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1.

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

ISF-styrets innstilling:
Listen over fullmakter, kontrollert av ISF-styret, godkjennes.

2.

GODKJENNING AV SAKLISTEN

Forslag til vedtak:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:

Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenning av saklisten
Godkjenning av forretningsorden
Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps
Beretninger/årsrapporter, regnskaper med revisors beretning
Tilsetting av revisor
Opptak av nye medlemmer
Langtidsplan og budsjett – se vedlegg
Forslag til ISF-tinget
Valg

ISF-styrets innstilling:
ISF-styrets forslag til sakliste godkjennes.

3.

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Forslag:
1.

Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen
føres av de valgte sekretærer.

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til
fem minutter første gang, tre minutter andre gang og ett minutt tredje gang.
3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Dirigentene
kan foreslå forkortning av taletiden og sette strek for de inntegnede talere.
4. Øvrige møtende med talerett og uten stemmerett i saker de skal representere/presentere:
Lovutvalgets medlemmer, ledere i de faste utvalg, kontrollkomiteens medlemmer,
valgkomiteens medlemmer, daglig leder ISF og ISF revisor.
5.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag kan ikke
settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på saklisten.

ISF-TINGET 2019

IDRETTENS STUDIEFORBUND

6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak ISFs vedtekter
fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
7.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

8. ISF-tinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen.

ISF-styrets innstilling:
ISF-styrets forslag til forretningsorden godkjennes.

4.

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ OG
TELLEKORPS

Forslag:
Det velges:
Dirigenter (2):
Sekretærer (2):
Redaksjonskomité:
Tellekorps:
Signere protokoll:

Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget
Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget
Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget
Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget
Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget

ISF-styrets innstilling:
ISF-styrets forslag vedtas.

5.

BERETNINGER/ÅRSRAPPORTER, REGNSKAPER MED REVISORS
BERETNING 2015-2018

ISF sine beretninger/årsrapporter og ISFs regnskaper med revisors beretning for 2015, 2016, 2017 og
2018 er vedlagt tingdokumentene, se vedlegg 1.
ISF-styrets innstilling:
De fremlagte årsmeldingene for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes.
De fremlagte regnskaper for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes.

6.

TILSETTING AV REVISOR

Forslag:
Deloitte engasjeres som revisor for Idrettens studieforbund i tingperioden 2019-2023. Idrettsstyret gis
fullmakt til å fastsette honoraret.
ISF-styrets innstilling:
Forlaget til revisor godkjennes.
ISF-TINGET 2019
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7.

OPPTAK AV NYE MEDLEMMER

ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og
idrettslag) og for øvrige organisasjoner som tilslutter seg ISFs hovedformål (ISFs vedtekter § 2).
Idrettstinget vil behandle opptak av nye særforbund i NIF. Opptak av nye særforbund i NIF gir
automatisk medlemskap i ISF om ikke særforbundet selv bes fritatt for slikt medlemskap.
Det har ikke kommet søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er medlemmer av
NIF (ISFs vedtekter § 2). Siden ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer
av NIF, så vil det ikke være nødvendig med egne søknadsprosesser for opptak i ISF for nye særforbund
i NIF.
ISF-styrets innstilling:
ISF-tinget tar saken til orientering.

8.

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT

I henhold til ISFs vedtekter skal det utarbeides langtidsplan og –budsjett som skal behandles på ISFtinget. I henhold til vedtektene skal også ISF til enhver tid arbeide innenfor rammene av NIFs formål.
Forslag:
Inntekter
Offentlige Tilskudd

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

8 400

8 400

8 400

Budsjett
2023

8 400 1

Tilskudd NIF

2

Kursinntekter
Renteinntekter

3

100

100

100

8 500

8 500

8 500

8 500

Tilskudd til studievirksomhet
Drift kursadministrasjon inkl.
support og kursløsning

4 500

4 500

4 500

4 500 5

4 000

4 000

4 000

4 000 6

SUM KOSTNADER

8 500

8 500

8 500

4 500

0

0

0

0

SUM INNTEKTER

100 4

Kostnader

RESULTAT
Kommentar til langtidsplan og budsjett:

ISF-styret har vedtatt følgende langtidsbudsjett for perioden 2020-2023.
Til grunn for langtidsbudsjettet forutsettes at ordningen fortsetter som tidligere og at kurstimeantallet
opprettholdes. I dag er timesatsen uten lærer 66 kr, og med lærer 88 kr.
ISF vil hvert år justere kurstimesatsen slik at de harmoniserer med mottatt tilskudd fra VOX.
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1) Offentlig tilskudd
Forutsetter at ordningen opprettholdes og at antall tilskudds berettigede kurs i
idrettsorganisasjonen er stabil.
2) Tilskudd fra NIF
NIF gir ikke tilskudd til ISF lengre.
3) Kursinntekter
Inntekter fra avholdte kurs. Denne posten har en tilsvarende kostnadsside da midlene
utbetales i sin helhet.
4) Renteinntekter
Renteinntektene holdes på det sammen nivået i hele perioden.
5) Tilskudd til studievirksomhet
Tilskudd/subsidiering av gjennomførte kurs.
6) Drift kursadministrasjon inkludert support og kursløsning
ISF-styrets innstilling:
ISF-tinget godkjenner langtidsplan og –budsjett for virksomhet finansiert av tilskuddet fra
Kunnskapsdepartementet.
ISF-styret gis fullmakt til å utarbeide fullstendig langtidsplan og –budsjett for ISF basert på
Idrettstingets vedtak som berører ISFs oppgaver og budsjett. ISF-styret legger fram langtidsplan med
budsjett på Ledermøtet i 2020.
Bakgrunn for innstillingen:
Medlemsorganisasjonenes kompetansearbeid er i all hovedsak finansiert gjennom egne inntekter og
tilskudd fra spillemidlene (post 1, 2 og 3 i spillemiddelsøknaden). ISF er i tillegg avhengig av tilskudd
fra NIF for å opprettholde dagens sentrale service overfor medlemsorganisasjonene. Av denne grunn
legges det kun frem et forenklet budsjett for tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til godkjenning.

ISF-TINGET 2019
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9.
9.1

FORSLAG TIL ISF-TINGET
ENDRING AV VEDTEKTENE TIL IDRETTENS STUDIEFORBUND - FORSLAG FRA
ISF-STYRET

Forslag til vedtak:
VEDTEKTER FOR IDRETTENS STUDIEFORBUND
1. Organisasjon, formål og oppgaver
Idrettens Studieforbund (ISF) er en fellesorganisasjon for utdanning- og opplæringsvirksomhet for alle
organisasjoner som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
ISFs hovedformål er å samordne, tilrettelegge for, og gjennomføre idrettsrelatert voksenopplæring for
sine medlemmer, i samsvar med voksenopplæringslovens overordnete mål for studieforbundenes
opplæringsaktivitet.
ISF skal, innenfor sitt formål, være et bindeledd mellom medlemmene, offentlige myndigheter og andre.
2. ISF-tinget
2.1 Innkalling, avvikling mv.
ISF-tinget er ISFs høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Styret
innkaller til tinget innen 5 måneder før det avholdes. Forslag til ISF-tinget må være sendt ISF-styret
innen 4 måneder før tinget holdes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter må være
tilgjengeliggjort av ISF- styret senest én måned før ISF- tinget avholdes.
2.2 Oppgaver
ISF- tinget skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkjenne de fremmøtte representantene
Velge dirigent
Velge to personer til å føre protokoll
Velge to personer til å undertegne protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle beretning for tingperioden
Behandle regnskap med revisors beretning
Behandle langtidsplan og budsjett
Behandle forslag til endring av vedtektene
Behandle andre forslag
Engasjere revisor
Velge styre:
a. leder
b. to medlemmer
14. Velge ledere fra de regionale leddene for å lede regionleddet, eller gi styret fullmakt til å
oppnevne ledere.
15. Velge valgkomité:
a. leder
b. to medlemmer
16. Velge to medlemmer til kontrollutvalget.
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2.3 Vedtaksførhet og stemmegivning
ISF-tinget består av ISF-styret, og representanter fra ISFs tilsluttede organisasjoner, tilsvarende
representasjonsordningen på Idrettstinget. Tinget er vedtaksført med det antall godkjente
representanter som møter.
Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte
eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
2.4 Ekstraordinært ISF-ting
Ekstraordinært ISF-ting innkalles av ISF-styret med minst én måneds varsel etter:
a) vedtak av ISF-tinget
b) vedtak av ISF-styret
c) krav fra minst 1/4 av ISFs representasjonsberettigete organisasjonsledd.
For øvrig gjelder pkt. 2.3.
3. ISF-styret
Styret er høyeste myndighet mellom ISF-tingene, og skal iverksette ISF-tingets vedtak, besørge den
alminnelige forvaltning, og representere ISF utad.
4. ISFs regionale ledd
ISF har en regional organisasjonsmessig forankring i hele landet gjennom regionleddene.
Regionleddene sammenfaller med den statlige regioninndelingen, og ledes av person valgt på ISFtinget, se pkt. 2.2.
Regionleddet skal arbeide for å ivareta ISFs oppgaver i regionen, jf. pkt. 1.
5. Endring i ISFs vedtekter
Endringer i vedtektene kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting. Vedtektsendringer krever
minst 2/3 flertall av de avgitt stemmer.
ISFs-styre kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige vedtektsendringer mellom tingene.
Endringene må godkjennes på førstkommende ISF-ting.
Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart med mindre annet fremgår av vedtaket.
6. Utmelding
Tilsluttede organisasjoner kan, ved skriftlig melding til ISFs styre, melde seg ut av ISF og ansees uttrådt
1 måned etter at styret har mottatt melding om utmeldingen.
7. Oppløsning
Oppløsning av ISF kan bare behandles på ordinært ISF-ting etter å ha vært oppført på sakslisten.
Forslag om oppløsning må vedtas med minst ¾ flertall.
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Begrunnelse for forslaget:
Styret i ISF mener det er behov for en modernisering av ISF. ISF bør ha en organisasjonsstruktur som
både bidrar til en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av ressursene for å sikre måloppnåelsen,
samtidig som de demokratiske prosessene er ivaretatt.
ISF-styret har vært i dialog med Kompetanse Norge, som har bekreftet at forslag til nye vedtekter
ivaretar de kravene som stilles til vedtekter for studieforbund.
Styret foreslår derfor flere materielle endringer i gjeldende vedtekter, i tillegg til lovtekniske og
språklige endringer. De viktigste materielle endringene fremgår nedenfor.
Til ISFs organisasjon, formål og oppgaver:
Det foreslås en forenkling av innledende bestemmelser i de opprinnelige vedtektene om ISFs formål,
oppgaver, medlemskap/ organisatorisk oppbygning og virkeområde, som foreslås samlet i én
bestemmelse. Tidligere fulgte det av vedtektene at andre organisasjoner enn de som er medlemmer av
NIF kunne søke om medlemskap i ISF. Denne adgangen foreslås fjernet, og det foreslås presisert at
ISF er en fellesorganisasjon for organisasjoner som er tilsluttet NIF, og som automatisk blir medlem i
ISF.
Til ISF-tinget:
Gjeldende bestemmelse har en ufullstendig regulering av tingets oppgaver. De foreslåtte endringene
er dels en kodifisering av praksis mht. tingets oppgaver. Tingets oppgave med å behandle søknader
om medlemskap er dessuten fjernet, som følge av forslaget om at ISF ikke skal være åpen for
organisasjoner som ikke er tilsluttet NIF.
Det forslås også endringer i bestemmelsen om hvem som skal velges på ISF-tinget. Det foreslås at
antallet i ISF-styret reduseres, til leder og to medlemmer. Det foreslås også at ledere for de regionale
leddene velges på tinget, ev. at styret gis fullmakt til å oppnevne slike ledere. Se under.
Hvor mange medlemmer som skal velges til valgkomité og kontrollutvalget er foreslått presisert. Når
det gjelder valgkomiteen og kontrollutvalgets mandat er ikke dette særskilt regulert i vedtektene, og
det vises til gjeldende bestemmelser om NIFs valgkomité og NIFs kontrollutvalg i NIFs lov.
Regler om vedtaksførhet og stemmegivning fulgte ikke tidligere av vedtektene, og er nå regulert i
forbindelse med ISF-tinget.
Det foreslås en forenkling i bestemmelsen om når det skal innkalles til ekstraordinært ting.
Til ISF-styret:
Bestemmelsen om ISF-styret foreslås endret, for å samsvare med forslaget til endring av antall
styrerepresentanter som skal velges på tinget. Videre foreslås det å presisere styrets myndighet og
oppgaver. Styrets valgperiode, adgang til å oppnevne arbeidsutvalg og daglig leders tale og forslagsrett
i styret foreslås fjernet.
Til ISFs regionale ledd:
Det foreslås en forenkling av organisasjonsstrukturen, og å fjerne fylkesleddsting og fylkesstyre. Dette
foreslås erstattet med en leder for ISF i hver region. Regionleddet skal representere ISF, og ivareta
ISFs oppgaver i regionen. Som en konsekvens av den nye organiseringen fjernes også fylkesstyrenes
adgang til å delegere ISF-oppgaver lokalt til idrettsrådene.
Til ledermøter:
ISF-styret mener ledermøter på sentralt og regionalt nivå er unødvendig, og dette foreslås fjernet.
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Til vedtektsendringer:
Det foreslås at ISF-styret gis myndighet til å foreta midlertidige vedtektsendringer når det foreligger
særlige hensyn, f.eks. dersom endringer i opplæringsloven krever endring av vedtektene.
Til oppløsning:
Det forslås å fjerne kravet om at Idrettsstyret må godkjenne oppløsning av ISF. Slik beslutning må
vedtas av ISF-tinget.

