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SAK 1: ÅPNING  
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
Saker: 
1.1 Hilsningstaler  

1.1.1 Kulturdepartementet ved politisk ledelse 
1.1.2 Gunnar Wilhelmsen, Ordfører i Tromsø  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 2: Konstituering 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
Sak: 
2.1 Godkjenne representantliste 
2.2 Valg av dirigenter, referenter og redaksjonskomité 
2.3 Godkjenne forretningsorden 
 
 
 

  



 
 

Sak 2 Konstituering   
 

2.1  Godkjenne representantliste  
 
Vil publiseres før ledermøtet i separat dokument på Ledermøte 2022 (idrettsforbundet.no) 
 
Forslag til vedtak 
Representantlisten godkjennes  
 
2.2  Valg av dirigenter, referenter og redaksjonskomité  
  

2.2.1: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til dirigenter:  
  

• Katharina Rise  
• Kjartan Berland  

  
 Forslag til vedtak 
Forslag til dirigenter godkjennes 
 
2.2.2: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til referenter:  
 

• Anders Rødberg- Larsen 
• Anne Kristine Soltvedt 

 
 Forslag til vedtak 
Forslag til referenter godkjennes 
 
2.2.3: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til redaksjonskomité: 
  

• Zaineb Al-Samarai, medlem av Idrettsstyret (leder) 
• Marco Elsafadi, medlem av Idrettsstyret 
• Guro Steine, president Norges seilforbund  
• Cato Brattbakk, president Norges Svømmeforbund  
• Reinert Aarseth, styreleder i Nordland idrettskrets  
• Inger Lilleby Fløgum, styreleder Innlandet idrettskrets 

 
I tillegg vil NIFs administrasjon bistå komiteen med følgende sekretærer:  

• Rune Arctander 
• Torstein Busland 

 
Forslag til vedtak 
Forslag til redaksjonskomité godkjennes  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/ledermote-2022/


 
 

2.3 Godkjenne forretningsorden 
 
Idrettsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden: 
 
Forretningsorden for Ledermøtet 2022 
 
1. Gjennomføring av Ledermøtet 
1.1 Ledermøtet ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og 
denne forretningsorden. 
 
2. Taletid 
 
2.1 Det gis nødvendig taletid for å presentere den enkelte sak iht. saksliste og program.   
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller en deltaker, kan Ledermøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.  
 
3. Behandling av endringsforslag  
 
3.1 Deltaker som vil fremme endringsforslag, må be om ordet til den saken som er til behandling.  
 
4. Behandling i redaksjonskomiteen  
 
4.1 Redaksjonskomiteen trer sammen etter beslutning av Ledermøtet. 
 
4.2 Saker som er til behandling hos redaksjonskomiteen flyttes ned på sakslisten og behandles når 
komiteen har avsluttet sin behandling.  
 
4.3 Dersom forslag fremmes av redaksjonskomiteen, skal representant for komiteen gis nødvendig 
taletid for å presentere forslaget. For etterfølgende innlegg gjelder pkt. 2.2. 
 
5. Stemmegivning  
 
5.1 Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet GoPlenum med mindre 
Ledermøtet anser formell stemmegivning unødvendig. 
 
6. Referat 
 
Det føres referat fra ledermøtet av den/de ledermøtet har valgt til referenter, og referatet skal publiseres 
på NIFs hjemmeside.   
 
Forslag til vedtak 
Forslag til forretningsorden godkjennes 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 3:  
IDRETTSPRESIDENTENS TALE 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 

 
 
 
Sak 
Idrettspresident Berit Kjøll taler til Ledermøtet 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 4: NIFs ÅRSBERETNING 2021 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 

 
 
Sak:  
- Redegjørelse om NIFs årsberetning for 2021  
  
  
  
Vedlegg:  
- Årsberetning 2021 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2021

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité	(NIF)	har,	som	resten	av	samfunnet,	vært	svært	
påvirket av koronapandemien også i 2021. Nasjonale og 
lokale	bestemmelser	og	forskrifter,	anbefalinger	og	råd	
har	preget	hele	organisasjonen.

1.1 Virksomhet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komités	(NIF)	visjon	er	«Idrettsglede	for	alle».	Denne	
visjonen speiler vår samfunnsmessige rolle som tilrette-
legger av organisert idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn 
landet rundt. Visjonen speiler også NIFs overordnede 
ansvar	for	både	topp-	og	breddeidretten,	også	innenfor	
idrett	for	funksjonshemmede.	Det	faktum	at	93	prosent	
av	norsk	ungdom	har	deltatt	i	organisert	idrettsaktivitet	 
viser at vi evner å ta vår samfunnsrolle og vårt  
samfunnsansvar	på	alvor.	NIF	som	organisasjon,	er	en	
forening	av	foreninger,	hver	autonom	og	dannet	i	et	
interessefellesskap om idrett. NIF eksisterer derfor kun 
i	kraft	av	sine	medlemmer,	idrettslag	og	særforbund,	
og	har	organisert	seg	for	å	ivareta	disse	medlemmenes	
interesser.

Ved inngangen til 2021 var det i underkant av 2 millioner 
medlemskap	fordelt	på	9455	idrettslag	i	55	særforbund.	
NIF er landets største medlemsbaserte frivillige organi-
sasjon.

I	2021	ble	følgende	idretter	godkjent	av	idrettsstyret,	 
jf.	NIFs	lov	§6-3
• Karate kata/mønster
• Karate kumite/kamp 
• Taekwondo poomsae/mønster
• Taekwondo kyorugi/kamp

NIF	hadde	fra	1.	januar	11	idrettskretser	som	sine	regionale	
ledd.	Hver	idrettskrets	har	egne	demokratisk	valgte	styrer.

Konsekvensen av idretten som foregår i idrettslagene i 
alle	landets	kommuner,	er	sterke	fellesskap,	gode	lokal-
samfunn	og	ikke	minst	et	massivt	bidrag	til	folkehelsen.	
Koronapandemien	har	dessverre	forhindret	idretten	å	
legge til rette for ønsket aktivitet også i 2021. Idrettslag i 
hele	landet	har,	etter	beste	evne,	tilrettelagt	for	aktivitet	
innenfor gjeldende smittevernsprotokoller og demonstrert  
idrettens betydning for barn og unges fysiske og psykiske 
helse.	Enkelte	geografiske	områder	og	enkelte	alders-
grupper	har	vært	hardere	rammet	av	restriksjonene	som	
er	innført.	Situasjonen	har	hatt	alvorlige	konsekvenser	
for medlemskapstallene i norsk idrett; beregninger gjort 
medio	2021	viste	at	norsk	idrett	hadde	mistet	nærmere	 

200	000	medlemskap	i	løpet	av	2020,	og	da	særlig	
innenfor de yngste aldergruppene.

Idrettsstyret	består	av	president,	1.	og	2.	visepresident,	
samt	åtte	styremedlemmer	som	er	valgt	på	Idrettstinget,	
i tillegg til de valgte medlemmene består idrettsstyret av 
utøverrepresentant,	ansattrepresentant	og	IOC-medlem	
fra	Norge.	Presidentskapet	er	styrets	arbeidsutvalg.	De	
valgte	styremedlemmene	har	fordelt	ansvaret	mellom	
seg	for	nærmere	kontakt	og	oppfølging	av	alle	særfor-
bundene og idrettskretsene.

I tillegg til å sikre oppfølging av de ulike vedtak fattet av 
det	ordinære	og	det	ekstraordinære	Idrettstinget	i	2021,	
følger Idrettsstyret opp idrettens langtidsplan Idretten 
vil!,	og	strategiene	Idretten	skal!	for	de	fire	strategiske	
områdene	Livslang	idrett,	Bedre	idrettslag,	Flere	og	bedre	 
idrettsanlegg	og	Bedre	toppidrett.	I	2021	har	Idrettsstyret,	
som	i	2020,	prioritert	oppfølging	av	koronapandemien	
med	hovedfokus	på	gjenåpning	av	aktiviteten	både	for	
toppidrett	og	breddeidrett,	samt	å	sikre	gode	kompen-
sasjonsordninger	for	hele	idrettsorganisasjonen	(for	mer	
informasjon	se	kap.	1.3,	Effekter	av	koronasituasjonen).	
Idrettsstyret	har	også	lagt	til	rette	for	utstrakt	informasjon	
og	møtevirksomhet	med	underliggende	organisasjons-
ledd,	og	opplever	at	organisasjonen	står	samlet	i	dette	
arbeidet. 

