en oppfølging av strategien  
«Aktiv inspirasjon». 

Flere møter ble derimot avholdt i forkant av  
utviklingen av Idrettspolitisk dokument. Her var NIF  
til stede, men det var særforbundene som selv initierte 
møtene. Målet var å få voksenidrett i større grad inn i 
idrettspolitisk dokument 2015-2019 enn i foregående 
dokumenter.

8.3.2 Folkehelsearbeidet
NIF fikk ikke midler fra Helsedirektoratet i 2015, kun 
noen prosjekter hadde fått overført midler fra 2014 til 
2015. I høring for Statsbudsjettet ble det påpekt hva 
konsekvensen for bortfall av disse midlene var, og en 
bad om å finne løsninger for igjen kunne få midler til 
dette over statsbudsjettet. Dette førte ikke frem. 

8.3.3 Bedriftsidretten
Norges Bedriftsidrettsforbund er det tredje største 
særforbundet i Norges idrettsforbund og er det eneste 
forbundet med arbeidslivet som 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 hverdagsakti-
vitet, både i fritiden og i arbeidslivet. 

8.4 Toppidrett
8.4.1 Olympiatoppens arbeid
Olympiatoppen (OLT) er norsk idretts felles toppidretts-
avdeling. 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 og 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 sær-
forbundenes prestasjonskultur i en internasjonalt ori-
entert toppidrettssatsing og forbereder fellesidrettsli-
ge leker sommer og vinter (OL, Paralympics, European 
Games, Ungdoms-OL/YOG, EYOF). 

OLT har formell samarbeidsavtale med ca. 30 idretter. 
Disse prioriteres ut fra faktiske, internasjonale resultater,  
betydningen for norsk idretts generelle utbredelse,  
interesse i befolkningen samt grad av overføringsverdi 
til andre idretter. Idrettenes utbredelse og internasjonale  
konkurransesituasjon blir en viktig premiss for hvilke 
idretter som blir vurdert som internasjonal toppidrett, 
og dermed blir støtteberettiget.

Alle idretter med toppidrettsambisjoner som ikke har 
samarbeidsavtale («utviklings-idretter»), har anledning 
til å delta i en åpen, fellesidrettslig utviklingsprosess. 
Denne som bygger på OLTs utviklingsmodell, og er  
basert på læring på tvers mellom idretter og  
kompetanseområder. Dette er et nytt initiativ fra  
Olympiatoppen for at enda flere idretter skal kunne dra 
nytte av OLTs kompetanse og ressurser.

8.4.2 Resultatutvikling 2015
NIF velger å holde seg på et generelt og helhetlig nivå. 
2015 ble et år med fremragende resultater i en rekke 
idretter. De gode resultatene gir seg utslag i et økt, 
men gledelig, press på stipendene 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 mesterskaps-
medaljer og turneingsresultater er en naturlig del av 
særforbundenes årsrapporter. 

8.4.3 Olympiatoppens organisasjons-  og  
 utviklingsarbeid
Olympiatoppens organisering har i 2015 vært som mot 
slutten av 2014 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. 

Utviklingsavdelingen med OLTs regionale avdelinger  
har fra juni 2015 gjennomgått en omfattende mål- 
og utviklingsprosess og etablering av en målstyrt  
utviklingsplan for 2016-19 for bl.a. å få enda bedre  
samsvar mellom sentral og regional virksomhet på  
avdelingens resultatområder.  Det regionale arbeidet 
er gradvis tettere knyttet til de sentrale fagressursene 
i OLT og til resultatområdene i avdelingen sentralt på  
Sognsvann. Utviklingsavdelingens oppdrag er langsiktig  
med hovedfokus på morgendagens toppidrettsutøvere. 
Området har behov for langt sterkere ressurstilgang, 
selv om regional finansiering danner et helt nødvendig 
finansieringsgrunnlag. De regionale avdelingene er nå 
formelt utvidet med OLT Sør som tilvekst, og det har 
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vært arbeidet med etablering av en mulig avdeling for 
Buskerud/Vestfold og Telemark. 

Arbeidet med Toppidrett for funksjonshemmede 
(TiF) får en stadig bedre integrering i OLTs øvrige ar-
beid på alle felt og resultatutviklingen er positiv. Like-
vel er det viktig med fokus på arbeid med «Unge TiF». 
Dette har stått sentralt for utviklingsavdelingen både 
sentralt og regionalt

8.4.4 Fagavdelingene og coachvirksomheten 
Samspillet mellom fagavdelingene og coachvirksom-
heten er avgjørende for landslagenes prestasjons-
utvikling. 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. Hyppige, interne dialog-
møter har forsterket dette arbeidet der sommer- og 
vinteridrettssjefen har hatt en sentral rolle. Fagav-
delingene har balansert sine ressurser mellom faglig  
utviklingsarbeid og implementering av kunnskap i  
treningsgruppene. 

8.4.5 Campus Sognsvann
Arbeidet med å realisere Campus Sognsvann har vært 
prioritert gjennom hyppige dialoger mellom NIF og 
OLT og mellom NIF/OLT og Norges idrettshøgskole. 
Det har vært tett dialog også med særforbundene. 

Campus Sognsvann er sammen med regional- 
iseringen, de to hovedtiltakene i strategien for å  
opprettholde Norges posisjon som internasjonal  
toppidrettsnasjon.

8.4.6 FoU-arbeidet
OLT har fokusert på utvikling av ny FoU-strategi,  
samarbeid og felles prosjekter på tvers av institusjonene, 
tett dialog med Senter for Toppidrettsforskning og 
gjennomføring av forskningskonferansen. OLTs fag- 
avdelinger er, i tråd med den vedtatte forskningsplanen 
for NIF, sterkt involvert i FoU-arbeidet i samarbeid med 
forskningsinstitusjonene. 

8.4.7 YOG 2016 
YOG på Lillehammer i februar 2016 ble i 2015 forberedt 
etter planen med samlinger for utøvere/trenere og blir 
et høydepunkt for unge utøveres læringsprosess for  
utvikling mot et toppidrettsnivå. 

