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STYRETS ÅRSBERETNING 2019

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 idrettsakti-
vitet 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 2019 var det over 2 millioner medlem-
skap fordelt på 10 335 idrettslag i 54 særforbund. NIF 
er landets største medlemsbaserte frivillige organisasjon. 

I 2019 ble 3MOT3 godkjent som ny idrettsgren under 
Norges Basketballforbund, Mixed Martial Art (MMA) og 
Muay Thai ble godkjent som nye grener under Norges  
Kampsportforbund, og truger ble godkjent som aktivitet. 
På Idrettstinget 2019 ble Norges Functional Fitness 
Forbund tatt opp som nytt særforbund.   

NIF hadde i 2019 17 idrettskretser som sine regionale 
ledd. Hver idrettskrets har egne demokratisk valgte 
styrer. Agder idrettskrets ble etablert 1. januar 2019, 
mens det pågikk sammenslåingsprosesser i alle kretsene 
som skulle slåes sammen fra 1. januar 2020.  

Konsekvensen av idretten som foregår i idrettslagene 
i alle landets kommuner, er sterke fellesskap, gode  
lokalsamfunn og ikke minst et massivt bidrag til folke-
helsen.  

Idrettens øverste organ, Idrettstinget, ble avholdt  
26.-28. mai 2019. Idrettsstyret, som ble valgt på  
Idrettstinget, ble valgt for to ulike perioder. President, 
1. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for 
en fireårsperiode, frem til Idrettstinget i 2023, mens 
2. visepresident og fire styremedlemmer ble valgt for 
en toårsperiode, frem til Idrettstinget i 2021. I tillegg 
til de valgte medlemmene består idrettsstyret av utø-
verrepresentant, ansattrepresentant og IOC-medlem 

fra Norge. Presidentskapet er styrets arbeidsutvalg.  
De valgte styremedlemmene har fordelt ansvaret for 
nærmere kontakt og oppfølging av alle særforbundene 
og idrettskretsene mellom seg.  

Idrettsstyret følger opp idrettens langtidsplan «Idretten  
vil!». Som et viktig ledd i dette arbeidet vedtok idretts-
styret «Idretten skal!» som til sammen er fireårsplanene 
for de fire strategiske satsingsområdene i «Idretten 
vil!», nemlig Livslang idrett, Bedre idrettslag, Flere og 
bedre idrettsanlegg og Bedre toppidrett. 

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.  

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 forskjells-
behandling. 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 grunnverdier 
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

1.3 Årsregnskap 

1.3.1 Regnskap for 2019 
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den 
frie egenkapitalen økt med 10,0 millioner kroner. NIFs 
frie egenkapital er blitt økt fra 29,4 millioner kroner 
(per 31. desember 2018) til 39,4 millioner kroner (per 
31. desember 2019).  

Idrettsstyret gjør i tillegg følgende disponeringer av det 
regnskapsmessige overskuddet i 2019 på 11,9 millioner 
kroner: 

• 1,2 millioner kroner disponeres av øremerkede  
midler til vedlikehold av Idrettens hus. 

• 1,0 million kroner avsettes til IT-utvikling 

• 2,9 millioner kroner disponeres av øremerkede 
midler til digitalisering. 

• 3,0 millioner kroner disponeres av øremerkede 
midler til modernisering. 

• 3,0 millioner kroner avsettes til idrettens hus  
(egne lokaler/leiekontrakter). 

• 5,0 millioner kroner avsettes til digitalisering –  
felles økonomitjenester. 

• 10,0 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen. 

Sum egenkapital i NIF per 31. desember 2019, inkludert 
egenkapital med selvpålagte restriksjoner (21,1 millioner 
kroner), er totalt 60,5 millioner kroner. 

1.3.2 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 2019. 
Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i 2019 et under-
skudd på 202 920 kroner. 

1.3.3 Økonomisk situasjon 
I 2019 fikk NIF tildelt totalt 716,0 millioner kroner i  
spillemidler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling 
over de fire tilskuddspostene var da 5,1 millioner kroner 
høyere enn tildelingen for 2018.  