Idrettsstyret	har	i	2021	videreført	og	videreutviklet	
satsingen på digitaliserings- og moderniseringsarbeidet 
i norsk idrett.

NIFs	virksomhet	er	allokert	på	Ullevaal	stadion,	 
Olympiatoppen	på	Sognsvann,	Marienlyst	i	Drammen	
(NIF	digitals	supportavdeling),	og	ved	idrettskretsenes	
kontor i alle landets fylker. I tillegg drives det kurs og 
konferansesenter	med	treningsfasiliteter	i	Bardufoss,	
der	NIF	innehar	aksjemajoriteten	på	Bardufosstun	AS.	

Ved utgangen av 2023 utløper alle leiekontrakter ved 
Ullevaal	Stadion.	Det	pågår	et	utredningsarbeid	om	
hvorvidt	idretten	skal	bli	værende	på	Ullevaal	stadion	
etter 2023. En beslutning på dette er blitt utsatt fra 2021 
til våren 2022.

1.2 Formål
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité	(NIF)	har	følgende	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	
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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 grunnverdier 
som	idrettsglede,	fellesskap,	helse	og	ærlighet.

1.3 Årsregnskap
Regnskap for 2021
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den  
frie	egenkapitalen	økt	med	4,9	millioner	kroner.	NIFs	 
frie	egenkapital	er	blitt	økt	fra	40,4	millioner	kroner	 
(per	31.	desember	2020	til	45,3	millioner	kroner	 
(per	31.	desember	20201).	

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer av det regn-
skapsmessige	overskuddet	i	2021	på	2,9	millioner	kroner:
• 4,9	millioner	kroner	tilføres	den	frie	egenkapitalen	
• 1,3	millioner	kroner	tilføres	de	øremerkede	midler	til	
vedlikehold	av	Idrettens	hus.

• 1,5	millioner	kroner	tilføres	de	øremerkede	midler	til	
digitalisering.

• 0,6	millioner	kroner	disponeres	av	de	øremerkede	
midlene	til	idrettens	hus	(egne	lokaler/leiekontrakter).

• 0,2	millioner	kroner	disponeres	av	de	øremerkede	
midlene til digitalisering – felles økonomitjenester.

• 4,2	millioner	kroner	disponeres	av	de	øremerkede	
midlene til oppfølging av strategi- og organisasjons-
utvikling	(SOU)

• 0,6	millioner	kroner	disponeres	av	de	øremerkede	
midlene til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter

• 0,8	millioner	kroner	avsettes	til	pågående	prosjekter

Sum	egenkapital	i	NIF	per	31.	desember	2021,	inkludert	
egenkapital	med	selvpålagte	restriksjoner	(19,7	millioner	
kroner),	er	totalt	65,0	millioner	kroner.

Eierskap i selskaper
NIF	eier	mer	enn	50	prosent	av	Bardufosstun	AS.	På	
grunn av størrelsen på datterselskapet er det ikke funnet 
nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 2021.  
Bardufosstun	AS	leverte	i	2021	et	overskudd	på	15	828	
kroner.

Økonomisk situasjon
I	2021	fikk	NIF	tildelt	totalt	750,0	millioner	kroner	i	
spillemidler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling 
over	de	fire	tilskuddspostene	var	da	20,0	millioner	
kroner	høyere	enn	tildelingen	for	2020.

Den	pågående	koronapandemien	har	vært	krevende	
for	norsk	idrett	også	i	2021.	NIF	har	i	2021	har	prioritert	
ressurser	til	pandemiarbeidet	(beredskapsarbeid,	smitte- 
vern,	kartlegging	av	konsekvenser	av	nedstengning	av	
idretten,	politisk	påvirkningsarbeid	for	å	få	gode	økono-
miske	støtteordninger	og	gjenåpning	av	idretten,	samt	
informasjon	og	kommunikasjon	i	hele	organisasjonen).	
NIFs kjerneoppgaver er i 2021 ivaretatt innenfor den 
begrensede	ressurssituasjonen,	i	tillegg	til	at	det	pågår	
en	digitalisering	og	modernisering	av	norsk	idrett.	De	
olympiske	og	paralympiske	leker	ble	avholdt	i	2021	i	
Tokyo	etter	at	det	ble	utsatt	i	et	år.	Med	bakgrunn	i	bl.a.	
strenge pandemi-restriksjoner ble disse arrangementene 
betydelige dyrere enn antatt.

NIF	har	i	løpet	av	2021	mottatt	flere	vesentlige	tilskudd	
for	det	offentlige	med	bakgrunn	i	pandemien.	Disse	til-
skuddene er utbetalt til underliggende ledd får å bringe 
idretten tilbake til samme nivå som før pandemien brøt 
ut. I 2021 var det også en økning i momskompensasjon 
på varer og tjenester da det for første gang ble utbetalt 
full kompensasjon.

NIF	har	hatt	god	likviditet	og	i	2021	ble	det	ikke	søkt	
om	opptak	av	kassekreditt.	Med	bakgrunn	i	planlagte	
investeringer på digitaliseringsområdet i 2022 kan det i 
2022	bli	behov	for	opptak	av	kassekreditt.	

Kontantstrømoppstillingen viser en økning i  
beholdningen	av	bankinnskudd	og	kontanter	i	NIF	
på	31,0	millioner	kroner	fra	2020	til	2021.	Idrettens	
konsernkontosystem er innarbeidet i balansen til NIF. 
Deltakernes	bankinnskudd	(alle	deltakere	unntatt	NIF)	er	
på	585,5	millioner	kroner	per	31.	desember	2021.	Dette	
er	99,6	millioner	kroner	lavere	enn	per	31.	desember	
2020. NIFs bankinnskudd per 31. desember 2021 er 
131,6	millioner	kroner.

Kredittrisikoen	vurderes	som	liten,	da	kundeporteføljen	
til	NIF	i	all	hovedsak	er	egne	organisasjonsledd,	der	
NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i 
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet 
NIF	hadde	er	i	løpet	av	2021	i	sin	helhet	nedbetalt.
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Plassering av overskuddslikviditet
I løpet av 2021 var deler av overskuddslikviditeten i 
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond. 
Plasseringer	av	denne	typen	vil	alltid	innebære	en	viss	
risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisikoplas-
sering.	Per	31.	desember	2021	var	totalt	520	millioner	
kroner	plassert	i	pengemarkedsfond.	Det	foreligger	en	
viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved 
avleggelse av årsregnskapet for 2021.

Styreforsikring
NIF	har	en	styre-	og	ledelsesansvarsforsikring	som	dekker	
styret	og	generalsekretæren.	Forsikringen	dekker	et	
eventuelt	erstatningsansvar	(på	inntil	10	millioner	kroner)	
for	skade	på	tredjemanns	person,	ting	eller	formueskade	
etter	nærmere	angitte	betingelser.	

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	regionale	
kompetansesentre	har	bidratt	til	å	utløse	mer	penger	
kommunalt og fylkeskommunalt.

Fremtidsutsikter
NIF	fikk	tildelt	775,0	millioner	kroner	i	spillemidler	for	
2022.	Dette	er	25,0	millioner	kroner	mer	enn	tildelingen	
i	2021.	Grønnstøtte	særforbund	(post	2)	ble	tildelt	en	
økning	på	9,0	millioner	kroner.		Styret	er	tilfreds	med	at	
Kulturdepartementet	aksepterte	behovet	for	å	styrke	
grunnstøtten til post 2 med tanke på de utforingene 
særforbundene	møter	i	den	pågående	pandemien.	I	spille- 
middelsøknaden	for	2022	var	behovet	for	digitalisering	
samt	styrking	av	området	etisk	og	trygg	idrett	hovedpri-
oriteringer. Tildelingen for 2022 skapte utfordringer for 
digitaliseringsløpet	i	norsk	idrett.	NIF	har	sammen	med	
særforbundene	og	idrettskretsene	funnet	en	løsning	for	
digitaliseringssatsingen	i	2022.	Det	påbegynte	arbeidet	
med å finne en langsiktig finansieringsform av det videre 
digitaliseringsløpet vil videreføres i 2022.