8.5 Idrett for mennesker med nedsatt  
 funksjonsevne
8.5.1 NIFs rolle
NIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk komité 
legger premissene for arbeidet på området idrett for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Idrettsstyret 
anser det som viktig at NIF legger til rette for felles-
idrettslige og kompetanserelaterte tiltak som kan heve 
synliggjøringen, sikre finansieringen og øke kompetansen 
på området. 

8.5.2 Tilskudd til målgruppen
I 2015 mottok 46 særforbund øremerkede tilskudd fra 
NIF. Omsøkte 20 millioner ble innvilget i tilsagnsbrev 
12. desember 2014 til øremerket innsats for målgruppen. 
De 20 millionene ble fordelt etter modell godtatt av  
Kulturdepartementet hvor 8 millioner ble fordelt til  
46 særforbund forvaltet av NIF, 6 millioner til NIF sentralt 
for styrking av menneskelige ressurser regionalt og  
6 millioner ble fordelt til Olympiatoppen for videre 
styrking av toppidretten for målgruppen.

8.5.3 Rekrutteringstiltak
I tillegg til den generelle aktiviteten, ønsker idretts-
styret å fremheve rekrutteringstiltaket «Grenseløse 
idrettsdager» som ble arrangert flere steder i oktober 
og november, og som vil bli videreført i 2016.

8.5.4 Aktivitetshjelpemidler og brukerassistenter
Norsk idrett har i samarbeid med flere organisasjoner 
arbeidet for å oppheve 26-årsregelen for aktivitets-
hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne. 
Dette ble tatt inn i statsbudsjettet med 56,8 millioner 
i 2015. I følge NAV var det i utgangen av november 
brukt kr 32 023 079,- netto til aktivitetshjelpemidler til 
personer over 26 år. Potten var på 55 mill. Dette er en 
høyere sum enn det vi antok basert på tidligere signaler 
fra NAV.

Videre ble det øremerket 300 millioner til å rettig-
hetsfeste ordningen med brukerassistenter. 
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8.6 Idrett for utviklingshemmede og  
 Special Olympics 
8.6.1 Mål og omfang
NIF anslår at mellom 3500–4500 personer med en utvik-
lingshemning deltar i norsk idrett gjennom tilrettelagte 
aktiviteter, trening, konkurranser og turneringer. Det 
er en felles forståelse innenfor norsk idrett at idretts-
tilbudet til målgruppen først og fremst er breddeidrett.

8.6.2 Norsk organisering
Special Olympics er en stor internasjonal organisasjon 
med mål om å skape idrettsaktivitet for mennesker 
med utviklingshemning. Utvalg for idrett for utviklings-
hemmede ble oppnevnt av idrettsstyret i desember  
2014 og NIF ble akkreditert som Special Olympic Norge  
i februar 2015.

Utøvere som holder et høyt prestasjonsnivå innen-
for 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 Summer Games
Norge deltok med en tropp på 26 utøvere til Special 
Olympics World Summer Games som ble arrangert i 
Los Angeles i tidsrommet 25. juli–2. august. 6500 del-
tagere fra 165 nasjoner konkurrerte i 25 idretter i World 
Games 2015.

8.7 Døveidretten
8.7.1 Mål og betydning
Hørselshemning kan virke inn på psykisk og sosial til-
pasningsevne, og fører ofte til isolasjon. Deltakelse i 
idrett og fysisk aktivitet kan forhindre isolasjon dersom  
aktiviteten foregår med en tilrettelagt kommunika-
sjonsform. Deltakelse i en god del idretter og aktivi-
tetsformer forutsetter talespråk for at hørende og 
hørselshemmede skal fungere sammen. Målet er at 
idrettsutøvere med hørselshemning skal inkluderes i 
særforbundene på lik linje med andre idrettsutøvere 
med en funksjonsnedsettelse gjennom særforbundenes  
aktiviteter. Samtidig er det viktig å ivareta og utvikle 
døveidrettslagene i Norge.

8.7.2 Tiltak og aktiviteter
For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbun-
dene har mest mulig kompetanse på dette feltet har 
idrettsstyret i NIF opprettet et utvalg som skal se på 
særskilte utfordringer, og være norsk idretts bindeledd 
mot de internasjonale døveidrettsorganisasjonene, 

samt bidra til at Norge sender kvalitetsmessige gode 
tropper til Deaflympics hvert andre år. 

8.7.3 Deaflympics 2015
Norge deltok for første gang på 12 år i vinter- 
Deaflympics i 2015, som ble avholdt i Khanty-Mansijsk 
og Magnitogorsk, Russland.

Tre utøvere representerte Norge i alpint og snow-
board. Norge tok sin første medalje i vinter-Deaflympics 
på 12 år. Norge ble rangert som nr. 11 på medalje- 
oversikten.

Petrine Olgeirsdottir og Andre Bjørn Røine repre-
senterte Norge i snowboard, mens Kjell Inge Eidsau-
net konkurrerte i alpint. Petrine Olgeirsdottir tok sølv i 
Slopestyle. 

8.8 Inkludering og mangfold
8.8.1 Økt mangfold i idretten
Idrettsforbundet har i 2015 hatt fokus på økt arbeid 
innad i organisasjonen med inkludering og mangfold. 
I september 2015 inngikk NIF en intensjonsavtale med 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å 
forsterke inkluderingsarbeidet, og utveksle kompe-
tanse på området. Samarbeidet ble lansert på en felles 
konferanse i regi av IMDi og NIF 1. september. NIF har 
som en del av dette samarbeidet holdt flere foredrag 
om idrettens viktige rolle for kommunalt og regionalt 
ansatte som jobber med integrering. 

I 2015 har det vært også jobbet med å distribuere 
en informasjonsbrosjyre om aktivitet i idrettslag som 
er oversatt til ni språk. 