9.2

FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE LEDERE FOR REGIONALE LEDD - FORSLAG FRA
ISF-STYRET

Forslag til vedtak:
ISF-styret får fullmakt til å oppnevne ledere av ISFs regionale ledd i tingperioden, jf. vedtektene pkt.
2.2.
Begrunnelse for forslaget:
ISF skal, i henhold til vedtektene pkt. 4, ha en regional organisasjonsmessig forankring i hele landet
gjennom regionleddene.
ISF-styret foreslår at tinget gir styret fullmakt til å oppnevne ledere til ISFs regionale ledd i den
kommende tingperioden. Det vil i tingperioden skje endringer i de regionale leddene som følge av
regionsreformen, og det er behov for fleksibilitet mht. valg av ledere.

10.

VALG

10.1 ISF-styret og kontrollutvalg
Valgkomiteens forslag:
Valgkomiteen foreslår de samme personene til ISFs styre som til Idrettsstyret, samt de samme personer
til kontrollutvalg for ISF som velges for NIFs kontrollutvalg.
Se valgkomiteens innstilling i dokumentene til Idrettstinget 2019: Vedlegg til sak 15-1: Valgkomiteens
arbeid og innstilling.

10.2 Leder og personlig varamedlem for valgkomiteen til ISF-tinget 2023
ISF-styrets forslag:
Leder:
Personlig varamedlem:

Likelydende som for Idrettstinget

ISF-TINGET 2019
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11.

VEDLEGG:

ÅRSBERETNINGER OG
ÅRSREGNSKAP 2015-2018

ISF-TINGET 2019

ÅRSBERETNING
2015

IDRETTENS STUDIEFORBUND

Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01.2015 til 31.12.2015

Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2015

Side 1

Innhold
1

STYRETS BERETNING 2015

3

2

ORGANISASJON

3

3

STØTTESYSTEMER

4

4

RAPPORTERING PÅ OVERORDNEDE MÅL FOR STUDIEFORBUND

4

4.1

Idrettens studieforbunds virksomhet og de overordnede målene

4

4.2

Måloppnåelse og endringer i 2015

6

5

RAPPORTERING I FORHOLD TIL MÅL FOR VOKSENOPPLÆRINGEN 7

6

ANDRE STØTTEORDNINGER

8

7

ØKONOMI

9

8

SAMARBEID EKSTERNT

10

9

UTFORDRINGER

10

10

ARBEIDSMILJØET

10

REGNSKAP OG BALANSE FOR IDRETTENS STUDIEFORBUND (ISF) 2015 (1 000 KR)

Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2015

12

Side 2

1

Styrets beretning 2015

Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) har i 2015 hatt 1 styremøte og behandlet 1 sak.
ISFs ting ble avholdt 5.- 7. juni 2015 i Trondheim.
For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige
oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bistår ISF
administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. NIFs
Generalsekretær er daglig leder for ISF. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er
lagt til NIFs klubbsupport, som også ivaretar rapporteringsoppgavene. Til sammen
utgjør bemanningen sentralt 3,5 årsverk.
Regnskapet for Idrettens Studieforbund viser et årsresultat kr 0,-. Egenkapitalen pr.
31.12.15 er kr 245.000,-. ISFs virksomhet er i hovedsak basert på finansiering fra
voksenopplæringsmidler og tilskudd fra NIF. Av disse grunnene mener styret at det er
grunnlag for fortsatt drift og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.

2

Organisasjon

Medlemsorganisasjoner
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne
vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om
voksenopplæring. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i
idrettsforbundet, dvs. særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et
eget styre. Styret er valgt på ISF-tinget. ISF i de 19 fylkene/regionalt har også valgte
styrer. Disse er personidentiske med styret i idrettskretsene.
Forbundsstyret
På ISF-tinget 5.- 7. juni 2015 i Trondheim ble følgende styre valgt for perioden 20152019:
Leder:
1. Nestleder:
2. Nestleder:
Styremedlemmer:

Tom Tvedt (Randaberg IL)
Kristin Kloster Aasen (Bærum Rideklubb)
Oddvar Johan Jensen (Ask Friidrett)
Guri Ramtoft (Nome Rideklubb), Sondre Sande Gullord
(NTNU IL), Anne Berit Figenschau (BK Tromsø), Marcela
Montserrat Fonseca Bustos (Kjelsås IL), Marit Roland Udnæs
(Lillehammer Skiklubb), Vibecke Sørensen (Oslo IL),
Sigbjørn Johnsen (Brumunddal Fotball), Jorodd Asphjell
(Orkdal IL), Geir Johannessen (Ansattes representant).

Sentraladministrasjonen
NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. NIF har inkludert utførelsen av ISFs
administrative funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, tilsvarende 3,5 årsverk.
Det kursadministrative senteret er samordnet med idrettens fellestjenester, som yter
support til særforbundene, kretsene og klubbene. Oppgavene er:
 Godkjenning og registrering av studieplaner.
 Godkjenning og kontroll av VO-søknader, rapporter og statistikker.
 Forestå utbetaling av VO-midler.
 Rådgivning rundt VO, lover og regelverk, samt informasjon om endringer.
 Opplæring i bruk av idrettens kursadministrative datasystem (www.minidrett.nif.no
og www.sportsadmin.no).
Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2015

Side 3

Kompetanseutvalget i norsk idrett
Kompetanseutvalget består av fem særforbundsrepresentanter, én
idrettskretsrepresentant og én NIF representant. Kompetanseutvalget og ISF
samarbeider om retningslinjer og kriterier vedrørende kompetanseutvikling i
kursøyemed i norsk idrett. Utvalget har ansvaret for å utvikle og ivareta felles
retningslinjer, herunder retningslinjer for kompetansearbeidet i norsk idrett. Utvalget
avgjør hva NIF skal tilby av fellesidrettslig kompetanseutvikling innen klubb-, trener- og
ledelsesutvikling. Alle 54 særforbund og 19 idrettskretser har forpliktet seg til å følge
disse retningslinjene. Denne organiseringen er viktig for å skape delaktighet og eierskap
hos brukerne av kompetansetilbudene i idretten.

3

Støttesystemer

All fellesidrettslig utdanning er samlet i portalløsningen Minidrett. Den
kursadministrative plattformen, SportsAdmin, er integrert i denne. ISF jobber for å sette
kursarrangørene sentralt og lokalt i stand til å utføre de fleste kursadministrative
oppgaver selv gjennom Minidrett og SportsAdmin. Det arbeides med en ny
kursadministrativ løsning som skal erstatte SportsAdmin, for å forenkle rapporteringsog utbetalingsrutiner.

4

Rapportering på overordnede mål for studieforbund

Ifølge voksenopplæringslovens §4 skal studieforbundene drive sin opplæringsaktivitet
på grunnlag av følgende overordnede mål:
a)
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for
bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b)
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c)
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d)
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik
møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e)
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f)
Å være en selvstendig arena for læring og supplement til offentlige
utdanningstilbud for voksen.
«Studieforbundene skal i årsberetningen rapportere om forhold knyttet til oppfyllelsen
av de overordnede målene fastsatt i voksenopplæringslovens §4», ifølge tildelingsbrev til
studieforbund for 2015 fra VOX. Videre følger en beskrivelse for ISFs virksomhet for
oppfyllelsen av disse målene.

4.1

Idrettens studieforbunds virksomhet og de overordnede målene

I vedtektene til Idrettens studieforbund, står følgende under studieforbundets formål;
Idrettens Studieforbund (ISF) er et samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens
utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine medlemmer. ISFs hovedformål er
voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning. ISF arbeider til enhver tid innen
rammen av NIFs formål. ISF skal gjennom sin virksomhet dyktiggjøre medlemmene
og medlemsorganisasjonene til beste for idrettsarbeidet i Norge basert på det kulturog verdigrunnlag som norsk idrett står for.
Hovedformålet søkes nådd gjennom følgende primæroppgaver:
-

å skolere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
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-

å arrangere voksenopplæringstiltak åpne for alle
å legge til rette for utdanning blant idrettsutøvere
å produsere og distribuere materiell innen definerte områder
å spre informasjon og kunnskap om kultur- og voksenopplæringsspørsmål
å engasjere seg i studie- og kulturarbeid som fremmer
medlemsorganisasjonenes og norsk idretts interesser

Disse vedtektene gjelder både for ISF sentralt og ISFs fylkesledd.
I Norges idrettsforbunds lov står følgende om organisasjonens formål:
§1-2. Formål
(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering
eller etnisk opprinnelse. 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