De	fleste	ansatte	i	NIF	har	pensjonsordning	i	Statens	
pensjonskasse	(SPK).	Statens	pensjonskasse	har	tidligere	 
varslet endringer i ordningen. Implementeringen av 
endringer	er	påbegynt	i	2021	og	har	medført	at	arbeids-
giver	har	fått	en	betydelig	økning	i	pensjonskostnadene	
fra og med 2021. Verken påvirkningsarbeidet mot  
Stortinget og regjeringen eller søknaden om ekstra 
tilskudd	til	Kulturdepartementet	har	foreløpig	ført	fram,	
men dette vil bli fulgt opp videre i 2022.

Effekter av koronasituasjonen
På	vegne	av	norsk	idrett	har	NIF	også	i	2021	hatt	en	 
koordinerende	rolle	i	dialogen	med	myndighetene.	Det	
har	i	2021	vært	avholdt	en	rekke	møter	med	idrettskretser	 
og	særforbund	om	håndteringen	av	koronasituasjonen.	
NIFs	beredskapsgruppe,	hvor	også	representanter	fra	
utvalgte	særforbund	har	deltatt,	har	vært	operativ	 
gjennom	hele	2021.	

NIF	har	i	arbeidet	med	koronasituasjonen	i	2021	hatt	
fokus	på:	
• Gjenåpning	av	aktiviteten,	både	for	toppidrett	og	

breddeidrett 
• Håndtering av smittevernsutfordringer 
• Tidsriktig	informasjon	og	veiledning	til	hele	 

organisasjonen om situasjonen og retningslinjer/regler 
• Etablering og oppfølging av kompensasjons- og  

stimuleringsordninger 
• Digital	støtte	til	underliggende	organisasjonsledd	
• Mediehåndtering	
• Juridisk bistand/retningslinjer 
• Personaloppfølging 
Arbeidet vil fortsette utover i 2022 inntil idretten er  
fullstendig gjenåpnet. 

For	Norges	idrettsforbund	har	koronasituasjonen	bidratt	
til	noe	lavere	kostnadsnivå.	Dette	fordi	arrangement	har	
blitt	utsatt	eller	avlyst,	reisevirksomhet	her	opphørt	og	
fysiske	møteplasser	har	blitt	erstattet	med	digitale	møter.	
Det	er	fortsatt	noe	usikkerhet	rundt	den	langsiktige	 
økonomiske effekten av pandemien for Norges idretts-
forbund	og	resten	av	norsk	idrett.	Usikkerheten	knytter	
seg	særskilt	til	mulig	nedgang	(frafall)	i	antall	medlemmer	
i	idrettslagene,	antall	frivillige	og	antall	idrettslag.	

Hendelser etter balansedagen (31.12.2021):
Det	er	ved	årsslutt	avsatt	midler	til	gjennomføring	av	
Special	Olympics	2022	som	ble	utsatt	til	2023.
På	bakgrunn	av	Russlands	invasjon	av	Ukraina	har	 
Special	Olympics	valgt	å	avlyse	det	planlagte	mester-
skapet World Winter Games i Kazan som var planlagt 
arrangert fra 21. januar 2023. Avlysningen skyldes 
invasjonen	av	Ukraina,	brudd	på	internasjonale	lover	og	
at	de	ikke	kan	garantere	for	sikkerheten	til	utøverne.	
Avlysningen rammer en norsk tropp med underkant av 
50	deltakere.	Det	er	pr.	dags	dato	ikke	avklart	om	det	vil	
bli	avholdt	noe	arrangement	for	målgruppen	i	stedet	for	
det planlagte Word Winter Games i 2023.
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Styrets årsberetning
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Sebastian H. Henriksen

Zaineb Al-Samarai

Elisabeth	Faret Astrid StrandbuErik	Unaas

Ole	Jørstad

Sondre Sande Gullord
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Styrets vurdering
Styret er av den oppfatning av det grunnlag for fortsatt 
drift,	og	regnskapet	for	2021	er	avlagt	under	denne	 
forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir årsberetningen  
og årsregnskapet et rettvisende over utviklingen og 
resultatet i organisasjonen.

1.4 Arbeidsmiljø
NIF	har	fokus	på	arbeidsmiljø	og	ønsker	å	være	en	trygg	
arbeidsplass	for	sine	ansatte.	HMS-arbeidet	følges	opp	
systematisk,	med	konkrete	mål	og	handlingsplaner	samt	
årlig	HMS-revisjon.	Koronapandemien	har	også	i	2021	
påvirket	arbeidsmiljøet,	blant	annet	på	grunn	av	nasjonale	 
anbefalinger og både nasjonale og lokale påbud om 
hjemmekontor.	NIF	har	lagt	til	rette	for	ulike	helse- 
fremmende	tiltak	for	de	ansatte,	også	med	hensyn	til	
koronasituasjonen. 

I 2021 ble det registrert 3 lettere personskader. Totalt 
sykefravær	i	2021	var	2,5	prosent	som	er	en	stor	ned-
gang	sammenlignet	med	2020	(4,1	prosent).

1.5 Aktivitets- og redegjørelsesplikten
Totalt	antall	ansatte	i	NIF	(inkludert	idrettskretsene)	ved	
utgangen	av	2021	var	370.	Av	disse	var	176	kvinner	og	
196	menn.	Antall	årsverk	i	2021	var	331.	Ansatte	med	
midlertidig arbeidsavtale utgjorde 32. 

71	av	370	ansatte	var	ansatt	i	en	deltidsstilling,	38	menn	
og	33	kvinner,	med	en	gjennomsnittlig	stillingsprosent	
på	33,27	prosent.	Bruken	av	deltid	skyldes	blant	annet	
at	stillinger	er	finansiert	gjennom	tildelte	prosjektmidler,	
arbeidstaker	har	en	annen	hovedarbeidsgiver	eller	er	
selvstendig	næringsdrivende	ved	siden	av	å	være	ansatt	
i	NIF.	Enkelte	har	søkt	og	fått	innvilget	redusert	arbeids-
tid.	Det	informeres	om	alle	ledige	stillinger	internt	der	
ansatte	i	deltidsstillinger	har	mulighet	til	å	påberope	

seg	fortrinnsrett,	jf.	arbeidsmiljøloven	§	14-3.	Enkelte	
er	også	selvstendig	næringsdrivende	i	tillegg	til	å	ha	en	
stillingsprosent i NIF. I forbindelse med aktivitets- og 
redegjørelsesplikten	ble	det	høsten	2021	gjennomført	
en undersøkelse blant de deltidsansatte for å kartlegge 
omfanget av ufrivillig deltid. Resultatene fra undersøkelsen 
omtales noe mer utfyllende i redegjørelsesplikten i NIFs 
årsrapport for 2021. 

NIFs	ledergruppe	besto	av	50	prosent	kvinner	og	 
50	prosent	menn	ved	utgangen	av	2021.	Kjønnsfordelingen	
blant ledere med personalansvar totalt var 61 prosent 
menn	og	39	prosent	kvinner.	Arbeidet	for	å	øke	likestilling	
og	motvirke	diskriminering	har	også	i	2021	vært	i	fokus	
ved rekruttering av ansatte og tillitsvalgte. Aktivitets- og 
redegjørelsesplikten	i	sin	helhet	ligger	i	NIFs	årsrapport	
for 2021.

1.6 NIFs virksomhet og det ytre miljøet
Idrettens	Hus	på	Ullevaal	stadion	er	godt	tilrettelagt	for	
bevegelseshemmede.	Det	fysiske	arbeidsmiljøet	er	meget	
tilfredsstillende. NIF forurenser ikke det ytre miljøet i 
vesentlig	grad	gjennom	den	daglige	virksomheten	ved	
Ullevaal	stadion,	Sognsvann,	Marienlyst	i	Drammen,	
Bardufosstun	eller	ved	idrettskretsenes	kontorer.	Ut	over	
kontordriften	med	tilhørende	reisevirksomhet	har	ikke	
NIF	virksomhet	som	direkte	påvirker	det	ytre	miljøet.	
NIF	har	i	2021	ferdigstilt	et	arbeid	for	å	kartlegge	norsk	
idretts	bidrag	til	FNs	bærekraftsmål.	I	det	arbeidet	har	
NIF	prioritert	noen	mål	for	ekstra	innsats,	og	vil	fra	
2022 sette konkrete mål for arbeidet på kort og lang 
sikt.	I	2021	har	det	også	blitt	ferdigstilt	et	arbeid	om	
plastsmart	idrett	i	samarbeid	med	WWF.	Dette	arbeidet	
har	involvert	flere	særforbund	og	det	vil	nå	helt	ut	på	
idrettslagsnivå	i	hele	Norge.	I	tillegg	til	egen	aktivitet	på	
bærekraft	har	NIF	opprettet	et	samarbeidsforum	for	hele	
norsk idrett på området. 