8.8.2 Inkludering i idrettslag
Det overordnede målet med ordningen «Inkludering i 
idrettslag» er å bidra til økt deltakelse av nye gruppe-
ringer inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom 
å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan 
være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. 
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Ordningen ble i 2015 videreført med kr. 11,5 millioner 
til fordeling på lokale og regionale tiltak. Bodø ble 
tatt inn som ny by i ordningen i 2015. Målgruppen er i  
hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med 
særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et 
mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasje-
ment i idrettslag. Flere av de største byene står overfor 
spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn og 
ungdom til idrettslagene. Undersøkelser viser at barn 
og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt 
jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn 
gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. 

8.8.3 NIFs flyktningefond
På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen 
avsatte idrettsstyret i september kr 500  000 fra NIFs 
egenkapital til tiltak med idrettsaktivitet for flyktninger. 
I tillegg bidro IMDi med kr 200 000 og Kavlifondet med 
kr 500 000 til fondet. Fondet fikk i løpet av få dager 
inn søknader for over 3 millioner, så engasjementet 
til å bidra ute i idrettslag har vært stort. Til sammen  
92 idrettslag fikk utdelt inntil kr 25 000 hver til aktivitet 
på mottak eller for å inkludere nylig bosatte flyktninger  
i det lokale idrettslaget. NIF har også jobbet med  
politisk påvirkning til tilleggsproposisjonen som kom 
fra regjeringen på dette området, samt hatt tett dialog 
med UDI om en intensjonsavtale. I tillegg har NIF søkt 
midler fra Gjensidigestiftelsen og IOC, og skaffet nye 
midler til fondet. Disse midlene vil bli utlyst over nyåret 
2016.

8.9 Idrett og skole
8.9.1 En time kroppsøving daglig
Arbeidet med å realisere målet om én time kroppsø-
ving daglig med kompetente lærere fortsatte i 2015. 
Målet er å øke fysisk aktivitet i samfunnet og dette ar-
beidet har direkte relevans for ett av innsatsområdene 
i den nye strategien for økt fysisk aktivitet i samfun-
net – «Aktiv inspirasjon». NIF har et samarbeid med  
Legeforeningen, Kreftforeningen, Norges Fysiotera-
peutforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen og  
25 andre organisasjoner som understøtter strategien 
om én time fysisk aktivitet daglig for alle skolebarn, og 
det pågår et idrettspolitisk arbeid rettet mot politiske 
partier og myndighetene for å få realisert målet i årene 
fremover.

9 IDRETTENS FINANSIERING OG  
 RAMMEVIKÅR

9.1 Spillemidlene
9.1.1 Spillemiddeltildelingen 2015
Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble for-
delt til idrettsformål for 2015 ble kr. 2 263 104 000,-. 
Av dette mottok NIF kr. 636 000 000,- i ordinære spille-
midler. 

For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard 
kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i 
kommunene, nemlig kr. 1 058 977 000,-.

I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler 
(LAM) videreført, og NIF overførte i 2015 kr. 295 millioner 
til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene. 

Utover dette ble ordningen for inkludering i idretts-
lag videreført med kr. 11,5 millioner til fordeling på  
lokale og regionale tiltak. 

9.1.2 Søknadsprosessen foran 2016
Spillemiddelsøknaden er en av idrettsstyrets viktigste 
oppgaver på vegne av idretten. Det ble, etter god dia-
log og en omfattende høringsrunde, enighet i idretts-
organisasjonen rundt struktur og mål for søknaden for 
2016. Søknaden henter i vesentlig grad sitt innhold fra 
IPD. I søknaden valgte idrettsstyret å fremheve noen 
prioriterte innsatsområder:

 – En lærende organisasjon, gjennom tilleggs- 
finansiering av FoU-arbeid 

 – Løft for idrett for funksjonshemmede,  
opprettholde øremerket tilskudd

 – Et ekstra løft for idrett for utviklingshemmede, 
nytt tilskudd

 – Kostnadskontroll i barneidretten, prioritering  
internt 

 – Videreføre ungdomsløftet, prioritering internt  
samt under YOG 2016

 – Fullføre trenerløypa, prioritering internt

 – Kvalitetsklubb, tilleggsfinansiering av felles  
prosjektledelse

 – Livslang idrettsglede, anledning til å prioritere 
dette internt

 – Moderne og tilgjengelig organisasjon, prioritering 
internt

 – Enklere klubbhverdag, styrke IT-budsjettet

 – Forsvare frivillighetens rettigheter, prioritering 
internt

 – Utvide toppidrettsarbeidet, tilleggsfinansiering 
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NIF søkte om til sammen 679 millioner kroner. Tildelingen  
for 2016 ble på 660 millioner kroner i ordinære spille- 
midler. Økningen i spillemidler til organisasjonsarbeidet 
og aktivitetsutviklingen står ikke i forhold til behovet 
og de økte utfordringene. Det positive ved hoved- 
fordelingen er imidlertid den tydelige økningen i  
rammene til idrettsanlegg og lokale aktivitetsmidler. 

Idrettsstyret opplever derfor at endringen i tippe-
nøkkelen reelt sett ikke har styrket sentralorganisa-
sjonene, det faglige utviklingsarbeidet, organisasjons-
utviklingen eller toppidretten. Idrettsstyret vil derfor 
opprettholde fokus på at en mer balansert utvikling av 
alle de prioriterte innsatsområdene som er angitt i IPD, 
og vil ta dette opp i forbindelse med hovedfordelingen 
som gjøres i april 2016. 

9.2 Store støtteordninger
9.2.1 Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Denne ordningen, hvor de som spiller på Norsk Tip-
pings spill kan dedikere en andel av innsatsen til sitt 
lokale idrettslag, er blitt en viktig finansieringskilde for 
mange idrettslag. For hele 2015 ble det generert ca. kr.  
395 millioner (kr. 357 millioner i 2014) til frivillige  
organisasjoner. Idrettslagene mottok i 2015 ca. kr. 239,9 
millioner (kr. 222,1 millioner i 2014) eller rundt 60,7 % 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 Kompensasjon for 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 sam-
let tall. Idretten har, gjennom høy faglig kompetanse,  
effektivt arbeid og felles datasystemer, klart å rapportere  
meget godt helt siden oppstarten. Den enkle rappor-
teringsordningen gjør at kompensasjonsordningen er 
blitt tilgjengelig for den store bredden av idrettslag, 
både store og små. 