(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed
styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.
NIF bistår ISF administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs
administrasjon. ISF er et samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens
utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine medlemmer, herunder særforbundene og
idrettslagene. ISF bygger på medlemskap av organisasjoner med individuelle
medlemmer. ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av
NIF (særforbund og idrettslag) og for øvrige organisasjoner som er tilslutter seg ISFs
hovedformål. Søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er
medlemmer av NIF skal avgjøres av ISF-tinget. ISF har organisasjonsledd i alle 19
fylkene kalt ISFs fylkesledd.
ISF har ikke egne aktivitetsmidler for den utadrettede virksomheten innen
fellesidrettslig utdanning, men er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige
tilskudd som gjennomføres i medlemsorganisasjonene er i samsvar med
voksenopplæringsloven og øvrige regelverk. Aktiviteten som innfrir kriteriene i lov om
voksenopplæring er dokumentert og kommer frem i de årlige statistikker som ISF
utarbeider.
Å være aktiv i idrettsorganisasjonen bidrar til å vedlikeholde og styrke demokratiet.
Idretten skal være en danningsarena for barn og unge, der en som medlem har mulighet
til å påvirke prosesser ved deltakelse i årsmøter ved fylt 15 år. Gjennom å delta i
idrettsorganisasjonen opplever mange i tillegg til å være fysisk aktive, både tilførsel av
kompetanse, men også det å ha et meningsfylt liv ved å engasjere seg i noe som oppleves
viktig for dem i et fellesskap. Idretten er også en av de viktigste arenaer for inkludering
av minoriteter, spesielt blant barn og unge. Ved å tilby et spekter av idretter og kurs, er
dette også med å sikre mangfoldet av aktiviteter i norsk idrett. NIF ser at stadig flere
velger å ta formell idrettsutdanning, men den uformelle kompetansehevingen til
frivillige trenere og ledere, vil også fremover være svært viktig å holde fokus på og
videreutvikle.
I opplæringsvirksomheten for medlemsorganisasjonene er temaene relatert til utvikling
av trenere, ledere, aktivitet, klubb og organisasjon. Videre arbeider organisasjonen
aktivt med endringer i kursvirksomheten generelt for å møte behovene i et samfunn som
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stadig er i endring, samt organisasjonen arbeider gjennom flere informasjonskanaler for
å gjøre de overordnede målene kjent hos medlemsorganisasjonene. Eksempelvis
presenteres målene og arbeidet gjennom utviklingsdager og i kurs i
rapporteringssystemet Minidrett og SportsAdmin, der alle medlemsorganisasjonene er
aktive brukere.
Medlemsorganisasjonenes prioritereringer skal være tuftet på verdigrunnlaget for norsk
idrett, mål og innhold i Idrettspolitisk dokument 2015-2019, samt sammenfallende
interesser og behov fra medlemmene. På bakgrunn av dette har derfor ikke ISF utviklet
et eget strategidokument.

4.2

Måloppnåelse og endringer i 2015

I henhold til Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019 skal norsk idrett utvikle
seg videre som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende
oppvekstsvilkår for alle barn og unge. NIF skal arbeide for at alle mennesker gis
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Det er omfattende
ungdomssatsing i norsk idrett i denne idrettspolitiske perioden, og det er iverksatt
mange tiltak for nå denne målgruppen.
Eksempelvis er det omtrent 400 ungdommer som har gjennomgått lederutdanning i
2015, og det har vært omfattende skolering og oppfølging av 220 ungdom i forkant av
ungdoms-OL 2016. Et annet eksempel på god måloppnåelse er gjennomføring av
Aktivitetslederkurs i barneidrett, som er et omfattende kurs på 16 timer. Det har blitt
gjennomført 66 Aktivitetslederkurs for barn i idrettskretsene, med 708 deltakere.
Tiltak for å utvikle nye kurstilbud eller temaer baserer seg på interesser og behov blant
medlemmene i norsk idrett, samt med oppfølging av idrettspolitisk dokument. Utover
dette arbeider NIF og medlemsorganisasjonene med utvikling av Trenerløypen på alle
nivåer. Trenerløypen er det vedtatte rammeverket for trenerutdanning i norsk idrett
som beskriver mål, prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav. Rammeverket ble
operasjonalisert i organisasjonen i 2014.
Videre har Trenerløypen bidratt til omfattende samarbeid blant særforbund om
fellesleveranser på tvers av idretter. Siden 2011 har særforbundene jobbet målrettet med
å implementere Trenerløypen, og per 31.12.2015 har 48 av 54 særforbund godkjent
Trener 1 utdanning (4 særforbund skal ikke ha trenerutdanning; Student, Bedrift,
Casting og Luftsport). For Trener 2- og 3- utdanningene har henholdsvis 18 og 5
særforbund fått godkjent disse. Dette er utvikling siden 2014, og et resultat norsk idrett
er meget fornøyd med.
Trenerløypen skal bidra til: høyere trenerstatus, flere kvalifiserte trenere på alle nivå,
bedre aktivitetstilbud i klubber og lag, kvalitetsheving for norsk idrett, muligheter for et
kompetansegivende samarbeid med høgskolene og muligheter for å kvalifisere trenere
internasjonalt. På sikt kan dette bidra til at flere blir medlemmer av norsk idrett og at
enda flere medlemmer ønsker å holde på lengre i frivilligheten gjennom gode og
tilpassede aktivitetstilbud. Økt kompetanse og innsikt fra ledere, trenere og andre
frivillige i idretten kan være med å påvirke utviklingen positivt, samt i økende grad sikre
en åpen og inkluderende idrett.
NIF har i løpet av de siste årene utviklet en e-læringsportal som inneholder moduler
tilhørende Trener 1 og 2 i Trenerløypen. Etterutdanningsmoduler i fellesidrettslige
emner er under utvikling. E-læring gjør at enda flere kan delta og øker tilgjengeligheten
av kompetansehevende tiltak, samt at det bidrar til å skape variasjon av arbeidsmåter.
Nye arbeidsformer vurderes kontinuerlig i norsk idrett for å styrke det pågående
arbeidet. Ovenstående iverksettelse av e-læringsmoduler er et eksempel på et tiltak av
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nye arbeidsformer. I tillegg har NIF ved Olympiatoppen utviklet fellesidrettslige
moduler på Trener 3 i henhold til kravene i Trenerløypa, og har gjennomført ett trener 3
kurs i samarbeid med særforbund i løpet av 2015.
Kompetanseutvalget, et fellesidrettslig utvalg, hvor både særforbund, idrettskretser og
NIF er representert, koordinerer utviklingen av kompetansesamarbeidet på flere
fellesidrettslige områder. Basis for samarbeidet er de mål og strategier som er vedtatt i
Idrettspolitisk dokument. ISF ser det som en naturlig oppgave å være en sentral
serviceorganisasjon for dette samarbeidet, og bistå med felles teknologi og
kursadministrativ bistand.
Idrettens studieforbund har ikke igangsatt egne tiltak for å prioritere fordeling av
tilskudd. Hver enkelt medlemsorganisasjon søker om godkjenning av kurs og tilskudd i
den kursadministrative plattformen, SportsAdmin, og det er ISF som er ansvarlig for
oppfølging og godkjenning av kurs i dette systemet. I løpet av 2015 har ISF hatt egne
seminarer for medlemsorganisasjonene vedrørende kurs og tilskudd, samt ISF har hatt
jevnlig oppfølging av særforbundene, særskilt på innholdet i kursbeskrivelsene,
herunder for å sikre læringsmålene i kursene.
All kursvirksomhet i norsk idrett registreres i rapporteringssystemet, SportsAdmin, og
disse resultatene rapporteres til SSB, VOX og flere departementer.
Deltakelse i idrett kan styrke kulturelt mangfold og deltagelse i kulturlivet generelt. Det
er flere medlemsorganisasjoner som eksempelvis utvikler brosjyrer og kurs på flere
språk som bidrar til inkludering av minoritetsgrupper i samfunnet. NIF har utviklet en
idrettslagsbrosjyre på ni forskjellige språk. Dette kan bidra til at flere deltar på kurs i
idretter og aktiviteter som de ellers kanskje ikke ville deltatt i. Mange
medlemsorganisasjoner samarbeider også med andre aktører, slik som asylmottak,
andre religiøse- og kulturelle organisasjoner, Røde kors m.fl. for å aktivisere og øke
mangfoldet i norsk idrett, samt bidra til at enda flere kan få påvirke egen livssituasjon.
Andre finansieringskilder bidrar også til idretten for å utjevne sosiale ulikheter,
herunder bidrar med økonomiske støttetiltak for aktive medlemskap og deltakelse i
idrettslige aktiviteter.
Videre dokumenterer ISF at oppsatte mål er nådd gjennom statistikk hentet fra
SportsAdmin.

5

Rapportering i forhold til mål for voksenopplæringen

ISF har i 2015 gjennomført 3.062 kurs som har fått utbetalt VO-midler fra VOX, noe
som er en økning på 71 kurs sammenliknet med 2014. Det har videre i 2015 vært
iverksatt 75.223 kurstimer med totalt 36.215 deltakere. Det har i 2015 blitt gjennomført
3.549 flere kurstimer enn i 2014, samt med 705 flere deltakere i 2015 enn i 2014.
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere
i perioden fra året 2000 t.o.m. 2015.
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Figur 1: antall gjennomførte kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.

Figur 2: antall kurstimer i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.

Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.

Aktiviteten gikk svært mye nedover i perioden 2004-2008, og det er med glede ISF
registrerer at aktiviteten siden 2009 har økt betydelig. ISF utelukker heller ikke at det
kan være noe underrapportering av kurs i hele perioden, dersom kursene ikke har blitt
registrert i enhver tids gjeldene rapporteringssystemer. Det er ellers stor idrettsfaglig
aktivitet i organisasjonen, og særforbundene har økende fokus på aktiviteter rettet mot
klubbleddet, finansiert av blant annet spillemidler til aktivitet for barn, ungdom og
bredde. Både særforbund og idrettskretser utfører flere kursfaglige oppgaver og har ofte
nært samarbeid om utveksling av informasjon og kurslærere.

6

Andre støtteordninger

ISF valgte i 2015 og ikke å søke på tilretteleggingstilskudd fra VOX.
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) lyser hvert år ut reisestipend til kurslærere,
tillitsvalgte eller ansatte i et studieforbund eller i en organisasjon som er medlem i et
studieforbund. Stipendet kan dekke reisekostnader som kan bidra til kompetanseheving,
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motivasjon og/eller idéutvikling i organisasjonens opplæringsarbeid. Reisestipendet er
bevilget over statsbudsjettet, og lyses ut via ISF, som også er saksbehandler og innstiller
søknadene. VOFO behandler søknadene og midlene kanaliseres gjennom ISF.

7

Økonomi

I 2015 fikk ISF til sammen kr. 8.300.603,- fra VOX, hvorav kr. 1.500.000 utgjorde
grunntilskuddet og kr. 6.800.603,- utgjorde opplæringstilskuddet.
Opplæringstilskuddet er beregnet ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble
rapportert for 2012 og 2013. Tilskuddet blir fordelt som refusjon etter faste satser til
kursarrangør (idrettslag, idrettsråd, særkretser, idrettskretser, særforbund, ISF og
idrettsforbundet), ut fra felles fastsatte kriterier basert på timeantall på godkjente,
gjennomførte kurs, samt til administrasjon og drift av ISF.
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra VOX i perioden 2000 t.o.m. 2015.

Figur 4: tilskudd fra VOX (i kroner, NOK)) i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.

ISF mottar årlig tilskudd til administrasjon og drift fra NIF. Tilskuddet fra NIF var i
2015 på kr. 450.000,-. Figur 5 viser utviklingen i tilskuddet fra NIF til ISF i perioden
2000 t.o.m. 2015. Spillemidlene til aktivitet for barn, ungdom og bredde tildeles etter
2004 ikke lenger via ISF, men går direkte fra NIF til medlemsorganisasjonene.
Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med
de øvrige overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og
særforbundene. Store summer er øremerket kompetanseutvikling. I 2015 var dette
tilsammen kr 31.308.206,-. Særforbundene mottok kr. 25.808.206,-, mens
idrettskretsene mottok kr 5.500.000,- til klubb-, trener- og lederutdanning.