Sara Stokken Rott Marco	Elsafadi Nils Einar Aas
Generalsekretær



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 5: NIFs ÅRSREGNSKAP 2021  
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 

 
 
 
Sak: 
- Redegjørelse om NIFs årsregnskap 2021 og budsjett 2022 ved generalsekretær  

Nils Einar Aas 
- Redegjørelse om revisors beretning ved dirigentene 
- Redegjørelse om Kontrollutvalgets beretning ved utvalgets leder Ann Irene Myhr 
 
 
 
Vedlegg: 
- Årsregnskap 2021O 
- Revisors beretning  
- Kontrollutvalgets beretning 
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Resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP

NOTE 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Tilskudd fra det offentlig og andre instanser 2 2	138	179 1	855	049

Sponsorinntekter 51	512 51	609

Annen driftsinntekt 1 103	430 93	206

Sum driftsinntekter 2 293 121 1 999 864

Tilskudd 3 1	898	337 1	655	717

Varekostnad 596 852

Lønnskostnad 4 179	113 168	653

Avskrivnings- og nedskrivningskostnad 6,	7 26	081 25	327

Annen driftskostnad 5 189	654 151	487

Sum driftskostnader 2 293 782 2 002 036

Driftsresultat -661 -2 172

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 2	898 4	153

Annen finansinntekt 836 96

Annen rentekostnad -13 -110

Annen finanskostnad -149 -368

Netto finansresultat 3 572 3 771

Ordinært resultat 2 911 1 600

ÅRSRESULTAT 2 911 1 600

OVERFØRINGER

Overført	til	annen	egenkapital 9 4	881 1	000

Overført	fra/til	egenkapital	til	vedlikehold	av	Idrettens	Hus 9 1	295 132

Overført	fra/til	IT-utvikling 9 0 -966

Overført	fra/til	digitalisering 9 1	479 1	471

Overført	fra/til	Idrettens	hus	(egne	lokaler/leiekontrakt) 9 -645 -1	791

Overført	fra/til	digitalisering	-	felles	økonomitjenester 9 -190 -4	810

Overført	fra/til	oppfølging	strategi-	og	organisasjonsutvikling	(SOU) 9 -4	187 9	013

Overført	fra/til	forprosjekt	Nasjonalt	Toppidrettssenter 9 -551 -2	449

Overført	fra/til	pågående	prosjekter 9 830 0

Sum  overføringer 2 911 1 600

Alle tall i hele tusen
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Balanse

BALANSE

EIENDELER NOTE 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler 6 0 1	145

Andre immaterielle eiendeler 6 51	512 52	842

Sum immaterielle eiendeler 51 512 53 987

Varige driftsmidler

Toppidrettsenteret 7 13	969 15	927

Kontorseksjon	Ullevål	stadion 7 23	803 24	614

Driftsløsøre,	inventar,	verktøy,	kontormaskiner	og	lignende 7 12	751 13	430

Sum varige driftsmidler 50 523 53 970

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 8,	12 80 80

Pensjonsmidler IK 10 5	068 5	425

Sum finansielle anleggsmidler 5 148 5 505

Sum anleggsmidler 107 183 113 462

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 15 22	625 18	295

Andre fordringer 16 26	459 31	238

Sum fordringer 49 084 49 533

Bankinnskudd, kontanter og lignende 11

Innskudd konsernkonto SF/IK 585	469 685	114

Innskudd konsernkonto NIF 118	417 48	568

Andre bankinnskudd 13	166 52	047

Bankinnskudd, kontanter og lignende 717 051 785 729

Sum omløpsmidler 766 135 835 262

SUM EIENDELER 873 318 948 724

Alle tall i hele tusen
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Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2021 2020

Egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Vedlikehold	av	Idrettens	Hus	på	Ullevål 9 3	444 2	149

Digitalisering 9 7	536 6	058

Rettslige prosesser 9 2	500 2	500

Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter 9 0 551

Idrettens	hus	(egne	lokaler/leiekontrakt) 9 563 1	209

Digitalisering	-	felles	økonomitjenester 9 0 190

Oppfølging	strategi-	og	organisasjonsutvikling	(SOU) 9 4	826 9	013

Pågående prosjekter 9 830 0

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 19 700 21 669

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 40	433 39	433

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 9 4	881 1	000

Sum opptjent egenkapital 45 314 40 433

Sum egenkapital 65 014 62 102

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser Idrettskretser 10 5	068 5	425

Sum avsetninger for forpliktelser 5 068 5 425

Annen langsiktig gjeld

Pantelån 14 0 2	328

Båndlagte	midler	(fond) 620 709

Sum annen langsiktig gjeld 620 3 037

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 28	295 44	973

Andre avsetninger 13 11	134 10	194

Skyldige offentlige avgifter 21	168 20	636

Gjeld SF/IK innskudd konsernkonto 11 585	469 685	114

Annen kortsiktig gjeld 17 156	551 117	242

Sum kortsiktig gjeld 802 617 878 160

Sum gjeld 808 305 886 622

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 873 318 948 724

Alle tall i hele tusen

Berit Kjøll
President

Vibecke Sørensen
1. visepresident

Elisabeth	Faret

Kristin Kloster Aasen
IOC-representant

Ole	Jørstad

Erik	Unaas

Sebastian H. HenriksenSondre Sande Gullord
2. visepresident

Zaineb Al-Samarai

Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen
Utøverrepresentant

Oslo,	15.	mars	2022

Astrid Strandbu

Sara Stokken Rott Marco	Elsafadi Nils Einar Aas
Generalsekretær

Åsmund	Sæbøe 
Ansattes representant
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Noter til regnskapet

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	
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps- 
midler. 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	forbi-
gående,	er	det	foretatt	nedskrivning	til	virkelig	verdi.	Anleggs-
midler	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 anskaffelse-
skost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet	ikke	er	forbigående.	Mottatt	utbytte	fra	dattersel-
skapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende 
gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler
Aksjer	hvor	forbundet	ikke	har	betydelig	innflytelse,	
er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til 
anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi 
ved	verdifall	som	forventes	ikke	å	være	forbigående.	Mottatt	
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å 
være	forbigående.	

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	inkluderer	kontanter,	bank- 
innskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner
Ved	regnskapsføring	av	pensjoner	er	lineær	opptjeningsprofil	
og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. 
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amorti-
seres	over	forventet	gjenværende	opptjeningstid	i	den	grad	de	
overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pen-
sjonsmidlene	(korridor).	Virkningen	av	endringer	i	pensjonsplan	
fordeles	over	gjenværende	opptjeningstid.		Arbeidsgiveravgift	
er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.

Inntektsføringsprinsipper
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
har	hovedsaklig	tre	inntektstyper:
• tilskudd fra det offentlige og andre instanser
• sponsorinntekter  
• andre	driftsinntekter	(herunder	inntekter	fra	fellestjenester	

utført	for	særforbund	og	idrettskretser)

Driftsinntekter	og	offentlige	tilskudd	inntektsføres	når	de	er	
opptjent.	Tilskudd	som	er	ment	å	finansiere	OL-kostnader	
anses opptjent når aktivitetene gjennomføres og kostnadene 
påløper. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. 

Periodiseringsprinsipper
Utgifter	kostnadsføres	i	samme	periode	som	tilhørende	inntekt.
For	prosjekter	som	har	øremerkede	midler	der	aktiviteten	ikke	
er	fullført	ved	periodens	utløp,	foretas	det	inntektsavsetninger,	
se note 13.