Den samlede rammen til frivillige lag og organisa-
sjoner ble økt med kr 36 millioner i 2015 til kr 1,236 mil-
liarder. Rammen i 2014 var kr. 1,2 milliarder. Økningen 
var derved 3,0%. 

Antall søkere fra idretten har de siste årene økt jevnt. 
I 2015 hadde idretten 5 206 søkere, som representerer 
en økning på 6,5 % fra 2014. Men fortsatt er det mange 
idrettslag som ikke søker. Idrettens andel av midlene 
utgjorde i 36,8% av den samlende rammen. Samlet  

utbetaling til idretten ble i 2015 kr. 455,5 millioner, dvs. 
en økning på 2,0% fra kr. 446,3 millioner i 2014. 

9.2.3 Målet er fortsatt full kompensasjon
Regjeringen tilført ordningen midler i Statsbudsjettet 
for 2014 slik at måltallet på kr. 1,2 milliarder ble nådd. 
Ordningen ble tilført kr 1,236 milliarder i Statsbudsjettet  
for 2015.  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 intensjo-
nene bak ordningen skal realiseres.

9.2.4 Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved  
 bygging av idrettsanlegg
Det ble innført en ordning med merverdiavgiftskom-
pensasjon for kostnader knyttet til bygging av idretts-
anlegg i 2010. Ordningen omfatter anlegg som har 
hatt byggestart etter 01.01.2010 og som er omfattet 
av spillemiddelordningen. 

I 2015 var godkjent søknadssum 171,9 millioner kroner.  
Søknadssummen har aldri vært større. Etter stortingets 
behandling av revidert budsjett var det bevilget 
123,8 millioner kroner til formålet. Dette betød at 
søkerne, i første omgang, fikk en avkortning på hele  
28 prosent.

Det ble fra NIF og andre organisasjonsledd arbeidet  
for å få til en tilleggsbevilgning slik at alle søkerne skulle 
få kompensert all betalt merverdiavgift. Vi nådde fram 
politisk, og alle søkere mottok full kompensasjon etter 
salderingen av statsbudsjettet for 2015.

9.2.5 Midler fra Helse- og omsorgsdepartementet 
I fremlagt statsbudsjett for 2015 var midler til folkehelse- 
arbeid gjennom frivillige organisasjoner under post 
719.73 flyttet til andre poster på statsbudsjettet. NIF 
jobbet politisk for å endre dette, og poengterte dette i 
flere høringer, men fikk ikke gjennomslag. 

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 2015». 

Sammen med Kulturdepartementet har NIF vært 
med i finansieringen av Senter for idrettsanlegg 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-39-2007-.html?id=477331
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-39-2007-.html?id=477331
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og teknologi på Norges teknisk-naturvitenskaplige  
universitet, spesielt utviklingen av internettportalen  
«godeidrettsanlegg.no». Hovedmålene er å heve  
kompetansen rundt planlegging, prosjektering, bygging 
og drift av idrettsanlegg samt å skape en arena for ut-
veksling av informasjon om og erfaringer fra bygging 
og drift av idrettsanlegg. Internettportalen skal etter 
planen lanseres i 2016.

9.3.2 Etterslep og spillemiddelsatser
Til tross for at regjeringen for første gang fordelte over 
en milliard kroner i spillemidler til idretts- og nærmiljø-
anlegg økte etterslepet med nær 400 millioner kroner 
til 2,8 milliarder kroner. Ventetiden på utbetaling av 
spillemidler ble imidlertid redusert fra 2,8 til 2,7 år.

NIF har gjennom flere år arbeidet for at staten skal øke 
sitt bidrag til bygging av idrettsanlegg. Spillemidlene  
dekket i gjennomsnitt 22,3 prosent av anleggs- 
kostnaden til idrettsanlegg i 2015. Dette er en økning 
på 2,1 prosentpoeng fra 2014. Men det er fortsatt langt 
igjen til det generelle målet i IPD om at spillemidlenes 
andel ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg økes 
til 30 prosent.

9.3.3 Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 

2003. Ordningen er et spleiselag mellom NIF og KUD 
hvor NIF i 2015 bidro med 12 millioner kroner, mens 
KUD bidro med 17 millioner kroner. Tre av millionene 
fra KUD var øremerket utstyr til personer med nedsatt 
funksjonsevne og fordeles blant særforbundene. Innen-
for denne ordningen kan særforbundene få dekket  
inntil 100 prosent av kostnadene ved kjøp av utstyr. 

Totalt ble ca. kr. 25,8 millioner fordelt til klubber, 
mens særforbundene fikk tildelt ca. kr. 1,4 millioner i 
tilskudd til kjøp av utstyr i egen regi. Det ble totalt søkt 
om kr. 56,8 millioner. 

10 REGNSKAP 

10.1 Regnskap for 2015
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er 
den frie egenkapitalen økt med kr. 1,1 millioner. 
NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 19,9 millioner  
(pr. 31.12.2014) til kr. 21,0 millioner (pr. 31.12.2015). 

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:

 – Kr. 1,2 millioner avsettes til vedlikehold av  
Idrettens hus.

 – Kr. 1,5 millioner avsettes til ungdomsidrett.

 – Kr. 6,7 millioner disponeres av avsetningen til  
IT-utvikling.

 – Kr. 0,1 millioner disponeres av den historiske  
egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF  
pr. 01.01.2008.

 – Kr. 3,8 millioner disponeres av jubileumsgaven 

 – Kr. 1,1 millioner tilføres den den frie egenkapitalen.

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2015, inkl. egenkapital 
med selvpålagte restriksjoner, kr. 15,1 millioner, er totalt  
kr. 36,1 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 2015.

NIF eier 100 % av aksjene i Bardufosstun AS.   
Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i 2015 et solid 
overskudd stort kr. 239 336,-.