Med bakgrunn i den begrensede ressurssituasjonen i NIF  
la man i 2019 vekt på å løse kjerneoppgavene. I tillegg 
til kjerneoppgavene var oppmerksomheten rettet mot 
digitaliseringen og moderniseringen av hele organisa- 
sjonen. Digitalisering og modernisering av Norges største 

organisasjon er krevende både når det gjelder ressurser 
og økonomi. Dette arbeidet startet opp i 2017 og ble 
fulgt opp i 2018 og 2019.  Det er i løpet av 2018/2019 
tilført 25,0 millioner til digitaliseringsprosjektene. 

Med bakgrunn i de senere års investeringer på IT-om-
rådet, var det i 2019 behov for å søke om opptak av 
kassekreditt. Den innvilgede kassekreditten ble ikke 
benyttet, da NIF mottok utbetalingen av momskom-
pensasjonen tidligere enn ventet. Det ser ut til at det 
også i 2020 vil være behov for opptak av kassekreditt. 

Kontantstrømoppstillingen viser en økning i behold-
ningen av bankinnskudd og kontanter på 28,6 millioner 
kroner fra 2018 til 2019. Idrettens konsernkontosystem 
er innarbeidet i balansen til NIF. Deltakernes bankinn-
skudd (alle deltakere unntatt NIF) er på 386,9 millioner 
kroner per 31. desember 2019. Dette er 5,4 millioner 
kroner lavere enn per 31. desember 2018. NIFs bank-
innskudd per 31. desember 2019 er 61,1 millioner kroner. 
Dette er 34,0 millioner kroner høyere enn per 31. desember 
2018. 

1.3.4 Kredittrisiko 
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføljen  
til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, der  
NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i 
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pantelånet  
som står oppført i balansen, har en flytende rente. Det er 
en renterisiko knyttet til pantelånet ved renteendringer. 

1.3.5 Plassering av overskuddslikviditet 
I løpet av 2019 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 2019 var totalt 200 millioner 
kroner plassert i pengemarkedsfond. Det foreligger en 
viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved 
avleggelse av årsregnskapet for 2019.  

1.3.6 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. 
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1.3.7 Fremtidsutsikter 
NIF fikk tildelt 730 millioner kroner i spillemidler for 
2020. Dette er 14 millioner kroner mer enn tildelingen i 
2019. Toppidretten var det området som ble tildelt den 
største økningen (8 millioner kroner). Styret er tilfreds 
med at Kulturdepartementet aksepterte behovet for å 
styrke utøverfinansieringen, samt utvikle bredden og 
mangfoldet i norsk toppidrett. 

I langtidsplanen for norsk idrett, Idretten vil! er det 
prioritert fire strategiske satsingsområder som danner 
grunnlag for idrettens arbeid de neste fire årene: 

 – Livslang idrett 

 – Bedre idrettslag 

 – Flere og bedre anlegg 

 – Bedre toppidrett 

Den pågående digitaliseringsprosessen av norsk idrett 
vil også i 2020 og de kommende årene kreve ytterligere  
tilførsel av både kompetanse og kapital. 

De fleste ansatte i NIF har pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse (SPK). Statens pensjonskasse har varslet  
endringer i ordningen, noe som vil medføre at arbeids-
giver vil få en betydelig økning i pensjonskostnadene 
fra og med 2021. Med bakgrunn i dette har NIF igangsatt  
en totalvurdering av pensjonsordningene som også  
inkluderer finansering av dem.  

1.3.8 Korona (COVID-19) 
Korona-pandemien har betydelig konsekvenser for 
verdenssamfunnet og for norsk idrett og NIF.  

På bakgrunn av den uoversiktlige situasjonen for norsk 
idrett, ba NIF den 12. mars 2020 helsemyndighetene 
om en straksavklaring for hvordan norsk idrett skulle 
forholde seg til pandemien og myndighetenes retnings-
linjer. Samme dag kom det tydelig retningslinjer om 
at all organisert idrett opphører i første omgang fra  
12. mars til og med 26. mars 2020. En informasjon NIF 
umiddelbart informerte hele norsk idrett om. 

Pandemien rammer norsk idrett og de frivillige hardt 
både sportslig og økonomisk. 