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

Rehabilitering Toppidrettssenteret
I	perioden	2006	til	2021	er	det	foretatt	rehabilitering	av	
Toppidrettsenteret.	Rehabiliteringen	er	bokført	etter	netto- 
metoden,	dvs	at	bruttokostnaden	minus	rehabiliteringstilskudd	
fra	Kulturdepartementet	(KUD)	er	aktivert	og	avskrives	etter	
ordinær	avskrivningsmetode.
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Noter til regnskapet

Note	2		Tilskudd	fra	det	offentlig	og	andre	instanser	(1	000	kr)

2021 2020

Rammetilskudd fra Kulturdepartementet 750	000 730	000

Tilskudd	OL/PL	Tokyo	(2021),	periodisert 17	353 -11	305

Tilskudd	OL/PL	Beijing	(2022),	periodisert -10	131 0

Tilskudd	Deaflympics	/	Special	Olympics	(2022/2023),	periodisert -4	300 0

Tilskudd	post	2	grunnstøtte	særforbund,	periodisert -2	454 0

Momskompensasjon	varer	og	tjenester 637	259 622 312

Øremerkede	offentlige	tilskudd	fra	Kulturdepartementet	1) 585	825 446	988

Forskjellige	øremerkede	tilskudd	2) 164	627 67	055

Sum 2 138 179 1 855 049

1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUD 2021 2020

Lokale aktivitetsmidler 470	189 372	358

Ekstratilskudd	særforbund	og	idrettskretser,	gjenoppta	idrettsaktivitet 35	000 0

Utstyrsordning 30	000 27	803

Inkludering i idrettslag 20	139 20	214

Andre	øremerkede	tilskudd	fra	KUD 30	497 26	613

Sum 585 825 446 988

2) Spesifikasjon av forskjellige øremerkede tilskudd 2021 2020

Lotteri-	og	stiftelsestilsynet,	stimuleringsordning	(Covid	19) 103	299 0

NORAD-prosjekter 8	712 9	195

Stiftelsen	Dam 15	723 7	642

Norec	(Fredskorpset) 1	480 1	493

Stiftelsen VI 16	662 24	908

Sparebankstiftelsen 7	036 7	997

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  919 600

Utdanningsdirektoratet 350 0

Andre tilskudd 10 446 15	220

Sum 164 627 67 055



14 NIF årsberetning og årsregnskap 2021

Noter til regnskapet

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

Sum tilskudd 2021 2020

Tilskudd	Særforbund	1) 658	595 605	434

Tilskudd	Idrettskretser	2) 91	080 85	680

Tilskudd	andre	3) 1	148	662 964	604

Sum tilskudd 1 898 337 1 655 717

1) Særforbund 2021 2020

Rammetilskudd 178	694 166	356

Regiontilskudd 39	958 37	424

Tilskudd integrering 21	098 21	098

Tilskudd barne og ungdomssatsing 149	885 149	139

Tilskudd utstyr anlegg 5	996 6	708

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrett 33	140 33	003

Momskompensasjon	varer	og	tjenester 81	306 71	421

Andre tilskudd 7	339 13	023

Ekstratilskudd	KUD,	gjenoppta	idrettsaktivitet 29	724 0

Lotteri-	og	stiftelsestilsynet,	stimuleringsordning	(Covid	19) 11	935 0

Tilskudd toppidrett 99	519 107	262

Sum 658 595 605 434

2) Idrettskretser 2021 2020

Rammetilskudd 39	700 39	700

Klubb- og idrettsrådsutvikling 5	100 6	127

Inkludering i idrettslag 7	595 7	695

Idretts- og organisasjonsutvikling 7	650 7	682

Trenerutdanning og regionale kompetansesentre 11	656 12	881

Andre tilskudd 1	606 1	263

Momskompensasjon	varer	og	tjenester 10	772 10	332

Lotteri-	og	stiftelsestilsynet,	stimuleringsordning	(Covid	19) 1	726 0

Ekstratilskudd	KUD,	gjenoppta	idrettsaktivitet 5	276 0

Sum 91 080 85 680

3) Tilskudd andre 2021 2020

Idrettslag,	lokale	aktivitetsmidler 470	189 372	358

Idrettsråd,	inkludering	i	idrettslag 12	405 12	485

Andre	tilskudd	idrettslag,	idrettsråd	mm 41	570 38	357

Tilskudd andre organisasjoner 14	445 18	914

Lotteri-	og	stiftelsestilsynet,	stimuleringsordning	(Covid	19)	 	 	 87	298 0

Momskompensasjon	varer	og	tjenester 522	755 522	490

Sum 1 148 662 964 604
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Note	4		Lønnskostnad,	antall	ansatte,	godtgjørelser,	lån	til	ansatte	med	mer	(1	000	kr)

2021 2020

Lønn 234	670 229	414

Folketrygdavgift 34	122 31	845

Pensjonskostnader 6	380 1	229

Andre ytelser 5	943 8	498

Fakturerte lønnskostnader IK * -102	001 -102	332

Sum 179 113 168 653

Antall sysselsatte årsverk 202 202

Antall	ansatte	i	NIF	sentralt	pr.	31.12 193 192

*	Fra	2005	ble	alle	lønnskostnader	i	Idrettskretsene	ført	brutto	i	NIFs	regnskap.	 	 	 	 	 	 	
NIF	har	det	formelle	arbeidsgiveransvaret	for	ansatte	i	både	idrettskretsene	og	i	NIF	sentralt.
I	årsregnskapet	til	NIF	inngår	imidlertid	bare	de	sentralt	ansatte,	da	idrettskretsenes	ansatte	tas	med	i	de	respektive	kretsers	regnskaper.	 	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antall	sysselsatte	årsverk	reflekterer	utførte	årsverk	for	den	oppgitte	lønnskostnaden	i	NIF	sentralt.
Både	fast	ansatte	og	timelønnede	er	hensyntatt.	 	 	 	 	 	 	 	

Ytelser til ledende personer (1 000 kr) Lønn Pensjon
Annen 

godtgjørelse

Generalsekretær,	januar-juni 970 38 71

Generalsekretær,	september-desember 441 11 40

Idrettspresident 1	486 107

1.	Visepresident 206 50

2.	Visepresident,	januar-mai 84 21

2.	Visepresident,	juni-desember 151 36

Styret 727 36

Nåværende	generalsekretær	tiltrådte	15.09.21	i	en	åremålsstilling	på	6	år.	 	 	 	
Tidligere	generalsekretær	avsluttet	sitt	arbeidsforhold	30.06.21.	 	 	 	
Det	er	ikke	ytet	lån	eller	stilt	sikkerhet	for	ledende	ansatte	eller	Idrettsstyret.		 	 	 	

Revisor

Godtgjørelse	til	Deloitte	AS	og	samarbeidende	selskaper	fordeler	seg	slik: 2021 2020

Lovpålagt revisjon 401 426

Andre attestasjonstjenester 434 484

Advokattjenester 227 310

Andre tjenester utenfor revisjonen 42 207

Sum 1 105 1 427

Alle beløp er inkludert mva.
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Note	6		Andre	immaterielle	eiendeler	(1	000	kr)

IT-prosjekter 
under utvikling

Sports 
Admin

Turnerings 
Admin (1)

Turnerings 
Admin, 

anleggsreg. (1) Idrettskontor Nettside Idrettskurs

Anskaffelseskost	01.01.21 1	145 34	570 35	047 9	350 14	782 1	373 8	851

Tilgang 18	815 0 0 0 0 0 0

Avgang 19	960 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost	31.12.21 0 34	570 35	047 9	350 14	782 1	373 8	851

Akk.	av-	og	
nedskrivninger	31.12.21 0 34	355 19	849 9	350 14	782 1	373 7	081

Bokført verdi pr. 31.12.21 0 215 15 198 0 0 0 1 770

Årets avskrivninger 436 3	576 468 1	025 0 1	770

Økonomisk levetid 5	år 10	år 5	år 5	år 5	år 5	år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Bedre klubb
Nytt øk- 
system

OLT  
testdatabase

OLT  
treningsdagbok

Idrettens 
medlems- 

system (IMS)
Rappor  terings-

verktøy Trenerattest

Anskaffelseskost	01.01.21 1	507 1	168 1	884 13	692 10	292 9	949 0

Tilgang 0 0 0 657 12	000 5	059 359

Avgang 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost	31.12.21 1	507 1	168 1	884 14	349 22	292 15	008 359

Akk.	av-	og	
nedskrivninger	31.12.21 1	507 1	071 1	475 7	652 5	004 6	184 100

Bokført verdi pr. 31.12.21 0 97 408 6 697 17 288 8 824 260

Årets avskrivninger 305 389 547 2	498 4	238 4	337 100

Økonomisk levetid 3	år 3	år 5	år 5	år 3	år 3	år 3	år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Note	5		Annen	driftskostnad	(1	000	kr)