10.3 Økonomisk situasjon
Organisasjonens økonomiske situasjon er i løpet av 
2015 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, samt forskuddsbetalinger til Olympiske leker 
i Rio 2016, har det i 2015 vært behov for opptak av 
kassekreditt. Det ser ut til at det også i 2016 vil være 
behov for opptak av kassekreditt.

Kontantstrømoppstillingen viser en økning i behold-
ningen av bankinnskudd og kontanter på kr. 27,1 mil-
lioner fra 2014 til 2015. Idrettens konsernkontosystem 
er i innarbeidet i balansen til NIF. Deltakernes bankinn-
skudd (alle deltakere unntatt NIF) er på kr 278 millioner 
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pr. 31.12.2015. Dette er kr 48,5 millioner høyere enn 
pr. 31.12.2014. NIFs bankinnskudd pr. 31.12.2015 er  
kr 20,8 millioner. Dette er kr 21,4 millioner lavere enn 
pr. 31.12.2014. Hovedårsaken til dette kapitalbinding 
i IT-investeringer, samt forskuddsbetalinger til Olym-
piske leker i Rio 2016.

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 over-
føringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet 
som står oppført i balansen har en flytende rente. Det 
er en renterisiko knyttet til pantelånet ved renteend-
ringer.

10.5 Plassering av overskuddslikviditet
I løpet av 2015 var deler av overskuddslikviditeten i 
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond. 
Plasseringer av denne type vil alltid innebære en  
viss risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lav- 
risikoplassering. Pr. 31.12.2015 var det totalt plassert 
kr 230 millioner i pengemarkedsfond. Det foreligger 
en finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved  
avleggelse av årsregnskapet for 2015. 

10.6 Tildelte spillemidler
I 2015 fikk NIF tildelt totalt kr. 636 millioner i spillemidler  
fra Kulturdepartementet (KUD). Tildelingen var da  
kr 43 millioner høyere enn tildelingen for 2014. 

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 fylkes-
kommunalt.

10.8 Styrets vurdering
Styret er av den oppfatning at det er grunnlag for fort-
satt drift, og regnskapet er avlagt under denne forut-
setning. 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 2015. På IT-området er det nasjonale nett-
verket rundt idrettens nasjonale databaser prioritert  
sammen med felles idrettslagenes behov for medlems-
administrasjon 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.

11.2 Ullevaal som administrasjonssentrum
NIFs administrasjon er lokalisert på Ullevaal stadi-
on sammen med 47 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 hen-
vender seg til idretten. Kantinedriften fungerer veldig  
godt, og felles kantine er blitt et viktig møtested på 
tvers av fag og organisasjonstilhørighet. Møteroms-
kapasiteten er tilstrekkelig. Samarbeidet med UBC  
fungerer godt.

11.4 Miljø
Idrettens hus på Ullevaal stadion er Miljøfyrtårn-sertifisert  
og godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det fysiske  
arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. NIF foruren-
ser ikke det ytre miljøet i vesentlig grad gjennom den  
daglige virksomheten ved Ullevaal stadion, Sognsvann,  
Marienlyst i Drammen, Bardufosstun eller ved idretts-
kretsenes kontorer. 
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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 vurdert 
en videreutvikling av idrettssenteret. En konklusjon vil 
ventelig foreligge i 2016.

12 PERSONAL 

12.1 Utviklingen i antall ansatte
NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idretts-
kretsenes 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. 31.12.2015 
ansatt 366 personer (344 i 2014) med til sammen 315 
årsverk (308 i 2014). Dette inkluderer både faste og 
midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. 

Idrettskretsene hadde 158 ansatte (155i 2014), Olym-
piatoppen hadde 73 ansatte (65 i 2014), NIF sentralt  
hadde 68 ansatte (61 i 2014). De administrative felles-
tjenestene, herunder Idrettens hus på Ullevaal stadion, 
Idrettens Regnskapskontor og IT hadde til sammen 
67 ansatte (63 i 2014). Antall ansatte i NIF sentralt 
inkl. selvfinansierende fellestjenester og OLT er da  
pr. 31.12.2015 208 ansatte (189 i 2014). NIF er godkjent 
lærebedrift og har i 2015 hatt seks lærlinger i IT Drift.

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskret-
sene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene, 
blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markeds-
midler.

12.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og  
 generalsekretærens lønn
Godtgjørelse til idrettsstyret og lønn til generalsekretæ-
ren fremgår av note 4 i regnskapet. I samme note frem-
går 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 av-
snitt.

12.3 Sykefravær og arbeidsmiljø
Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 
2015 på 3,1% (2,6% i 2014). Alt sykefravær i 2015 er rap-
portert elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. 
Siden sykefraværet er en viktig indikator på arbeids-
miljøet på en arbeidsplass, er NIF svært fornøyd med 
det lave fraværet. NIF har lav turnover blant de ansatte. 
I 2015 var denne på 3,55 % (3,78% i 2014). 

NIF har avtale om Inkluderende arbeidsliv for  
perioden 2014-2018. Det er utarbeidet mål- og aktivi-
tetsplan for arbeidet for å oppfylle kravene i avtalen 
bl.a. gjennom rekruttering av nye ansatte og oppføl-
ging av sykmeldte. NIF bruker elektronisk personal-
oppfølgingssystem som sikrer at ledere kan møte  
kravene om sykefraværsoppfølging på en god måte. 
Det er ikke registrert arbeidsrelaterte personskader i 
2015.

NIF har fokus på arbeidsmiljø, og ønsker å være 
en trygg og hyggelig arbeidsplass for sine ansatte. 
HMS-arbeidet er systematisk, med konkrete mål og 
handlingsplaner, og årlig HMS-revisjon. Elektronisk 
HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av helse-
fremmende tiltak har NIFs ansatte anledning til å trene 
2 timer pr uke i arbeidstiden, og en rekke lokale aktivi-
tetstilbud. 
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Oslo, 9. mars 2016

12.4 Likestilling og arbeid mot diskriminering
NIFs arbeid med å øke likestilling og motvirke diskri-
minering har i 2015 hatt hovedfokus på rekruttering av 
arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Dette inne-
bærer at personer med for eksempel annen etnisk bak-
grunn eller funksjonsnedsettelser, og som er kvalifisert 
for stillingen, skal innkalles til intervju. NIF hadde, ved ut-
gangen av 2015, ansatt 199 menn (54 %) og 167 kvinner  
(46 %). I 2015 har det i NIF, inkludert idrettskretsene, 
vært åtte personer på praksisplass i samarbeid med 
NAV. 