Figur 5: tilskudd (i kroner, NOK) til Idrettens studieforbund fra NIF i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.
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8

Samarbeid eksternt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjonen for alle de 15
studieforbundene vi har i landet. Dette er en møteplass for nettverkbygging og
informasjon. ISF betaler årlig kontingent til VOFO. VOFO samarbeider på nordisk plan
med sine tilsvarende organisasjoner i Norden. NIF var representert på VOFOs årsmøte i
2015, og følger fortløpende opp henvendelser fra VOFO.

9

Utfordringer

Idrettens operative utdanningsaktiviteter er medlemsorganisasjonenes ansvar, og skjer
under direkte ledelse av disse. Rollen til ISF er, som tidligere nevnt, å være en sentral
serviceorganisasjon for alle medlemsorganisasjonenes kursaktiviteter, samt føre kontroll
med VO-berettigede tiltak.
Fortsatt faller mange kortere samlinger og kurs utenfor den formelle rammen av hva
som er VO-berettiget i idrettsorganisasjonen. De kursadministrative løsningene tar sikte
på å favne alle typer tiltak, og således legge grunnlaget for en mer helhetlig oversikt og
dokumentasjon av idrettens omfattende kompetansearbeid. Omfattende arbeid på dette
området har vært videreført i 2015. Det jobbes, som nevnt ovenfor, med en erstatning til
SportsAdmin, som skal omfavne all kursvirksomhet i organisasjonen.
Videre er det et omfattende arbeid som gjøres vedrørende Trenerløypen, herunder er
flere og flere e-læringsmoduler utviklet i sammenheng med kurs. ISF arbeider for at elæringsmoduler på sikt også kan bli VO-berettiget.
ISF representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og
organisasjonsvirksomheten innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de
organisatoriske ressursene man legger ned i organisasjonen står i et rimelig forhold til
den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom ordningene. For idretten blir det
viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å administrere en fremtidig
studieorganisering, og ser en positiv utvikling av de økonomiske rammene for
voksenopplæring over statsbudsjettet.

10

Arbeidsmiljøet

Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver,
fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø.
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i
ISF-styret er det per 31.12.15 6 kvinner av 12 totalt. NIF arbeider kontinuerlig med en
helhetlig satsing med fokus på lederutvikling, der kvinner og jenter er en målgruppe.
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Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund (ISF) 2015 (1 000 kr)
Resultatregnskap
Inntekter
Tilskudd NIF
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

Noter
3
3

Sum inntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Tilskudd
Avsatt til senere utbetaling
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2015

2
4
4

Regnskap 2015

Regnskap 2014

450
8 301
116

450
8 501
144

8 867

9 095

1 754
3 338
2 246
1 627

1 754
3 223
2 666
1 585

8 965

9 228

-98

-133

98

133

0

0
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Balanse pr 31.12.15
2 015

2014

Kundefordringer

Eiendeler
1

36

94

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen

6

11 462

8 491

Bank

7

32

19

11 530

8 604

Egenkapital
Årets resultat

245

245
0

Sum egenkapital

245

245

746
4
10 535

71
6
8 282

Sum gjeld

11 285

8 359

Sum gjeld/egenkap.

11 530

8 604

Sum eiendeler

Gjeld

Leverandører
Offentlige avgifter
Avsetninger

5
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Noter til regnskapet
Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler.
Kundefordringer
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 fordringer.
Inntektsføringsprinsipper
Tilskudd inntektsføres når det mottas.
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 kostnadsavsetninger.

Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
Godtgjørelser
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2015.
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning
Kostnader til revisor er kostnadsført med kr.
57 500
Dette beløpet fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon kr. 32 500 og attestasjon av vo-midler kr. 25 000
Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr)

2015

2014

Lønn

1 754

1 754

Sum

1 754

1 754

3,5

3,5

Gjennomsnittlig antall årsverk

Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF
hele året.

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr)

2015

2014

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
Tilskudd fra Norges Idrettsforbund

8 301
450

8 501
450

Sum

8 751

8 951

Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000
kr)
Tilskudd

2015

2014

Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser
Avsatt til senere utbetaling

3 338
2 246

3 223
2 666

Sum

5 584

5 889
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Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000
kr)
Avsetninger

2015

2014

Påløpte ikke utbetalte vo-midler

10 535

8 282

Sum

10 535

8 282

Note 6 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken
solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av,
ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i
i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på
konsernkonto.
Pr. 31.12.15 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 11 462'

Note 7 - BANK
Likvide midler på kr. 32' består av bundne skattetrekksmidler.

Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2015

Side 15

Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemiasgate 14
Postboks221 Sentrum
NO-0103 0510
Norway
Tlf: +47 23 27 90 00
Faks: +47 23 27 90 01
www.deloitte.no

Til tinget i Idrettens Studieforbund
REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Idrettens Studieforbund som viser et resultat på kr O. Arsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen avet årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets
utarbeidelse avet årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som
er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Idrettens Studieforbund per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited
by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent
entity. Please see www.deloittecornzno/omoss for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282
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Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 10. mai 2016
Deloitte AS

revisor

\

Til	
  Idrettstinget	
  i	
  Idrettens	
  studieforbund	
  (ISF)	
  

Kontrollkomiteens beretning for 2015
Kontrollkomiteens	
  oppgaver	
  og	
  arbeid:	
  
Kontrollkomiteens	
  oppgaver	
  etter	
  NIFs	
  lov	
  §	
  2-‐12	
  er	
  å	
  føre	
  tilsyn	
  med	
  Idrettens	
  studieforbunds	
  økonomi.	
  	
  
Kontrollkomiteen	
   skal	
   påse	
   at	
   ISFs	
   midler	
   er	
   anvendt	
   i	
   henhold	
   til	
   lover,	
   vedtak,	
   bevilgninger	
   og	
   økonomiske	
  
rammer,	
   samt	
   at	
   de	
   foretatte	
   økonomiske	
   disposisjoner	
   er	
   i	
   samsvar	
   med	
   organisasjonsleddets	
   lov	
   og	
  
beslutninger	
   fattet	
   av	
   idrettstinget.	
   Kontrollkomiteen	
   skal	
   videre	
   forsikre	
   seg	
   om	
   at	
   organisasjonsleddets	
  
interne	
  økonomiske	
  kontroll	
  er	
  hensiktsmessig	
  og	
  forsvarlig.	
  	
  
Kontrollkomiteen	
   skal	
   påse	
   at	
   regnskapsførselen	
   er	
   pålitelig	
   og	
   at	
   årsregnskap	
   og	
   delårsrapporter	
   gir	
   et	
   korrekt	
  
uttrykk	
  for	
  ISFs	
  drift	
  og	
  finansielle	
  stilling.	
  Kontrollkomiteen	
  skal	
  ved	
  gjennomgang	
  av	
  regnskapene	
  vurdere	
  ISFs	
  
finansielle	
  stilling,	
  forvaltning	
  og	
  drift.	
  	
  
Kontrollkomiteen	
   har	
   i	
   2015	
   gjennomført	
   to	
   møter	
   der	
   idrettsstyret,	
   NIF/ISFs	
   administrasjon	
   og	
   ISFs	
   revisor	
   var	
  
representert.	
  
Kontrollkomiteens	
  bemerkninger	
  til	
  regnskapet.	
  
Vi	
   har	
   gjennomgått	
   styrets	
   protokoller,	
   samt	
   andre	
   dokumenter	
   komiteen	
   har	
   funnet	
   det	
   nødvendig	
   å	
  
gjennomgå.	
  Kontrollkomiteen	
  har	
  fått	
  alle	
  opplysninger	
  som	
  vi	
  har	
  bedt	
  om	
  fra	
  NIF/ISFs	
  administrasjon	
  og	
  ISFs	
  
engasjerte	
  revisor.	
  Vi	
  har	
  fått	
  oss	
  forelagt	
  revisjonsberetningen	
  for	
  2015.	
  Styrets	
  årsberetning	
  for	
  2015	
  og	
  det	
  
styrebehandlede	
   årsregnskapet	
   for	
   2015	
   er	
   gjennomgått.	
   Årsregnskapet	
   viser	
   et	
   resultat	
   på	
   kr	
   0,-‐.	
   	
   Ved	
  
årsavslutning	
  2015	
  økte	
  den	
  frie	
  egenkapital	
  med	
  kr	
  0,-‐.	
  Dette	
  er	
  i	
  tråd	
  med	
  langtidsbudsjettet	
  som	
  ble	
  fremlagt	
  
på	
  ISF-‐tinget	
  i	
  2015.	
  
Det	
  materialet	
  vi	
  har	
  fått	
  oss	
  forelagt	
  gir	
  ikke	
  foranledning	
  til	
  bemerkninger	
  utover	
  det	
  som	
  fremgår	
  av	
  denne	
  
beretning.	
  Kontrollkomiteen	
  har	
  ingen	
  merknader	
  til	
  det	
  forelagte	
  regnskapet.	
  
Kontrollkomiteens	
  vurdering	
  av	
  Idrettens	
  studieforbunds	
  finansielle	
  stilling,	
  forvaltning	
  og	
  drift.	
  
Kontrollkomiteens	
  vurdering	
  er	
  at	
  ISF	
  har	
  forvaltet	
  mottatte	
  midler	
  i	
  henhold	
  til	
  lover,	
  vedtak	
  og	
  bevilgninger	
  
og	
  at	
  de	
  økonomiske	
  disposisjoner	
  som	
  er	
  gjort	
  er	
  i	
  samsvar	
  med	
  ISFs	
  lov	
  og	
  beslutninger	
  fattet	
  av	
  ISF-‐tinget.	
  
Kontrollkomiteens	
   vurdering	
   er	
   at	
   Idrettens	
   studieforbunds	
   finansielle	
   stilling	
   er	
   tilfredsstillende	
   per	
  
31.12.2015.	
  
Konklusjon	
  
Kontrollkomiteen	
  anbefaler	
  at	
  styrets	
  beretning	
  og	
  Idrettens	
  studieforbunds	
  årsregnskap	
  for	
  2015	
  godkjennes	
  
av	
  ISF-‐tinget.	
  

	
  
Oslo,	
  11.	
  mai	
  2016	
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1

Styrets beretning 2016

Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) har i 2016 hatt 1 styremøte og behandlet 1 sak. ISFs ting
ble avholdt 5.- 7. juni 2015 i Trondheim.
For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige oppgaver i
relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bistår ISF administrativt, og
sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. NIFs Generalsekretær er daglig leder for
ISF. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er lagt til NIFs klubbsupport, som også ivaretar
rapporteringsoppgavene. Til sammen utgjør bemanningen sentralt 3,3 årsverk.
Regnskapet for Idrettens Studieforbund viser et årsresultat kr 0,-. Egenkapitalen pr. 31.12.16 er
kr 245.000,-. ISFs virksomhet er i hovedsak basert på finansiering fra voksenopplæringsmidler
og tilskudd fra NIF. Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift og
regnskapet er avlagt under denne forutsetning.