Annen driftskostnad 2021 2020

Kontorkostnader 41	618 40	482

IT-kommunikasjon,	drift	og	andre	kostnader 58	595 49	177

Reise	og	oppholdskostnader 14	780 16	302

Idrettsfaglig	bistand,	idrettsutstyr,	medisinsk	utstyr 14	146 13	383

Salgs- og reklamekostnader 18	337 8	588

Barneidrettsforsikring 1	235 951

Kostnadsføring	OL	og	PL,	Tokyo		 15	787 0

Andre	kostnader	(inkludert	avsetninger) 25	156 22	605

Sum 189 654 151 487
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Note	8		Datterselskap,	tilknyttet	selskap	m.v.	(1	000	kr)

Investeringer i datterselskaper Ansk.-tidspunkt Forretnings-kontor
Stemme og

eierandel Kostpris Bokført verdi

Bardufosstun AS 2004,	2009 Bardufoss 86	% 311 80

Sum 80

Note	7		Varige	driftsmidler	(1	000	kr)

Toppidrett-  
senteret

Seksjon Ullevål  
Stadion (1)

Utstyr/anlegg  
toppidrett (2)

IT-utstyr/  
inventar (3)

2021             
SUM

2020             
SUM

Anskaffelseskost	01.01.21 42	081 42	955 44	022 22	538 151	595 152	189

Tilgang 0 0 2	427 120 2	547 579

Avgang 0 0 0 430 430 1	173

Anskaffelseskost	31.12.21 42	081 42	955 46	449 22	228 153	712 151	595

Akk.	avskrivninger	31.12.21 28	112 19	151 33	900 22	026 103	189 97	625

Bokført verdi pr. 31.12.21 13 969 23 803 12 549 202 50 523 53 970

Årets avskrivninger 1	958 810 3	065 161 5	994 6	850

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

,

Økonomisk levetid 10-30	år 67	år 3-5	år 3-5	år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Årlig	leie	av	ikke	balanseførte	driftsmidler																															0 19	359 0 0 19	359 18	703

(1)	 Anskaffelseskost	for	kontorseksjon	Ullevål	Stadion	er	nettoført,	dvs.	redusert	med	den	andelen	som	er	finansiert	av	spillemidler. 
(2)	 Toppidrettsenteret	ble	i	2021	rehabilitert	med	kr	1,085	mill.	Det	søkes	om	rehabiliteringstilskudd	fra	KUD	til	disse	formålene,	og	for	2021	ble	det		
	 tildelt	ihht	søknad.	50%	av	rehabiliteringen	er	bokført	som	finansiering	fra	KUD,	og	reduserer	tilgangen	tilsvarende.			 	 	
	 Tilgang	består	av	reell	tilgang	på	kr	2,751	mill	og	finansiering	på	totalt	0,324	mill.	Finansieringen	er	refundert	anleggsmoms.
(3)	 Anskaffelseskost	og	akkumulerte	avskrivninger	pr	31.12.21	er	nedjustert	med	0,43	mill	som	følge	av	utrangering.	 	 	 	
           

OLT diverse systemer 2021 SUM 2020 SUM

Anskaffelseskost	01.01.21 1	242 144	853 126	251

Tilgang 682 37	572 41	716

Avgang 0 19	960 23	115

Anskaffelseskost	31.12.21	 1	924 162	466 144	852

Akk.	av-	og	nedskrivninger	31.12.21 1	170 110	953 90	866

Bokført verdi pr. 31.12.21 753 51 513 53 987

Årets avskrivninger 398 20	087 18	477

Økonomisk levetid 5	år

Avskrivningsplan Lineær

(1)	Anleggsregisteret	er	en	modul	i	TurneringsAdmin	som	ene	og	alene	eies	av	NIF.	Denne	blir	avskrevet	over	5	år,	i	motsetning	til	resterende				
						del	av	systemet	hvor	man	har	vurdert	10	års	levetid	(og	inngått	tilsvarende	avtaler	med	andre	særforbund	som	bruker	systemet).
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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	359	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	12	yrkesaktive	medlemmer	i	ordningen.	

2021 2020

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 550 550

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 723 1	101

Avkastning på pensjonsmidler -1	028 -1	650

Resultatført	estimeringstap/(gevinst) 1	337 982

Administrasjonskostnader 552 507

Periodisert arbeidsgiveravgift 112 72

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 2 247 1 562

2021 2020Idrettskretser, sikrede AFP

Beregnede pensjonsforpliktelser -48	945 -49	456

Pensjonsmidler	(til	markedsverdi) 43	576 43	527

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 11	193 12	190

Periodisert arbeidsgiveravgift -757 -836

Netto pensjonsforpliktelser (- midler) 5 068 5 425

Netto	pensjonssfordring	i	2021	er	knyttet	til	ansatte	i	idrettskretsene,	og	den	vil	over	tid	bli	refundert	fra	idrettskretsene.	 	 	
Forpliktelsen	til	pensjonsselskapet	tilsvarende	fordringen,	er	ført	opp	i	regnskapet	med	kr	5.068’.	 	 	 	 	

Økonomiske forutsetninger: 2021 2020

Diskonteringsrente 1,5	% 1,5	%

Forventet lønnsregulering 2,5	% 2,0	%

Forventet pensjonsøkning 0,0	% 0,0	%

Forventet G-regulering 2,3	% 1,8	%

Forventet avkastning på fondsmidler 2,9	% 2,4	%

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

Note	9		Egenkapital	(1	000	kr)
Egenkapital med 

selvpålagte restriksjoner
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital

Egenkapital 01.01.21 21 669 40 433 62 102

Årets	endring	i	egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 4	881 4	881

Avsatt	til	vedlikehold	Idrettens	Hus	Ullevål 1	295 1	295

Disponert	fra	digitalisering 1	479 1	479

Disponert	fra	Idrettens	hus	(egne	lokaler/leiekontrakt) -645 -645

Disponert	fra	digitalisering	-	felles	økonomitjenester -190 -190

Disponert	fra	oppfølging	strategi-	og	organisasjonsutvikling	(SOU) -4	187 -4	187

Disponert	fra	forprosjekt	Nasjonalt	Toppidrettssenter -551 -551

Avsatt til pågående prosjekter 830 830

Egenkapital 31.12.21 19 700 45 314 65 014
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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	bank	og	rentebærende	verdipapirer	med	moderat	til	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	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	31.12.2021	er	det	plassert	kr	520	mill	i	ulike	pengemarkedsfond,	samt	kr	0	mill	på	særvilkårskonto.	 	 	 	
 
Av	bankinnskuddene	utgjør	bundne	skattetrekksmidler	kr	11	mill,	lokale	aktivitetsmidler	kr	0,6	mill	og	båndlagte	midler	(fond)	kr	0,6	mill.		 	
      

Note	12		Datterselskap,	(konsernforhold	–	skatt	–	mellomværende)	(1	000	kr)
Norges	idrettsforbund	og	olympiske	og	paralympiske	komité	(NIF)	eier	86%	av	Bardufosstun	AS.	NIF	overtok	aksjene	til	Troms	Fylkeskommune	i	
Bardufosstun	AS	vederlagsfritt	i	2009,	og	overdro	i	2018	tomten	til	Bardufosstun	AS	og	14%	av	aksjene	til	Troms	IK.	 	 	 	
Datterselskapets	virksomhet	er	av	en	forholdsvis	lav	karakter,	slik	at	det	derfor	ikke	er	funnet	nødvendig	å	konsolidere	selskapene.	Hovedtallene	i	
selskapet	blir	gjengitt	i	denne	noten.	 	 	 	 	 	 	 	
Bardufosstun	AS	hadde	i	2021	et	skattemessig	overskudd	på	kr	20’.	 	 	 	 	 	 	  
Bardufosstun	AS	har	ikke	fått	direkte	tilskudd	i	2021.	 	 	 	 	 	 	 	