12.5 Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet
NIF er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen NHO og er 
representert i styret i NHO Idrett. Samarbeidsutvalget  
mellom NIF og Handel og Kontor avd. i NIF møtes jevnlig  
for å utveksle informasjon mellom arbeidsgiver og  
arbeidstakere i NIF. Møtene er med på å ivareta et 
godt samarbeidsklima. Det er gjennomført tre møter i  
utvalget i 2015.
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RESULTATREGNSKAP (1 000 kr)

NOTE 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2 Offentlig tilskudd 981 318 867 233

Sponsorinntekter 42 200 40 994

1 Annen driftsinntekt 101 905 99 524

Sum driftsinntekter 1 125 423 1 007 752

3 Tilskudd 838 260 719 781

Varekostnad 1 718 1 518

4 Lønnskostnad 137 642 131 019

6, 7 Avskrivnings- og nedskrivningskostnad 12 788 14 890

5 Annen driftskostnad 145 099 151 227

Sum driftskostnader 1 135 507 1 018 436

Driftsresultat -10 084 -10 684

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 3 120 3 564

Annen finansinntekt 801 219

Annen rentekostnad -618 -694

Annen finanskostnad -38 -22

Netto finansresultat 3 265 3 067

Ordinært resultat -6 819 -7 617

ÅRSRESULTAT -6 819 -7 617

OVERFØRINGER

9 Overført fra egenkapital NFI -100 -100

9 Overført fra annen egenkapital -1 135 -2 993

9 Overført fra Jubileumsgave -3 832 -4 239

9 Overført til egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål 1 220 941

9 Overført fra IT-utvikling -6 742 -1 225

9 Overført til ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL 1 500 0

Sum  overføringer -6 819 -7 617
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BALANSE (1 000 kr)

NOTE EIENDELER 2015 2014

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler   

6 Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler 50 252 17 449

6 Andre immaterielle eiendeler 9 819 11 165

Sum immaterielle eiendeler 60 071 28 614

Varige driftsmidler

7 Toppidrettsenteret 17 486 16 751

7 Bardufosstun 100 0

7 Kontorseksjon Ullevål stadion 30 868 32 302

7 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 23 218 18 994

Sum varige driftsmidler 71 672 68 048

Finansielle anleggsmidler

8, 12 Investering i datterselskap 216 216

8 Investeringer i aksjer og andeler 425 425

10 Pensjonsmidler IK 55 264

Sum finansielle anleggsmidler 696 905

Sum anleggsmidler 132 439 97 567

Omløpsmidler

Fordringer

15 Kundefordringer 12 318 28 284

16 Andre fordringer 19 330 15 619

Sum fordringer 31 648 43 903

11 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd konsernkonto SF/IK 277 965 229 452

Innskudd konsernkonto NIF 11 039 33 135

Andre bankinnskudd 9 730 9 028

Bankinnskudd, kontanter og lignende 298 734 271 615

Sum omløpsmidler 330 382 315 518

SUM EIENDELER 462 821 413 085
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NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2015 2014

Egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

9 Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål 4 455 3 234

9 IT-utvikling 9 171 15 913

9 Ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL 1 500 0

9 Egenkapital NFI 0 100

9 Jubileumsgave 0 3 832

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 15 126 23 080

Opptjent egenkapital

9 Annen egenkapital 19 868 22 861

9 Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 1 135 -2 993

Sum opptjent egenkapital 21 003 19 868

Sum egenkapital 36 129 42 947

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

10 Pensjonsforpliktelser 0 117

10 Pensjonsforpliktelser Idrettskretser 55 264

Sum avsetninger for forpliktelser 55 381

Annen langsiktig gjeld

14 Pantelån 13 971 16 299

Båndlagte midler (fond) 1 222 1 292

Sum annen langsiktig gjeld 15 193 17 591

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 56 471 52 694

13 Andre avsetninger 1 093 1 474

Skyldige offentlige avgifter 18 036 18 442

11 Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto 277 965 229 452

17 Annen kortsiktig gjeld 57 879 50 102

Sum kortsiktig gjeld 411 444 352 165

Sum gjeld 426 692 370 138

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 462 821 413 085

Ullevål, 10. mars 2016
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NOTER
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 anleggs-
midler. 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. 

Immaterielle 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 inntekts-
føres 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.l.
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. Estimat-
avvik 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. Pensjons-
midlene vurderes til virkelig verdi.

Inntektsføringsprinsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 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 full-
ført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger, se note 13.

Skatter
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité  
driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

Rehabilitering Toppidrettsenteret
I perioden 2006 til 2015 er det foretatt rehabilitering av Toppidrett-
senteret. Rehabiliteringen er bokført etter nettometoden, dvs brutto-
kostnaden minus rehabiliteringstilskudd fra Kulturdepartementet 
(KUD) er aktivert og avskrives etter ordinær avskrivningsmetode.  
Se note 7.