2

Organisasjon

Medlemsorganisasjoner
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne vedtekter.
Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om voksenopplæring.
Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i idrettsforbundet, dvs.
særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et eget styre. Styret er valgt på ISFtinget. ISF i de 19 fylkene/regionalt har også valgte styrer. Disse er personidentiske med styret i
idrettskretsene.
Forbundsstyret
På ISF-tinget 5.- 7. juni 2015 i Trondheim ble følgende styre valgt for perioden 2015-2019:
Leder:
1. Nestleder:
2. Nestleder:
Styremedlemmer:

Tom Tvedt (Randaberg IL)
Kristin Kloster Aasen (Bærum Rideklubb)
Oddvar Johan Jensen (Ask Friidrett)
Guri Ramtoft (Nome Rideklubb), Sondre Sande Gullord (NTNU
IL), Anne Berit Figenschau (BK Tromsø), Marcela Montserrat
Fonseca Bustos (Kjelsås IL), Marit Roland Udnæs (Lillehammer
Skiklubb), Vibecke Sørensen (Oslo IL), Sigbjørn Johnsen
(Brumunddal Fotball), Jorodd Asphjell (Orkdal IL), Geir
Johannessen (Ansattes representant).

Sentraladministrasjonen
NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. NIF har inkludert utførelsen av ISFs administrative
funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, tilsvarende 3,3 årsverk. Det kursadministrative
senteret er samordnet med idrettens fellestjenester, som yter support til særforbundene, kretsene
og klubbene. Oppgavene er:
− Godkjenning og registrering av studieplaner.
− Godkjenning og kontroll av VO-søknader, rapporter og statistikker.
− Forestå utbetaling av VO-midler.
− Rådgivning rundt VO, lover og regelverk, samt informasjon om endringer.
− Opplæring i bruk av idrettens kursadministrative datasystem (www.minidrett.nif.no og
www.sportsadmin.no).
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Kompetanseutvalget i norsk idrett
Kompetanseutvalget består av fem særforbundsrepresentanter, én idrettskretsrepresentant og én
NIF representant. Kompetanseutvalget og ISF samarbeider om retningslinjer og kriterier
vedrørende kompetanseutvikling i kursøyemed i norsk idrett. Utvalget har ansvaret for å utvikle
og ivareta felles retningslinjer, herunder retningslinjer for kompetansearbeidet i norsk idrett.
Utvalget avgjør hva NIF skal tilby av fellesidrettslig kompetanseutvikling innen klubb-, trenerog ledelsesutvikling. Alle 54 særforbund og 19 idrettskretser har forpliktet seg til å følge disse
retningslinjene. Denne organiseringen er viktig for å skape delaktighet og eierskap hos brukerne
av kompetansetilbudene i idretten.

3

Støttesystemer

All fellesidrettslig utdanning er samlet i portalløsningen Minidrett. Den kursadministrative
plattformen, SportsAdmin, er integrert i denne. ISF jobber for å sette kursarrangørene sentralt og
lokalt i stand til å utføre de fleste kursadministrative oppgaver selv gjennom Minidrett og
SportsAdmin. Det arbeides med en ny kursadministrativ løsning som skal erstatte SportsAdmin,
for å forenkle rapporterings- og utbetalingsrutiner. Den nye løsningen kalles Idrettskurs og vil
være klar i 2017. IdrettsKurs vil bli en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og
administrere kurs og kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for
økonomisk støtte (Voksenopplæringsmidler). Den vil også benyttes til å administrere elæringskurs/moduler slik at det blir automatisert oppdatering av e-læringshistorikk på
kursdeltagere. Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av kurs, slik at
kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at kursarrangør
dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering.

4

Rapportering i forhold til mål for voksenopplæringen

ISF har i 2016 gjennomført 3.216 kurs som har fått utbetalt VO-midler fra VOX, noe som er en
økning på 154 kurs sammenliknet med 2015. Det har videre i 2016 vært iverksatt 75.823
kurstimer med totalt 39.076 deltakere. Det har i 2016 blitt gjennomført 600 flere kurstimer enn i
2015, samt med 2.861 flere deltakere i 2016 enn i 2015.
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere i
perioden fra året 2000 t.o.m. 2016.

Figur 1: antall gjennomførte kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016.
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Figur 2: antall kurstimer i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016.

Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016.

Aktiviteten gikk svært mye nedover i perioden 2004-2008, og det er med glede ISF registrerer at
aktiviteten siden 2009 har økt betydelig. ISF utelukker heller ikke at det kan være noe
underrapportering av kurs i hele perioden, dersom kursene ikke har blitt registrert i enhver tids
gjeldene rapporteringssystemer. Det er ellers stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen, og
særforbundene har økende fokus på aktiviteter rettet mot klubbleddet, finansiert av blant annet
spillemidler til aktivitet for barn, ungdom og bredde. Både særforbund og idrettskretser utfører
flere kursfaglige oppgaver og har ofte nært samarbeid om utveksling av informasjon og
kurslærere.

5

Andre støtteordninger

ISF valgte i 2016 og ikke å søke på tilretteleggingstilskudd fra VOX.
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) lyser hvert år ut reisestipend til kurslærere, tillitsvalgte
eller ansatte i et studieforbund eller i en organisasjon som er medlem i et studieforbund.
Stipendet kan dekke reisekostnader som kan bidra til kompetanseheving, motivasjon og/eller
idéutvikling i organisasjonens opplæringsarbeid. Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet,
og lyses ut via ISF, som også er saksbehandler og innstiller søknadene. VOFO behandler
søknadene og midlene kanaliseres gjennom ISF.
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6

Økonomi

I 2016 fikk ISF til sammen kr. 9.589.650,- fra VOX, hvorav kr. 1.500.000 utgjorde
grunntilskuddet og kr. 8.089.650,- utgjorde opplæringstilskuddet. Opplæringstilskuddet er
beregnet ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert for 2013 og 2014.
Tilskuddet blir fordelt som refusjon etter faste satser til kursarrangør (idrettslag, idrettsråd,
særkretser, idrettskretser, særforbund, ISF og idrettsforbundet), ut fra felles fastsatte kriterier
basert på timeantall på godkjente, gjennomførte kurs, samt til administrasjon og drift av ISF.
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra VOX i perioden 2000 t.o.m. 2016.

Figur 4: tilskudd fra VOX (i kroner, NOK)) i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2016.

ISF mottar årlig tilskudd til administrasjon og drift fra NIF. Tilskuddet fra NIF var i 2015 på
kr. 450.000,-, mens tilskuddet fra NIF i 2016 var på kr.0,-. Figur 5 viser utviklingen i tilskuddet
fra NIF til ISF i perioden 2000 t.o.m. 2016. Spillemidlene til aktivitet for barn, ungdom og
bredde tildeles etter 2004 ikke lenger via ISF, men går direkte fra NIF til
medlemsorganisasjonene.
Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med de øvrige
overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og særforbundene. Store summer er
øremerket kompetanseutvikling. I 2016 var dette tilsammen kr. 32.849.848,-. Særforbundene
mottok kr. 27.849.848,-, mens idrettskretsene mottok kr. 5.000.000,- til klubb-, trener- og
lederutdanning.

Figur 5: tilskudd (i kroner, NOK) til Idrettens studieforbund fra NIF i perioden fra året 2000 t.o.m. året 2015.
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Samarbeid eksternt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjonen for alle de 15 studieforbundene vi
har i landet. Dette er en møteplass for nettverkbygging og informasjon. ISF betaler årlig
kontingent til VOFO. VOFO samarbeider på nordisk plan med sine tilsvarende organisasjoner i
Norden. ISF var representert på VOFOs årsmøte i 2016, og følger fortløpende opp henvendelser
fra VOFO. ISF stiller også med én representant i arbeidsgruppen til VOFO sammen med flere
andre studieforbund vedrørende kvalitetsindikator.

8

Utfordringer

Idrettens operative utdanningsaktiviteter er medlemsorganisasjonenes ansvar, og skjer under
direkte ledelse av disse. Rollen til ISF er, som tidligere nevnt, å være en sentral
serviceorganisasjon for alle medlemsorganisasjonenes kursaktiviteter, samt føre kontroll med
VO-berettigede tiltak.
Fortsatt faller mange kortere samlinger og kurs utenfor den formelle rammen av hva som er VOberettiget i idrettsorganisasjonen. De kursadministrative løsningene tar sikte på å favne alle typer
tiltak, og således legge grunnlaget for en mer helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens
omfattende kompetansearbeid. Omfattende arbeid på dette området har vært videreført i 2016.
Det jobbes, som nevnt ovenfor, med en erstatning til SportsAdmin, som skal omfavne all
kursvirksomhet i organisasjonen.
Videre er det et omfattende arbeid som gjøres vedrørende Trenerløypen, herunder er flere og
flere e-læringsmoduler utviklet i sammenheng med kurs. ISF arbeider for at e-læringsmoduler på
sikt også kan bli VO-berettiget.
ISF representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og organisasjonsvirksomheten
innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de organisatoriske ressursene man legger ned i
organisasjonen står i et rimelig forhold til den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom
ordningene. For idretten blir det viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å
administrere en fremtidig studieorganisering, og ser en positiv utvikling av de økonomiske
rammene for voksenopplæring over statsbudsjettet.
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Arbeidsmiljøet

Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver, fører ikke
med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø.
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i ISF-styret
er det per 31.12.16 6 kvinner av 12 totalt. NIF arbeider kontinuerlig med en helhetlig satsing med
fokus på lederutvikling, der kvinner og jenter er en målgruppe.

Oslo, 15. mars 2017

2 nestleder
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Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund (ISF) 2016 (1 000 kr)
Resultatregnskap
Inntekter
Tilskudd NIF
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Tilskudd
Avsetning (- disponert / + avsatt til)
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Noter

Regnskap 2016

Regnskap 2015

3
3

0
9 590
93
9 683

450
8 301
116
8 867

2
4
4

2 250
6 567
-451
1 342
9 708

1 754
3 338
2 246
1 627
8 965

-25

-98

25

98

0

0
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Balanse pr 31.12.16
Eiendeler
Kundefordringer
Fordringer på NIF i konsernkontoordningen
Bank
Sum eiendeler

1
6
7

Gjeld
Egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital
Leverandører
Avsatt VO-midler, for utbetaling 2017
Offentlige avgifter
Avsetninger
Sum gjeld
Sum gjeld/egenkap.

5
5

2 016
150
10 808
30
10 988

2015
36
11 462
32
11 530

245
245

245
0
245

9
2 850
12
7 873
10 743
10 988

746
2 211
4
8 324
11 285
11 530
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Noter til regnskapet
Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler.
Kundefordringer
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 fordringer.
Inntektsføringsprinsipper
Tilskudd inntektsføres når det mottas.
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 kostnadsavsetninger.

Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
Godtgjørelser
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2016.
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning
Kostnader til revisor er kostnadsført med kr.
52 500
Dette beløpet fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon kr. 32 500 og attestasjon av vo-midler kr. 20 000
Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr)
Lønn
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk

2016
2 250
2 250

2015
1 754
1 754

3,3

3,5

Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF
hele året.