2021 2020

Bardufosstun	AS,	årsresultat 16 426

Bardufosstun	AS,	egenkapital 1	963 1	947

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	31.12.2021	og	utgjør	således	en	forpliktelse	for	NIF.	Disse	fordeler	seg	som	følger:

Avsetninger: 2021 2020

UNG	frivillig	fond 5	716 6	606

Sunn Idrett 1	104 1	104

Utstyrsmidler 1	358 182

Kinasamarbeid 253 753

NORAD-prosjekter 1	973 949

Lokale aktivitetsmidler 256 189

Norec	(Fredskorpset) 173 0

Diverse 301 412

Sum 11 134 10 194

Note	14		Lån	og	pantstillelser	(1	000	kr)
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2021 2020

Pantelån	DnB	NOR	(1) 0 2	327

Sum pantelån 0 2 327

Verdi	pantstillelse	Ullevål	stadion	(bokført	verdi)	 	 	 24	614

(1)	Lånet	ble	nedbetalt	i	sin	helhet	i	2021	og	hadde	flytende	rente	gjennom	året.	 	 	 	 	

NIF	har	hatt	pensjon	gjennom	SPK	siden	midten	av	1950-tallet.	Den	gang	var	det	et	stortingsvedtak	som	sa	at	NIF	var	fritatt	arbeidsgiverandel	på	
pensjonskostnaden.	I	november	2018	mottok	NIF	(og	ca	20	andre	frivillige	organisasjoner)	varsel	om	en	gradvis	innføring	av	arbeidsgiverandel	fra	
2021.	Den	gradvise	innføringen	medfører	1/3-del	i	2021,	2/3-deler	i	2022	og	full	betaling	fra	2023.		 	 	 	 	
    

Belastning av SPK-kostnadene i NIFs regnskap 2021

Fakturert fra SPK 9	717

Pensjonstrekk	ansatte	i	NIF	(2%) -2	867

Idrettskretsenes	andel	(viderefakturert) -3	084

Sum 3 766
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NOTE	18		Garantier

Note	15		Fordringer
Debitormassen	er	oppført	til	pålydende	med	fradrag	for	usikre	fordringer	på	kr	977.	Beløpet	er	oppjustert	med	kr	230	fra	2020.

Note	16		Andre	kortsiktige	fordringer	(1	000	kr)

Fordringer: 2021 2020

Opptjente	inntekter 4	295 493

Forskuddsbetalt	OL/PL	Tokyo	(2021),	Beijing	(2022)	og	Paris	(2024) 9	845 16	030

Forskuddsbetalte kostnader 12	319 14	715

Sum 26 459 31 238

Note	17		Annen	kortsiktig	gjeld	(1	000	kr)

Annen kortsiktig gjeld 2021 2020

Påløpte feriepenger 24	693 24	583

Mottatte	ikke	opptjente	inntekter 84	021 45	229

Øvrige påløpte kostnader 47	836 47	431

Sum 156 551 117 242

Garanti Norges Skiskytterforbund 
NIF	inngikk	18.12.2013	en	garanti	overfor	Kulturdepartementet	(KUD)	
vedrørende Norges Skiskytterforbunds nye brukeravtale for nasjonal- 
anlegget	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 Skiforbund 
NIF	inngikk	05.03.2015	en	garanti	overfor	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.	 	 	 	

Garanti Norges Skiforbund 
NIF	inngikk	21.09.2019	en	garanti	overfor	Kulturdepartementet	(KUD)	
vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget 
på	Kvitfjell.	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	30.06.2022.	 	 	 	
     

NOTE	19		Effekter	av	Covid-19	situasjonen	 	

Den	pågående	pandemien	(covid-19)	har	rammet	norsk	idrett,	og	de	frivillige,	hardt,	både	sportslig	og	økonomisk	i	2021.	 	 	 	
På	vegne	av	norsk	idrett	har	Norges	idrettsforbund	jobbet	aktivt	opp	mot	myndighetene	for	å	få	statlige	tiltakspakker	for	økonomisk	kompensasjon	av	de	
tapte	inntektene	som	hele	idrettsbevegelsen	ble	påført	som	følge	av	at	all	organisert	idrett	opphørte.	I	løpet	av	2021	har	myndighetene	bevilget	midler	til	
flere	kompensasjonsordninger	der	idretten	har	mottatt	betydelige	kompensasjoner.	For	Norges	idrettsforbund	har	covid-19	situasjonen	i	2021	bidratt	til	
positivt	regnskapsmessig	resultat.	Dette	fordi	arrangementer	har	blitt	utsatt	eller	avlyst,	reisevirksomhet	har	opphørt	og	fysiske	møteplasser	har	blitt	
erstattet	med	digitale	møter.	Det	er	usikkerhet	rundt	den	langsiktige	økonomiske	effekten	av	pandemien	for	Norges	idrettsforbund	og	resten	av	norsk	
idrett.	Usikkerheten	knytter	seg	særskilt		til	mulig	nedgang	(frafall)	i	antall	medlemmer	i	idrettslagene.		 	 	 	 	
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Kontantstrømoppstilling

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2021 2020

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Ordinært	resultat	før	skattekostnad 2	911 1	600

Ordinære	avskrivninger 26	081 25	327

Nedskrivninger varige driftsmidler 0 0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0

Endring i kundefordringer -4	330 4	372

Endring i  leverandørgjeld -16	678 22	707

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -54	175 305	144

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -46 191 359 148

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler -2	547 -579

Utbetalinger	ved	kjøp	av	immatrielle	eiendeler -17	612 -18	602

Utbetalinger	ved	kjøp	av	finansielle	anleggsmidler 0 0

Nedskriving investeringer i finansielle anleggsmidler 0 -1

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -20 159 -19 182

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	langsiktig	gjeld -2	328 -2	329

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 328 -2 329

Netto	endring	i	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende -68	678 337	638

Beholdning	av	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende	pr	01.01. 785	729 448	091

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.* 717 051 785 729

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIF 131 583 100 615

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsern 585 469 685 114
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Til styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Konklusjon 
Vi har revidert Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités årsregnskap som består av balanse per 
31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift 
og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 
utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Styret og general sekretær (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon 
som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, som vi innhentet før 
datoen for denne revisjonsberetningen, og Norges idrettsforbunds Årsrapport, som forventes å bli gjort tilgjengelig 
for oss etter denne datoen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen 
eller annen øvrig informasjon. Årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen er ikke øvrig informasjon.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon 
og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt 
informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon, som vi har innhentet før datoen for 
revisjonsberetningen, fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Dersom vi ved gjennomlesing av Norges idrettsforbunds Årsrapport konkluderer med at rapporten inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret. 
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Revisjonsberetning

side 2 
Uavhengig revisors beretning - Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom 
hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter 
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen 
ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet 
skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, 
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

 
Oslo, 15. mars 2022  
Deloitte AS 
 
 
 
 
TToorrggeeiirr  DDaahhllee 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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Kontrollutvalgets beretning

Til Idrettstinget i Norges Idrettsforbund 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 
Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12 og instruks for NIFs kontrollutvalg vedtatt av 
idrettstinget i henhold til NIFs lov § 4-6 (3). Kontrollutvalget skal kontrollere at Idrettsstyret utfører de 
oppgaver Idrettsstyret er tillagt etter NIFs lov § 4-4.  Kontrollutvalget skal i henhold til NIFs lov § 2-12 påse at 
Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets regelverk og vedtak, og skal ha et 
særlig fokus på at Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget, og avgi en uttalelse til 
de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til Idrettstinget. 

Kontrollutvalgets arbeid 

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
herunder at Idrettsstyret har fulgt opp strategiplan, budsjett og andre vedtak fastsatt av Idrettstinget.  

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar med Norges 
Idrettsforbunds regelverk, herunder gjennomgått protokoller fra Idrettstinget, styrets sakspapirer og protokoller, 
juridiske betenkninger fra NIFs juridiske avdeling og lovutvalget samt andre dokumenter Kontrollutvalget har 
funnet nødvendig å gjennomgå.   

Kontrollutvalget har jevnlig blitt orientert om økonomisk situasjon, vesentlig avtaler, risikovurderinger og andre 
forhold knyttet til Norges Idrettsforbunds forvaltning og økonomistyring, og fått svar på våre kontrollspørsmål 
knyttet til disse gjennomgangene.  

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og fått presentert revisors arbeid og konklusjoner. Det vises i den 
forbindelse til revisors beretning.  

Kontrollutvalget vil gjennomgå alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget. For saker som anses å 
være innenfor vårt arbeidsområde vil det bli gitt en uttalelse.  

Vi bekrefter at Kontrollutvalget har fått tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Protokollene er tilgjengelige på NIFs nettsider. 