34   NIF – ÅRSRAPPORT 2015NIF – ÅRSRAPPORT 2015 35

NOTER TIL REGNSKAPET 

Note 2  Offentlige tilskudd (1 000 kr)
2015 2014

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet 636 000 593 000

Tilskudd OL Rio (2014/15) periodisert -8 116 4 077

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1) 325 770 235 844

Øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser 2) 27 664 34 313

Sum 981 318 867 233

1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD 2015 2014

Lokale aktivitetsmidler 295 150 209 813

Utstyrsordning 17 000 15 000

Inkludering i idrettslag 11 425 10 576

Tilskudd Special Olympics og Frivillighetsregisteret 2 195 455

Sum 325 770 235 844

2) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra andre offentlige instanser 2015 2014

NORAD-prosjekter 11 444 12 626

Extra-stiftelsen 8 288 8 010

Fredskorpset 3 888 3 956

Ungdoms-OL 1 983 0

Hedmark og Oppland Fylkeskommuner 850 800

Helse og omsorgsdepartementet 0 8 300

Andre tilskudd 1 211 621

Sum 27 664 34 313

Note 3  Spesifikasjon av tilskudd til underliggende ledd (1 000 kr)

Sum tilskudd 2015 2014

Tilskudd Særforbund 1) 451 549 419 649

Tilskudd Idrettskretser 2) 60 247 61 774

Tilskudd andre 3) 326 464 238 358

Sum tilskudd 838 260 719 781

1) Særforbund 2015 2014

Rammetilskudd 142 759 138 721

Regiontilskudd 32 334 27 609

Tilskudd integrering 19 304 11 304

Tilskudd barne og ungdomssatsing 128 165 118 625

Tilskudd utstyr anlegg 29 795 28 436

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett 33 000 33 000

Andre tilskudd 11 278 15 043

Andre tilskudd toppidrett 54 914 46 910

Sum 451 549 419 649
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Note 4  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer (1 000 kr)

2015 2014

Lønn 187 031 176 689

Folketrygdavgift 26 656 25 490

Pensjonskostnader 3 035 2 769

Andre ytelser 6 125 6 420

Fakturerte lønnskostnader IK * -85 205 -80 349

Sum 137 642 131 019

Antall sysselsatte årsverk 191 184

Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12 208 189

* 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.

2) Idrettskretser 2015 2014

Rammetilskudd 35 950 34 550

Klubb-, trener- og lederutdanning 5 777 5 500

Inkludering i idrettslag 1 050 3 870

Tilskudd skole/folkehelse/organisasjonsutvikling 2 380 508

Trenerutdanning og regionale kompetansesentre 11 348 10 637

Andre tilskudd (Extra-stiftelsen mm) 3 330 2 874

Helse og omsorgsdepartementet 0 3 449

Tilskudd utstyr anlegg 412 386

Sum 60 247 61 774

3) Tilskudd andre 2015 2014

Idrettslag, lokale aktivitetsmidler 295 150 209 813

Idrettsråd, inkludering i idrettslag 10 350 6 510

Andre tilskudd idrettslag/idrettsråd 8 617 7 827

Tilskudd andre organisasjoner 11 897 13 759

Tilskudd ISF sentralt 450 450

Sum 326 464 238 358
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Ytelser til ledende personer Lønn
Annen 

godtgjørelse

Generalsekretær 1 537 154

Idrettspresident, januar-mai 300 35

Idrettspresident, mai-desember 704 112

1. Visepresident, januar-mai 80 25

1. Visepresident, mai-desember 116 40

2. Visepresident, januar-mai 80 25

2. Visepresident, mai-desember 109 38

Styret, januar-mai 252 0

Styret, mai-desember 369 0

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 slik: 2015 2014

Lovpålagt revisjon 503 475

Andre attestasjonstjenester 384 281

262 0

Andre tjenester utenfor revisjonen 84 30

Sum 1 232 786

Alle beløp er inkludert mva.

Note 5  Annen driftskostnad (1 000 kr)

Annen driftskostnad 2015 2014

Kontorkostnader 34 651 32 075

IT-kommunikasjon, drift og andre kostnader 32 710 22 818

Reise og oppholdskostnader 30 337 23 948

Idrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyr 11 800 12 335

Salgs- og reklamekostnader 9 557 11 741

Barneidrettsforsikring 1 300 1 350

Kostnadsføring OL og Paralympics Sochi 0 14 124

Søknadsprosess OL 2022 0 12 554

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 24 744 20 282

Sum 145 099 151 227
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Note 6  Andre immaterielle eiendeler (1 000 kr)

IT-prosjekter 
under utvikling

SportsAdmin 
(1)

Idretts- 
forbundet.no

2015                    
SUM

2014                    
SUM

Anskaffelseskost 01.01.15 17 449 44 022 579 62 050 58 234

Tilgang 38 860 1 203 794 40 857 17 655

Avgang 6 057 11 106 0 17 163 0

Anskaffelseskost 31.12.15 50 252 34 119 1 373 85 744 75 890

Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.15 0 25 483 191 25 673 47 276

Bokført verdi pr. 31.12.15 50 252 8 636 1 182 60 071 28 614

Årets avskrivninger 0 3 201 142 3 343 5 292

Økonomisk levetid 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

(1) Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15 er nedjustert med kr 11,1 mill som en følge av utrangering. 

Note 7  Varige driftsmidler (1 000 kr)

Toppidrett- 
senteret

Seksjon Ullevål  
Stadion (1)

Utstyr/anlegg  
toppidrett (2)

IT-utstyr/ 
inventar (3)

Bardufosstun 
(4)

2015             
SUM

2014                      
SUM

Anskaffelseskost 01.01.15 33 011 43 106 28 211 42 440 0 146 767 137 312

Tilgang 1 929 0 4 352 7 177 100 13 558 10 146

Avgang 0 0 815 20 403 0 21 218 691

Anskaffelseskost 31.12.15 34 939 43 106 31 748 29 214 100 139 107 146 767

Akk. avskrivninger 31.12.15 17 454 12 238 16 879 20 864 0 67 435 78 720

Bokført verdi pr. 31.12.15 17 486 30 868 14 869 8 350 100 71 672 68 048

Årets avskrivninger 1 194 1 435 2 701 4 034 0 9 364 9 598

Årets nedskrivninger 0 0 80 0 0 80 0

Økonomisk levetid 30 år 67 år 3-5 år 3-5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte 
driftsmidler