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr)

2016

2015

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Sum

9 590
0
9 590

8 301
450
8 751

Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr)
Tilskudd
Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser
Avsetning (- disponert / + avsatt til)
Sum

2016
6 567
-451
6 116

2015
3 338
2 246
5 584
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Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr)
Avsetninger
Avsetninger
Sum

2016
7 873
7 873

2015
8 324
8 324

Note 6 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken
solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av,
ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i
i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr. 31.12.16 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 10 808'

Note 7 - BANK
Likvide midler på kr. 30' består av bundne skattetrekksmidler.
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Vedlegg
Rapportering på overordnede mål for studieforbund 2016
Ifølge voksenopplæringslovens §4 skal studieforbundene drive sin opplæringsaktivitet på
grunnlag av følgende overordnede mål:
a)
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig
utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b)
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c)
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d)
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i
et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e)
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f)
Å være en selvstendig arena for læring og supplement til offentlige utdanningstilbud for
voksen.
«Studieforbundene skal i årsberetningen rapportere om forhold knyttet til oppfyllelsen av de
overordnede målene fastsatt i voksenopplæringslovens §4», ifølge tildelingsbrev til
studieforbund for 2016 fra VOX. Videre følger en beskrivelse for ISFs virksomhet for
oppfyllelsen av disse målene.
1. Idrettens studieforbunds virksomhet og de overordnede målene
I vedtektene til Idrettens studieforbund, står følgende under studieforbundets formål;
Idrettens Studieforbund (ISF) er et samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens
utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine medlemmer. ISFs hovedformål er
voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning. ISF arbeider til enhver tid innen rammen
av NIFs formål. ISF skal gjennom sin virksomhet dyktiggjøre medlemmene og
medlemsorganisasjonene til beste for idrettsarbeidet i Norge basert på det kultur- og
verdigrunnlag som norsk idrett står for.
Hovedformålet søkes nådd gjennom følgende primæroppgaver:
-

å skolere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
å arrangere voksenopplæringstiltak åpne for alle
å legge til rette for utdanning blant idrettsutøvere
å produsere og distribuere materiell innen definerte områder
å spre informasjon og kunnskap om kultur- og voksenopplæringsspørsmål
å engasjere seg i studie- og kulturarbeid som fremmer medlemsorganisasjonenes og norsk
idretts interesser

Disse vedtektene gjelder både for ISF sentralt og ISFs fylkesledd.
I Norges idrettsforbunds lov står følgende om organisasjonens formål:
§1-2. Formål
(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og
behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk
opprinnelse. 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

(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin
posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
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(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
NIF bistår ISF administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. ISF er et
samordnings- og tilretteleggingsorgan for idrettens utdannings- og opplæringsvirksomhet for sine
medlemmer, herunder særforbundene og idrettslagene. ISF bygger på medlemskap av
organisasjoner med individuelle medlemmer. ISF er åpent for medlemskap for alle
organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og idrettslag) og for øvrige
organisasjoner som er tilslutter seg ISFs hovedformål. Søknader om medlemskap fra andre
organisasjoner enn de som er medlemmer av NIF skal avgjøres av ISF-tinget. ISF har
organisasjonsledd i alle 19 fylkene kalt ISFs fylkesledd.
ISF har ikke egne aktivitetsmidler for den utadrettede virksomheten innen fellesidrettslig
utdanning, men er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige tilskudd som
gjennomføres i medlemsorganisasjonene er i samsvar med voksenopplæringsloven og øvrige
regelverk. Aktiviteten som innfrir kriteriene i lov om voksenopplæring er dokumentert og
kommer frem i de årlige statistikker som ISF utarbeider.
Å være aktiv i idrettsorganisasjonen bidrar til å vedlikeholde og styrke demokratiet. Idretten skal
være en danningsarena for barn og unge, der en som medlem har mulighet til å påvirke prosesser
ved deltakelse i årsmøter ved fylt 15 år. Gjennom å delta i idrettsorganisasjonen opplever mange
i tillegg til å være fysisk aktive, både tilførsel av kompetanse, men også det å ha et meningsfylt
liv ved å engasjere seg i noe som oppleves viktig for dem i et fellesskap. Idretten er også en av de
viktigste arenaer for inkludering av minoriteter, spesielt blant barn og unge. Ved å tilby et spekter
av idretter og kurs, er dette også med å sikre mangfoldet av aktiviteter i norsk idrett. NIF ser at
stadig flere velger å ta formell idrettsutdanning, men den uformelle kompetansehevingen til
frivillige trenere og ledere, vil også fremover være svært viktig å holde fokus på og videreutvikle.
I opplæringsvirksomheten for medlemsorganisasjonene er temaene relatert til utvikling av
trenere, ledere, aktivitet, klubb og organisasjon. Videre arbeider organisasjonen aktivt med
endringer i kursvirksomheten generelt for å møte behovene i et samfunn som stadig er i endring,
samt organisasjonen arbeider gjennom flere informasjonskanaler for å gjøre de overordnede
målene kjent hos medlemsorganisasjonene. Eksempelvis presenteres målene og arbeidet gjennom
utviklingsdager og i kurs i rapporteringssystemet Minidrett og SportsAdmin, der alle
medlemsorganisasjonene er aktive brukere.
Medlemsorganisasjonenes prioritereringer skal være tuftet på verdigrunnlaget for norsk idrett,
mål og innhold i Idrettspolitisk dokument 2015-2019, samt sammenfallende interesser og behov
fra medlemmene. På bakgrunn av dette har derfor ikke ISF utviklet et eget strategidokument.

2. Måloppnåelse og endringer i 2016
Tiltak for å nå nye målgrupper

I henhold til Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019 skal norsk idrett utvikle seg videre
som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å skape trygge og inkluderende oppvekstsvilkår for alle
barn og unge. NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov. Det er stor ungdomssatsing i norsk idrett i inneværende idrettspolitiske
perioden, og det er iverksatt mange tiltak for aktivisere flere i denne målgruppen.
Eksempelvis er det omtrent 400 ungdommer som har gått Lederkurs for ungdom i 2016, og det
har vært en omfattende skolering og oppfølging av 220 ungdom i forkant og under Ungdoms-OL
2016. Et annet eksempel på god måloppnåelse er gjennomføring av Aktivitetslederkurs i
barneidrett, som er et omfattende kurs på 16 timer. Det har blitt gjennomført 65
Aktivitetslederkurs for barn i idrettskretsene.
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Voksne utgjør størsteparten av Norges idrettsforbunds medlemmer, og de særforbundene som
aktiviserer flest voksne er Bedrift-, Fotball-, Golf- og Skiforbundet.
I løpet av 2016 ble Utviklingsplan for voksenidrett utarbeidet. Planen tar for seg de viktigste
handlingspunktene for å nå det overordnede målet om å bli det mest attraktive
treningsfellesskapet for voksne, med arbeids- og ansvarsfordeling mellom NIF, særforbund og
idrettskretser. Det ble gjennomført et frokostmøte med tema voksenidrettskonsepter, noe som
også var tema på utviklingsforum, samt en workshop med status for fysisk aktivitet i den voksne
befolkningen og voksenpedagogikk. Det ble opprettet en egen temaside om voksenidrett på
idrettsforbundets nettsider, som blant annet inneholder informasjon om fordelene med å få flere
aktive voksne i idrettslag og hvordan en kan gå fram for å skape mer voksenaktivitet i idrettslag.
Flere særforbund og idrettskretser ble også med i nettverket for voksenidrett, noe som
videreutvikles i 2017.
I løpet av 2017 vil idrettens organisasjonsledd ha vedtatt en egen inkluderingsstrategi særskilt for
å nå barn og unge med innvandrerbakgrunn og barn og unge fra familier med lav betalingsevne.
Foreldre med innvandrerbakgrunn blir en viktig målgruppe å nå. I tillegg vil
idrettsorganisasjonen arbeide mer strategisk for å nå målgruppene nybosatte i kommunen og
beboere på mottak.
Tiltak for å utvikle nye kurstilbud/temaer

Tiltak for å utvikle nye kurstilbud eller temaer baserer seg på interesser og behov blant
medlemmene i norsk idrett, samt med oppfølging av idrettspolitisk dokument. Utover dette
arbeider NIF og medlemsorganisasjonene med utvikling av Trenerløypa på alle nivåer.
Trenerløypen er det vedtatte rammeverket for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver mål,
prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav. Rammeverket ble vedtatt av idrettsstyret i 2011.
Videre har Trenerløypa bidratt til omfattende samarbeid blant særforbund om fellesleveranser på
tvers av idretter. Siden 2011 har særforbundene jobbet målrettet med å implementere
Trenerløypa, og per 31.12.2016 har 49 av 54 særforbund godkjent Trener 1 utdanning. For
Trener 2- og 3- utdanningene har henholdsvis 25 og 6 særforbund fått godkjent disse. Ett
særforbund har fått godkjent Trener 4. Dette er en positiv utvikling siden 2015, og et resultat
norsk idrett er meget fornøyd med.
Trenerløypen skal bidra til høyere trenerstatus, flere kvalifiserte trenere på alle nivå, bedre
aktivitetstilbud i klubber og lag, kvalitetsheving for norsk idrett, muligheter for et
kompetansegivende samarbeid med høgskolene og muligheter for å kvalifisere trenere
internasjonalt. På sikt kan dette bidra til at flere blir medlemmer av norsk idrett og at enda flere
medlemmer ønsker å holde på lengre i frivilligheten gjennom gode og tilpassede aktivitetstilbud.
Økt kompetanse og innsikt fra ledere, trenere og andre frivillige i idretten kan være med å
påvirke utviklingen positivt, samt i økende grad sikre en åpen og inkluderende idrett.
NIF har i løpet av de siste årene utviklet en e-læringsportal som inneholder moduler tilhørende
Trener 1 og 2 i Trenerløypen. Etterutdanningsmoduler i fellesidrettslige emner er under
utvikling. E-læring gjør at enda flere kan delta og øker tilgjengeligheten av kompetansehevende
tiltak, samt at det bidrar til å skape variasjon av arbeidsmåter.
Tiltak for å utvikle nye arbeidsformer

Nye arbeidsformer vurderes kontinuerlig i norsk idrett for å styrke det pågående arbeidet.
Idrettens organisasjonsledd benytter ulike arbeidsformer i sitt arbeid og ved kursgjennomføring.
Ovenstående iverksettelse av e-læringsmoduler er et eksempel på et tiltak av nye arbeidsformer. I
tillegg har NIF ved utviklingsavdelingen og Olympiatoppen utviklet fellesidrettslige moduler på
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Trener 3 i henhold til kravene i Trenerløypa. Det ble gjennomført en trener 3- fellessamling i
2016, der 10 særforbund til sammen sendte 68 deltakere.
Kompetanseutvalget, et fellesidrettslig utvalg, hvor både særforbund, idrettskretser og NIF er
representert, koordinerer utviklingen av kompetansesamarbeidet på flere fellesidrettslige
områder. Basis for samarbeidet er de mål og strategier som er vedtatt i Idrettspolitisk dokument.
ISF ser det som en naturlig oppgave å være en sentral serviceorganisasjon for dette samarbeidet,
og bistå med felles teknologi og kursadministrativ bistand.
Tiltak for å prioritere tilskudd

Idrettens studieforbund har ikke igangsatt egne tiltak for å prioritere fordeling av tilskudd, men
ISF har endret timesatsene fra 2015 til 2016 ift voksenopplæringskurs. ISF fordeler tilskuddet fra
VOX til kursarrangør, herunder alle idrettens organisasjonsledd, etter gitte satser per avholdte
kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. For 2016 har timesatsene vært kr. 88,- og
kr. 66,- for timer hhv med og uten kurslærer. Hver enkelt medlemsorganisasjon søker om
godkjenning av kurs og tilskudd i den kursadministrative plattformen, SportsAdmin, og det er
ISF som er ansvarlig for oppfølging og godkjenning av kurs i dette systemet.
Tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen

I løpet av 2016 har ISF hatt egne seminarer for medlemsorganisasjonene vedrørende kurs og
tilskudd, samt ISF har hatt jevnlig oppfølging av særforbundene, særskilt på innholdet i
kursbeskrivelsene, herunder for å sikre læringsmålene i kursene.
All kursvirksomhet i norsk idrett registreres i rapporteringssystemet, SportsAdmin, og disse
resultatene rapporteres til SSB, VOX og flere departementer. NIF har i løpet av 2016 arbeidet
med ny løsning for kursadministrasjon beregnet for særforbund, særkretser og idrettskretser. Det
betyr at ISFs rapporteringssystem «sportsadmin» vil inngå i plattformen «IdrettsKurs» i 2017.
Idrettskurs vil bli en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og
kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte
(Voksenopplæringsmidler og kompetansemidler over Post3). Den vil også benyttes til å
administrere e-læringskurs/ moduler slik at det blir automatisert oppdatering av elæringshistorikk på kursdeltagere. Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av
kurs, slik at kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at
kursarrangør dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering. ISF ser frem til å
benytte den nye løsningen «Idrettskurs» i 2017.
Idrett er et godt virkemiddel i integreringsarbeidet. Det er flere medlemsorganisasjoner som
eksempelvis utvikler brosjyrer og kurs på flere språk som bidrar til inkludering av
minoritetsgrupper i samfunnet. NIF har i løpet av 2016 videreutviklet en idrettslagsbrosjyre fra ni
til seksten forskjellige språk. Dette bidrar til at flere blir bedre kjent med idretten lokalt samt
bidrar til at flere deltar på kurs i idretter og aktiviteter som de ellers kanskje ikke ville deltatt i.
Eksempelvis har brosjyrene bidratt til at flyktninger på mottak og nybosatte i kommuner har lært
mer om idrettslagets aktiviteter og organisering samt bidratt til at flere deltakere har vært med på
ordinær aktivitet og kurs. Mange medlemsorganisasjoner samarbeider også med andre aktører,
slik som asylmottak, andre religiøse- og kulturelle organisasjoner, Røde kors m.fl. for å
aktivisere og øke mangfoldet i norsk idrett, samt bidra til at enda flere kan få påvirke egen
livssituasjon. Andre finansieringskilder bidrar også til idretten for å utjevne sosiale ulikheter,
herunder bidrar med økonomiske støttetiltak for aktive medlemskap og deltakelse i idrettslige
aktiviteter.
NIF har i 2016 økt innsatsen for kjønnsbalanse i organisasjonen, som en konkret oppfølging av
programerklæring 6 i IPD: "Engasjere flere kvinner […] i trener- og lederroller". NIF har
utarbeidet flere statistikker over nåsituasjonen, både på ansattnivå og styrenivå i hele
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organisasjonen. Det har vært arrangert to frokostseminarer, med presentasjon av nevnte
statistikker samt erfaringer på området fra ulike organisasjonsledd. Det ble også arrangert et eget
seminar om hersketeknikker. NIF har i tillegg hentet inn erfaringer på området fra organisasjoner
og aktører utenfor idretten. På slutten av 2016 igangsatte NIF et mindre forskningsprosjekt i
samarbeid med professor emerita Kari Fasting, der en ser generelt på arbeid for bedre
kjønnsbalanse, og særlig følger opp rapporten «Bedre med flere på banen» fra 2008. NIF har
bidratt og deltatt på internasjonale seminarer om tema, samt støttet deltagelse fra underliggende
ledd på konferansen European Women and Sport i Stockholm i april.
Videre dokumenterer ISF at oppsatte mål er nådd gjennom statistikk hentet fra SportsAdmin.
Som beskrevet under kapittel 3 Støttesystemer vil SportsAdmin inngå i ny kursadminløsning i
2017. IdrettsKurs er en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og
kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte, herunder
Voksenopplæringsmidler.
3. Virksomhet som ikke rapporteres til SSB (post 70), men som likevel er relevant i
forhold til de overordnede målene
NIFs flyktningfond, som ble opprettet i september 2015. Bakgrunnen for opprettelsen av fondet
var den store tilstrømmingen av flyktninger til Europa, hvor idretten hadde et sterkt ønske om å
bidra til å skape en meningsfull hverdag gjennom fysisk aktivitet til dem som ankommer. I den
situasjonen som var i 2015, med mange mottak plassert utenfor de store byene, har lokale
idrettslag vært en viktig bidragsyter for å skape et aktivitetstilbud der det ellers ikke finnes noe
tilbud. NIF og idrettsorganisasjonen har, gjennom idrettslag i alle landets kommuner, en unik
mulighet til å gi beboere på mottar og nybosatte i kommunen et godt aktivitetstilbud. I tillegg er
idrett er et godt virkemiddel for å skape gode mellommenneskelige møter og for å integrere enda
flere i idrettslaget og i lokalsamfunnet. Idrettens evne lokalt til å integrere og tilpasse
aktivitetstilbud, skape gode sosiale møteplasser og ansvarliggjøre deltakerne kan være
avgjørende investeringer for at de nylig bosatte også blir fremtidige utøvere, trenere, ledere og
dommere i idrettslaget. NIF håper også at fondet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at
beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller
utdanning.
Idrettsstyret, Kulturdepartementet, IOC, Kavlifondet, IMDI og UDI med flere har bidratt med
midler til fondet i 2015 og 2016. Alle idrettslag i Norge ble oppfordret til å søke om midler for å
invitere til enten å skape aktivitet på mottak eller invitere nylig bosatte flyktninger inn i
organisert aktivitet i kommunen. I 2016 har NIFs flyktningfond tildelt 5,1 millioner kroner til
429 idrettslag i Norge for å skape tilbud i 35 ulike idretter for barn og ungdom bosatt på mottak,
samt nylig bosatte i kommuner. Totalt 960 idrettslag søkte om 20,5 mill. kr. i 2015 og 2016.
Tiltakene har til sammen nådd 6.837 deltakere, og omtrent 1 500 av idrettslagenes medlemmer
har bidratt i tilretteleggingen og organiseringen av aktivitetstilbudet, og i gjennomsnitt betyr dette
at 6,4 personer per idrettslag har bidratt i tiltaket. I 2016 har eksempelvis 145 av idrettslagene gitt
et aktivitetstilbud flere ganger i uken. I tildelingen på høsten fremkommer det at 276 deltakere i
82 idrettslag har blitt aktive medlemmer i idrettslaget, og den mest nådde målgruppen var gutter
mellom 13-19 år.
NIF ser at flyktningfondet er et eksempel på tiltak som i tillegg til eksisterende støtteordninger
stimulerer til økt aktivitet lokalt. Idrettslagene er vant med å forholde seg til
idrettsorganisasjonen på rapporteringer og andre søknader, og informasjon når ut til alle landets
idrettslag. Enkle søknadsprosesser, kort behandlingstid og rask utbetaling har gjort at vi anser
NIFs flyktningfond til et vellykket tiltak. Majoriteten av idrettslagene som har mottatt midler er
generelt sett meget fornøyd med måloppnåelsen. Idrettslagene har tilpasset aktivitetene etter
interesser og behov fra målgruppene. Tilbudet har blitt godt kjent og er ofte etablerte tilbud. De
fleste tilbud har lav terskel og er gratis, og dette gjør det enklere å delta. Noen svømmekurs m.fl.
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har en kostnad, men dette har blitt dekket av idrettslaget, kommunen eller andre frivillige
organisasjoner. Flere i målgruppen opplever det som positivt og enklere å bli integrert da
medlemmene i idrettslagene også har innvandrerbakgrunn. Deltakerne og idrettslagenes
medlemmer har blitt kjent med hverandre og bygget gode relasjoner. De fleste idrettslagene
rapporterer også om at deltakerne deltar i sosiale aktiviteter og har fått nye venner, føler seg
inkludert og velkommen i idrettslaget. Noen flyktningtjenester i kommunene har bidratt med tolk
for idrettslag og deltakere. Dette har vært et positivt bidrag for kommunikasjonen mellom
aktørene, samt NIFs «Bli med» brosjyre på 16 ulike språk har fungert godt som informasjon om
idrettslaget. Over 90% av idrettslagene ønsker for øvrig å fortsette aktiviteter på mottak og for
nybosatte i kommunen i 2017. Avslutningsvis kan vi gi et eksempel fra et kurs: «Syrisk
flyktningfamilie med to barn som ville være med på svømmekurs. Snakket bare arabisk og hadde
opplevd mye underveis – barna var noe preget av dette. På grunn av tiltaket kunne vi stille med egen
instruktør som snakket arabisk og kunne håndtere denne familien, slik at barna fikk gode opplevelser
i tillegg til å forstå/lære opp foreldrene til hvordan man opptrer i en slik setting i Norge».
Inkludering i idrettslag - tilskuddsordning
Tilskuddsordningen ble etablert i 1993, og arbeidet og målgrupper understøtter godt med de
overordnede målene satt av VOX. Fra 2016 er Norges idrettsforbund tildelt 13,5 millioner kroner
fra Kulturdepartementet til arbeidet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. Det
overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger
inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer,
som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet.
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 engasjement i idrettslag.
Flere av de største byene 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.
Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Idretten representerer
den desidert største organiserte fritidsaktiviteten, også for barn og ungdom med
minoritetsbakgrunn.
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til 17 kommuner.
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1

Styrets beretning 2017

Styret i Idrettens studieforbund (ISF) har i 2017 hatt 1 styremøte og behandlet 1 sak,
som var godkjennelse av ISFs årsberetning og regnskap for 2016. ISFs ting, som
avholdes hvert fjerde år, ble avholdt 5.- 7. juni 2015.
For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige
oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bistår ISF
administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. NIFs
Generalsekretær er daglig leder for ISF. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er
lagt til virksomhetsområdet Breddeidrett, NIF IT og IT support, som også ivaretar
rapporteringsoppgavene. Administrative utgifter benyttet av tilskuddet fra Kompetanse
Norge går til bemanningen på IT support på 3,3 årsverk.
Regnskapet for ISF viser et årsresultat kr 0,-. Egenkapitalen pr. 31.12.17 er 245.000
kroner. ISFs virksomhet sentralt er i hovedsak basert på finansiering fra
voksenopplæringsmidler. Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt
drift og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.

2

Organisasjon

Medlemsorganisasjoner
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne
vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om
voksenopplæring. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i
idrettsforbundet, dvs. særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et
eget styre. Styret er valgt på ISF-tinget. ISF har regionledd i alle fylkene som har valgte
styrer. Disse er personidentiske med styret i idrettskretsene.
Forbundsstyret
På ISF-tinget 5.- 7. juni 2015 ble følgende styre valgt for perioden 2015-2019:
Leder:
1. Nestleder:
2. Nestleder:
Styremedlemmer:

Tom Tvedt (Randaberg IL)
Kristin Kloster Aasen (Bærum Rideklubb)
Oddvar Johan Jensen (Ask Friidrett)
Guri Ramtoft (Nome Rideklubb), Sondre Sande Gullord
(NTNU IL), Anne Berit Figenschau (BK Tromsø), Marcela
Montserrat Fonseca Bustos (Kjelsås IL), Marit Roland Udnæs
(Lillehammer Skiklubb), Vibecke Sørensen (Oslo IL),
Sigbjørn Johnsen (Brumunddal Fotball), Jorodd Asphjell
(Orkdal IL), Geir Johannessen/Mads Andreassen (Ansattes
representant).