Konklusjon: 
Basert på våre kontrollhandlinger og det materialet vi har fått oss forelagt er Kontrollutvalgets vurdering at 
Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at Norges Idrettsforbunds virksomhet 
drives i samsvar med Norges Idrettsforbunds regelverk og vedtak.  
 
28. mars 2022 

 

Anne Irene Myhr   Gunnar Skoglund    Tom Ericsen 

Transaksjon 09222115557466076150 Signert AIM, GS, TE
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SAK 6:  
IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 

 
 
 
Saker: 
6.1 Prosess nytt idrettspolitisk dokument  

  



 
 

Sak 6.1 Nytt idrettspolitisk dokument 
 

Idrettens langtidsplan, Idretten vil! varer til Idrettstinget 2023, og Idrettsstyret skal legge frem 
forslag til nytt idrettspolitisk dokument på Idrettstinget i 2023. 
 
Idrettsstyret vil på Ledermøtet redegjøre for prosessen for utarbeidelse av nytt dokument, og 
starte involveringsarbeidet med hensyn til hvilke hovedprioriteringsområder som skal løftes 
frem. 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 7:  
TOPPIDRETT OG IDRETTSLIG 
REPRESENTASJON 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
Sak: 
7.1 Rapport fra De olympiske og paralympiske leker ved toppidrettssjef Tore Øvrebø 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 8:  
IDRETTSTINGET 2023   - VALG AV 
TILLITSVALGTE 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
Sak: 

  8.1 Redegjørelse fra valgkomiteens leder Terje Roel 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 9:  
IDRETTSPOLITISKE SAKER TIL 
DISKUSJON OG ORIENTERING 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
Sak: 
9.1 Prosesser initiert fra idrettstinget i 2019 og 2021  

9.1.1 Status mht å utrede representantfordelingen før neste idrettsting 

9.1.2 Oppfølging av tingvedtak om OL/PL-sondering i norsk idrett 

9.2 Fremleggelse av rapport om NIFs koronaarbeid  

9.3 «En idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett 2022 – 2027» 

9.4 Innspill til idrettens fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget i 2023 

9.5 Utviklingen i internasjonal idrettspolitikk 

  



 
 

Sak 9.1 Prosesser initiert fra idrettstinget i 2019 og 2021 
 

 

9.1.1 Status mht å utrede representantfordelingen før neste idrettsting 
 
 
Lederen av utvalget, Alf Hildrum, vil fremlegge status i utvalgsarbeidet og orientere om den 
videre prosessen frem mot idrettstinget i 2023 i denne saken. 
 
Bakgrunn for saken er vedtaket fra Idrettstinget i 2019, om å utrede representantfordelingen 
før neste idrettsting. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene 
og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og 
representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og 
ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til 
endringer i NIFs lov § 3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på 
neste ordinære Idrettsting.   
 
 
 
 
9.1.2 Oppfølging av tingvedtak om OL/PL-sondering i norsk idrett 
 
For å følge opp vedtaket fra idrettstinget i 2019 om å gjennomføre en sondering i idretten 
rundt viljen til at Norge en gang i fremtiden skal arrangere et OL/PL, nedsatte idrettsstyret et 
utvalg. 
Utvalgets leder, Mina Gerhardsen, vil orientere Ledermøtet om utvalgets funn og anbefalinger. 
Det vil tilrettelagt for spørsmål og dialog 
 
  



 
 

Sak 9.2 Fremleggelse av rapport om NIFs koronaarbeid 
 
 
Idrettsstyret har nedsatt et evalueringsutvalg som skal vurdere i hvilken grad NIF sentralt har 
evnet å ivareta norsk idretts viktigste interesser i forbindelse med koronakrisen. 
 
Utvalgets leder dr.med Anne Husebekk vil fremlegge hovedfunnene fra utvalgets rapport. 
 
Det legges til rette for spørsmål og kommentarer. 
 
 
  



 
 

Sak 9.3 «En idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett 
2022 – 2027» 
 
 
«En idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett 2022-2027» ble vedtatt av 
Idrettsstyret i januar 2022. Formålet med parastrategien er at norsk idrett gjennom 
ambisjonen om én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, 
kompetanse, inkludering og likeverd i møte med idretten.  
Nå jobbes det for at hele norsk idrett skal implementere parastrategien og utvikle paraidretten, 
slik at det blir bedre og enklere å delta for personer med funksjonsnedsettelse. Her vil vi gi en 
kort status for arbeidet med inspirasjon fra  

• Bjørnar Erikstad 
• Rogaland idrettskrets ved org.sjef Rune Røksund 
• Norges Danseforbund ved generalsekretær Tonje Røiland 

 
1. visepresident Vibecke Sørensen vil innlede i saken. 
 
 
Vedlegg: 
 
Én idrett- like muligheter. Parastrategi for norsk idrett 
 

 

  

https://www.paraidrett.no/contentassets/0a6c142359e1494897670bb22d77f62e/parastrategi-for-norsk-idrett.pdf


 
 

Sak 9.4 Innspill til idrettens fanesaker til kommune- og 
fylkestingsvalget i 2023 
 
 
I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg og idrettens viktigste fanesaker skal bearbeides 
og fornyes. Vi inviterer Ledermøtet til en diskusjon og innspillrunde for å starte dette 
arbeidet. For å sikre en god forankring av valgsakene vil det bli gjennomført gruppearbeid 
på Ledermøtet og det blir utarbeidet en liste med aktuelle saker til diskusjon, 
komplettering, konkretisering og ikke minst prioritering.  
 
Når vi skal bestemme oss for valgsaker, vil det være viktig å finne saker som oppleves som 
relevante for hele organisasjonen, men som kan tilpasses utfordringene lokalt/regionalt.  
 
Ved å velge noen valgsaker som kan romme flere ulike lokale kampsaker vil de kunne 
oppleves relevante for det enkelte idrettslag, idrettsråd og idrettskrets. Det vil også være 
hensiktsmessig at sakene kan kobles på aktuelle politiske prosesser og/eller temaområder, 
som f.eks. regjeringens nye folkehelsemelding, arbeidet med bærekraftmålene eller 
situasjonen for idretten i lys av koronapandemien. Dette vil være aktuelle temaer i 
samfunnsdebatten, som vil kunne gi sakene ekstra aktualitet.  
 
 
Veien videre:   
Etter at Ledermøtet har diskutert forslag til valgsaker vil Idrettsstyret endelig vedta 
valgsakene. Deretter vil det utarbeides en verktøykasse for å konkretisere «kampanjen». 
Verktøykassen vil være klar i god tid før anleggs- og idrettsrådskonferansen i oktober.  
 
Inn mot valget blir det viktig å skape gjenklang for idrettens valgsaker slik at NIFs 
overordnede kommunikasjon understøttes av, og understøtter, regionale og lokale 
budskap. Vi ser også for oss å utarbeide verktøy i form av ideer til budskap, 
kommunikasjon og kommunikasjonsmåter for organisasjonen.  
 

 
9.5 Utviklingen i internasjonal idrettspolitikk 
 
Idrettsstyret vil, etter initiativ fra president i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio, invitere 
til en diskusjon og dialog om hvordan norsk idrett bør forholde seg til den stadig skiftende 
utviklingen i internasjonal idrettspolitikk. Dette blant annet i lys av diskusjonene i forkant av 
OL/PL, Qatar-situasjonen, og nå krigen i Ukraina. Hvordan skal særforbund forholde seg til 
egne internasjonale forbund, og i hvilken grad er norsk idretts internasjonale strategi et godt 
verktøy i så måte? 
 
Vedlegg: 
 https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-internasjonale-arbeid/internasjonal-strategi/ 
 
 
 
  
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-internasjonale-arbeid/internasjonal-strategi/


 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 10: RESOLUSJON 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
Sak: 
NIFs ledermøte 2022 kommer med resolusjon fra møtet.  
Idrettsstyret skal drøfte forslag til resolusjoner på møte 26. april og 19. mai. 
 
 
 
Vedlegg 
Forslag til resolusjon(-er) legges frem i forkant av Ledermøtet.  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
SAK 11: AVSLUTNING 
 
NIFs ledermøte 2022  
20.-22. mai 2022, Tromsø 
 
 
 
 
 
Idrettspresident Berit Kjøll avslutter Ledermøtet 
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