0 16 141 416 0 0 16 557 16 774

(1)  Anskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.  
(2)  Toppidrettsenteret ble i 2015 rehabilitert med kr 4,59 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til dette formålet.  
 For 2015 er det hittil innvilget med kr 1,125 mill. Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15 er nedjustert  
 med kr 0,4 mill som en følge av utrangering og nedskrivning. 
(3)  Anskaffelseskostnad og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15 er nedjustert med kr 20,4 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.
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Note 8  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (1 000 kr)  Investering i datterselskap

Firma Ansk.-tidspunkt
Forretnings-
kontor

Stemme og
eierandel Kostpris Bokført verdi

Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU) 2005 Oslo 100 % 136 136

Bardufosstun AS 2004, 2009 Bardufoss 100 % 311 80

Sum 216

Investering i aksjer

ZXY sport tracking AS (Radionor) 2007, 2009, 2012 Trondheim 6,3 % 593 385

2013, 2014 og 2015

Aksjer LYOGOC 2012 Lillehammer 24,5 % 25 25

Andre aksjer 18 15

Sum 425

Note 9  Egenkapital (1 000 kr)
Egenkapital med 

selvpålagte restriksjoner
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital

Egenkapital 01.01.15 23 080 19 868 42 947

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 1 135 1 135

Disponert egenkapital NFI -100 -100

Avsatt vedlikehold Idrettens Hus Ullevål 1 220 1 220

Avsatt  ungdomsidrett, inkludert arbeid rundt ungdoms-OL 1 500 1 500

Disponert fra IT-utvikling -6 742 -6 742

Disponert jubileumsgave -3 832 -3 832

Egenkapital 31.12.14 15 126 21 003 36 128
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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 350 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 19 medlemmer i ordningen.

2015 2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 041 916

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 684 2 699

Avkastning på pensjonsmidler -1 669 -2 128

Resultatført estimeringstap/(gevinst) 1 391 995

Administrasjonskostnader 81 2 221

Periodisert arbeidsgiveravgift 160 400

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 2 688 5 104

IDRETTSKRETSER NIF

Sikrede
Usikrede

AFP Sum
Usikrede

AFP2015

Beregnede pensjonsforpliktelser 51 176 0 51 176 0

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -47 001 0 -47 001 0

Periodisert arbeidsgiveravgift -4 820 0 -4 820 0

Nedvurdering overfinansiering 589 0 589 0

Netto pensjonsforpliktelser (- midler) -55 0 -55 0

Netto pensjonssfordring i 2015 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.
Fordringen på pensjonsselskapet tilsvarende forpliktelsen, er ført opp i regnskapet med kr 55'.

Økonomiske forutsetninger: 2015 2014

Diskonteringsrente 2,6 % 3,0 %

Forventet lønnsregulering 2,5 % 3,3 %

Forventet pensjonsøkning 0,0 % 0,6 %

Forventet G-regulering 2,3 % 3,0 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,3 % 3,8 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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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 rentebærende verdipapirer med moderat lav risiko. Konsernkontosystemet 
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 31.12.2015 er det plassert 230 mill i pengemarkedsfond.        
 
Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 9,5 mill, lokale aktivitetsmidler kr 2,5 mill og båndlagte midler (fond) kr 1,2 mill.

Note 12  Datterselskap, (konsernforhold – skatt – mellomværende) (1 000 kr)
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 100% av Senter for Prestasjonsutvikling AS 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 31.12.2015. Det er fremførbare underskuddet i SPU på kr 8,6 mill.      
Bardufosstun AS hadde i 2015 et skattemessig overskudd på kr 64'.        
Bardufosstun AS har fått tilskudd på totalt kr 620' 2015.        

2015 2014

Senter for Prestasjonsutvikling, årsresultat 4 4

Senter for Prestasjonsutvikling, egenkapital 572 568

Bardufosstun Driftsselskap, årsresultat 239 252

Bardufosstun Driftsselskap, egenkapital 1 569 1 330

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 31.12.2015 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:

Avsetninger: 2015 2014

Fredskorpset 58 0

Lokale aktivitetsmidler 845 1 211

Inkludering i idrettslag (sosial integrasjon) 75 0

NORAD-prosjekter 0 144

Diverse 115 118

Sum 1 093 1 474

Note 14  Lån og pantstillelser (1 000 kr)

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2015 2014

Pantelån DnB NOR (1) 13 971 16 299

Sum pantelån 13 971 16 299

Bokført verdi av eiendeler stilt som 
sikkerhet for bokført gjeld

Ullevål Stadion 30 868 32 302

(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 31.12.2015 har hele lånet flytende rente.  
Takst av 17.12.2010 viser en markedsverdi på de tilsvarende lokalene i Ullevål Stadion på kr 90 mill.     
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NOTE 18  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 Skiskytterforbund         
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.

Note 15  Fordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 100'. Beløpet er uendret fra 2014. 

Note 16  Andre kortsiktige fordringer (1 000 kr)

Fordringer: 2015 2014

Opptjente inntekter 4 161 2 339

Forskuddsbetalt OL/Paralympics Rio (2016) og Pyeongchang (2018) 6 069 885

Andre forskuddsbetalte kostnader 9 099 12 395

Sum 19 330 15 619

Note 17  Annen kortsiktig gjeld (1 000 kr)

Annen kortsiktig gjeld 2015 2014

Påløpte feriepenger 19 789 18 419

Mottatte ikke opptjente inntekter 29 989 23 230

Øvrige påløpte kostnader 8 100 8 454

Sum 57 879 50 102
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2015 2014

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Ordinært resultat før skattekostnad -6 819 -7 617

Ordinære avskrivninger 12 708 14 890

Nedskrivninger varige driftsmidler 80 0

Pensjonskostnad uten kontanteffekt -117 -357

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -103 -66

Endring i kundefordringer 15 966 1 609

Endring i  leverandørgjeld 3 777 7 819

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 51 722 9 993

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 77 213 26 270

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 308

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -12 965 -10 146

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler -34 800 -17 655

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 0 -250

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -47 765 -27 743

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

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 27 119 -3 802

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 271 615 275 417

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.* 298 734 271 615

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIF 20 768 42 163

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsern 277 965 229 452
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