Dette gjelder både innenfor toppidrett og i bredde-
idretten, og for frivilligheten generelt. De fleste organi-
sasjonsleddene møter store inntektsreduksjoner uten 
at det er mulig å kompensere dette med reduserte 
kostnader. Dette gir umiddelbar negativ likviditetseffekt 
og likviditetsutfordringer. 

På vegne av norsk idrett har NIF derfor bedt om en 
statlig tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av de 
tapte inntektene som hele idrettsbevegelsen, blir på-
ført som følge av at all organisert idrett nå er opphørt. 

NIF etablerte 4. mars en beredskapsgruppe som til nå 
har hatt fokus på:  

• Tidsriktig informasjon til hele organisasjonen om 
situasjonen og retningslinjer/regler 

• Kontakt med offentlige myndigheter 

• Norsk idretts renommé og omdømme 

• Mediehåndtering 

• Juridisk bistand/retningslinjer 

Fremover vil fokuset i større grad være idrettspolitisk 
påvirkningsarbeid og økonomisk bistand til organisa-
sjonsleddene.  

Konsekvensene for NIF vil utredes i nær fremtid. NIF er 
i stor grad finansiert med spillemidler som er tildelt for 
2020, slik at for paraplyorganisasjonen er den største 
risikoen de langsiktige økonomiske effektene.  

NIF vil følge utviklingen i situasjonene tett og iverk-
sette tiltak løpende. 

1.3.9 Styrets vurdering 
Styret er av den oppfatning at det er grunnlag for 
fortsatt drift, og regnskapet for 2019 er avlagt under 
denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir års-
beretningen og årsregnskapet en rettvisende oversikt 
over utviklingen og resultatet av virksomheten. 

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. NIF har lagt til rette for ulike 
helsefremmende tiltak for de ansatte. Det er kun regi-
strert en lettere personskade i 2019. Totalt sykefravær 
i 2019 var 3,8 %, en økning på 1 prosentpoeng fra 2018. 

1.5 Likestilling 
Totalt antall ansatte i NIF ved utgangen av 2019 var 372. 
Av disse var 170 kvinner og 202 menn. Antall årsverk i 
2019 var 323,2. Av disse var 34,1 midlertidige stillinger. 

94 av 372 ansatte var ansatt i en deltidsstilling,  
52 menn og 42 kvinner, med en gjennomsnittlig stillings-
prosent på 42,3 prosent. Mange av de deltidsansatte 
er ansatt i prosjekter eller har ulike fagspesifikke stil-
linger som leger, fysioterapeuter etc. og har en annen 
hovedarbeidsgiver enn NIF. Det informeres om alle  
ledige stillinger internt der ansatte i deltidsprosenter  
har mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf.  
arbeidsmiljøloven § 14-3. 

Oslo, 17. mars 2020

Berit Kjøll
President

Vibecke Sørensen
1. visepresident

Johan Olav Koss
2. visepresident

Kristin Kloster Aasen
IOC

Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant

Kathe Langvik
Ansattes representant

Sebastian H. Henriksen
Styremedlem (2019-2023)

Sondre Sande Gullord
Styremedlem (2019-2023)

Zaineb Al-Samarai
Styremedlem (2019-2023)

Elisabeth Faret
Styremedlem (2019-2021)

Ole Jørstad
Styremedlem (2019-2021)

Erik Unaas
Styremedlem (2019-2021)

Astrid Strandbu
Styremedlem

Emilie Zakariassen Hansen
Styremedlem (2019-2021)

NIFs ledergruppe besto av 50 prosent kvinner og  
50 prosent menn ved utgangen av 2019 og kjønns- 
fordelingen blant ledere med personalansvar, var  
54 prosent menn og 46 prosent kvinner. Arbeidet 
med å øke likestilling og motvirke diskriminering har 
også i 2019 vært i fokus ved rekruttering av ansatte og  
tillitsvalgte. 

Arbeidet med å øke likestilling og motvirke diskrimi-
nering har også i 2019 vært i fokus ved rekruttering av 
ansatte og tillitsvalgte. 

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 virksom-
heten ved Ullevaal stadion, Sognsvann, Marienlyst i 
Drammen, Bardufosstun eller ved idrettskretsenes 
kontor. I 2020 er det igangsatt et arbeid for å kart-
legge NIFs innsats opp mot FNs bærekraftsmål.  
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