Sentraladministrasjonen
NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. NIF har inkludert utførelsen av ISFs
administrative funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, tilsvarende 3,3 årsverk.
Oppgavene er:
 Godkjenning av studieplaner.
 Godkjenning av VO-søknader.
 Foreta utbetaling av VO-midler.
 Utarbeide rapporter og statistikker.
 Gi råd til underliggende ledd om VO, lover og regelverk, samt informasjon om
endringer.
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 Opplæring av sentral- og underliggende ledd i bruk av idrettens kursadministrative
datasystem, Min idrett og Idrettskurs.
Kompetanseutvalget i norsk idrett
Kompetanseutvalget består av fem særforbundsrepresentanter, én
idrettskretsrepresentant og én NIF representant. Kompetanseutvalget og ISF
samarbeider om retningslinjer og kriterier vedrørende kompetanseutvikling i
kursøyemed i norsk idrett. Utvalget har ansvaret for å utvikle og ivareta felles
retningslinjer, herunder retningslinjer for kompetansearbeidet i norsk idrett. Utvalget
avgjør hva NIF skal tilby av fellesidrettslig kompetanseutvikling innen klubb-, trener- og
ledelsesutvikling. Alle 54 særforbund og 19 idrettskretser (18 fra 2018) har forpliktet seg
til å følge disse retningslinjene. Denne organiseringen er viktig for å skape delaktighet og
eierskap hos brukerne av kompetansetilbudene i idretten.

3

IdrettsKurs

I idrettens database, Min idrett, er alle medlemmer og de som har et tillitsverv eller
funksjon i idretten, registrert. Her kan medlemmer og ikke-medlemmer blant annet
melde seg på kurs. Fra 2017 ble den nye kursadministrative plattformen, Idrettskurs,
tatt i bruk. Denne er integrert i Min idrett. Idrettskurs er idrettens løsning for
administrasjon av kurs og kompetanse. Idrettskurs brukes av ISF sentralt til å
godkjenne kursmaler for VO-midler (og for post 3-midler, som går til aktivitetstiltak for
barn, ungdom og breddeidrett), og av øvrige organisasjonsledd (kursarrangører) til å
planlegge og gjennomføre kurs, samt registrere deltakere og deres kompetanse.
Kursdeltagere får gjennom dette systemet oppdatert sin idretts-CV fortløpende slik at
kursarrangør slipper manuelt å registrere deres kompetanse. Dette gjelder også for elæringskurs. ISF har brukt 2017 på å flytte over kursmaler fra den tidligere brukte
plattformen, SportsAdmin, revidert fra kursarrangører, godkjenne disse, samt
godkjenne nye kursmaler for 2017.

4

Antall gjennomførte kurs

ISF har i 2017 gjennomført 2556 kurs som har fått utbetalt VO-midler fra Kompetanse
Norge, noe som er en reduksjon på 660 kurs fra 2016. 57 676 kurstimer har blitt
gjennomført med totalt 54 485 deltakere. Dette er en reduksjon i antall kurstimer på
18 147 siden 2016, mens antall deltakere har økt med 15 409.
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere
i perioden fra 2007 til 2017.
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Kurs i perioden 2007 til 2017
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Figur 1: antall gjennomførte kurs i perioden 2007 til 2017.

Kurstimer i perioden 2007 til 2017
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Figur 2: antall kurstimer i perioden 2007 til 2017.
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Deltakere i perioden 2007 til 2017
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Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden 2007 til 2017.

Kursaktiviteten har økt de senere år, med unntak av siste året. En reduksjon i antall kurs
og kurstimer kan skyldes overgangen til Idrettskurs. Det er noen særforbund som ikke
har fått lagt over sine kursmaler i det nye systemet. Det er gledelig at antall deltakere har
økt så mye. Det kan nok tilskrives bedret registrering i Idrettskurs for å få registrert
kompetansen til deltakerne i sin idretts-CV. Generelt i denne tiårsperioden har det vært
gjennomført flere kurs i organisasjonen som dessverre ikke har blitt registrert i enhver
tids gjeldende rapporteringssystemer. Det har altså blitt gjennomført flere gode kurs
som ikke har blitt «fanget opp».
Det er ellers stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen, både av kurs under 8 timer, av
opplæringskurs for enkeltpersoner for å kunne utøve idrettsaktiviteten
(selvutviklingskurs) og av ordinær treningsaktivitet med instruksjon fra en trener. ISF
har valgt å bruke VO-midler kun på kurs som fører til en kompetanse som skal brukes
for å utvikle utøvere og organisasjonen, som trener-, leder- og dommerkurs.
Selvutviklingskurs og trening gis derfor ikke VO-midler fra ISF. De finansieres av
idrettens andre inntekter.
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Tilretteleggingstilskudd og reisestipend

ISF har ikke søkt på tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge i 2017.
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) lyser hvert år ut reisestipend til kurslærere,
tillitsvalgte eller ansatte i et studieforbund eller i en organisasjon som er medlem i et
studieforbund. Stipendet kan dekke reisekostnader som kan bidra til kompetanseheving,
motivasjon og/eller idéutvikling i organisasjonens opplæringsarbeid. Reisestipendet er
bevilget over statsbudsjettet, og lyses ut via ISF, som også er saksbehandler og innstiller
søknadene. VOFO behandler søknadene og midlene kanaliseres gjennom ISF. ISF
mottok ingen søknader for 2017.

6

Økonomi

I 2017 fikk ISF til sammen 9 748 653 kroner fra Kompetanse Norge, hvorav 1.500.000
kroner utgjorde grunntilskuddet og 8 248 653 kroner utgjorde opplæringstilskuddet.
Opplæringstilskuddet er beregnet ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble
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rapportert for 2014 og 2015. Tilskuddet har blitt fordelt som refusjon etter faste satser til
kursarrangører (alle idrettens organisasjonsledd) for godkjente, gjennomførte kurs på 8
timer eller mer. Videre er tilskuddet blitt benyttet til administrasjon og drift av ISFs
sentraladministrasjon.
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra Kompetanse Norge i perioden 2007 til
2017.
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Figur 4: tilskudd fra Kompetanse Norges i perioden 2007 til 2017.

Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med
de øvrige overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og
særforbundene. Store summer er øremerket kompetanseutvikling. I 2017 var dette
tilsammen 35 123 193 kroner. Særforbundene mottok 29 923 193 kroner, mens
idrettskretsene mottok 5 200 000 kroner til klubb-, trener- og lederutdanning. Dette er
en økning på 2 273 345 kroner fra 2016.
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Samarbeid med VOFO

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjonen for alle de 15
studieforbundene vi har i landet. VOFO organiserer møteplasser, organiserer kurs og gir
informasjon relevant for studieforbund. ISF betaler årlig kontingent til VOFO. VOFO
samarbeider på nordisk plan med sine tilsvarende organisasjoner i Norden. ISF var
representert på VOFOs årsmøte i 2017, og følger fortløpende opp henvendelser fra
VOFO. ISF stiller også med én representant i arbeidsgruppen til VOFO sammen med
flere andre studieforbund vedrørende kvalitetsindikatorer.

8

Utfordringer og veien videre

Den kursadministrative løsningen, Idrettskurs, favner idrettens kurs og klubbprosesser
og gir en helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens omfattende
kompetansearbeid, både kortere kurs som er utenfor rammen av hva som er VOberettiget og de som er innenfor. Implementering av Idrettskurs har blitt gjennomført i
2017. ISF må fortsette det kontinuerlige arbeidet med å informere organisasjonen på
hvordan de kan bruke Idrettskurs, slik at absolutt hele organisasjonens gode
kursvirksomhet blir registrert. Bruk av systemet gir kursarrangører enkel administrering
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av sine kurs, samt tilgang til VO-midler og post 3- midler. ISF vil også arbeide videre
med små justeringer av løsningen.
ISF vil fortsette sitt arbeid med å bistå særforbund i utviklingen av trenerkurs i den
såkalte Trenerløypa. ISF har utarbeidet flere e-læringsmoduler som kan benyttes som
deler av kurs. ISF arbeider for at e-læringsmoduler også kan bli VO-berettiget.
ISF representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og
organisasjonsvirksomheten innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de
organisatoriske ressursene man legger ned i organisasjonen står i et rimelig forhold til
den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom ordningene. For idretten blir det
viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å administrere en fremtidig
studieorganisering, og støtter en positiv utvikling av de økonomiske rammene for
voksenopplæring over statsbudsjettet.

9

Arbeidsmiljøet

Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver,
fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø.
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i
ISF-styret er det per 31.12.17 6 kvinner av 12 totalt. NIF arbeider kontinuerlig med en
helhetlig satsing med fokus på lederutvikling, der kvinner og jenter er en målgruppe.
Oslo, 22. mars 2018
Tom Tvedt
Leder

Kristin Kloster Aasen
1. nestleder

Oddvar Johan Jensen
2. nestleder

Guri Ramtoft

Sondre Sande Gullord

Anne Berit Figenschau

Marcela Bustos

Marit Roland

Sigbjørn Johnsen

Jorodd Asphjell

Vibecke Sørensen

Mads Andreassen

Karen Kvalevåg
Daglig leder
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Regnskap for ISF for 2017
Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund (ISF) 2017 (1 000 kr)
Resultatregnskap
Inntekter

Offentlige tilskudd
Andre inntekter

Noter

3

Sum inntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Tilskudd
Avsetning (- disponert / + avsatt til)
Andre driftskostnader

2
4
4

Sum kostnader
Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Regnskap
2017

Regnskap 2016

9 748
81

9 590
93

9 829

9 683

2 329
4 911
1 411
1 288

2 250
6 567
-451
1 342

9 940

9 708

-111

-25

111

25

0

0

Balanse pr 31.12.17
Eiendeler

2017

2016

Kundefordringer

1

75

150

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen

6

13 036

10 808

Bank

7

31

30

13 142

10 988

Egenkapital
Årets resultat

245
0

245
0

Sum egenkapital

245

245

307
3 291
9
9 290

9
2 850
12
7 873

Sum gjeld

12 897

10 743

Sum gjeld/egenkap.

13 142

10 988

Sum eiendeler

Gjeld

Leverandører
Avsatt VO-midler, for utbetaling 2018
Offentlige avgifter
Avsetninger
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Noter til regnskapet
Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler.
Kundefordringer
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 fordringer.
Inntektsføringsprinsipper
Tilskudd inntektsføres når det mottas.
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 kostnadsavsetninger.

Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
Godtgjørelser
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2017.
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning
Kostnader til revisor er kostnadsført med kr.
52 500
Dette beløpet fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon kr. 32 500 og attestasjon av vo-midler kr. 20 000.
Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr)

2016

Lønn

2017
2 329

2 250

Sum

2 329

2 250

3,3

3,3

Gjennomsnittlig antall årsverk
Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF
hele året.

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr)

2017

2016

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet

9 748

9 590

Sum

9748

9 590

Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr)
Tilskudd

2017

2016

Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser
Avsetning (- disponert / + avsatt til)

4 911
1 411

6 567
-451

Sum

6322

6 116

Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr)
Avsetninger

2017

2016

Avsetninger

9 290

7 873

Sum

9 290

7 873
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Note 6 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken
solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning
av,
ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid
har i
i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr. 31.12.17 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 13 036'.

Note 7 - BANK
Likvide midler på kr. 31' består av bundne skattetrekksmidler.

Oslo, 22. mars 2018
Tom Tvedt
Leder

Kristin Kloster Aasen
1. nestleder

Oddvar Johan Jensen
2. nestleder

Guri Ramtoft

Sondre Sande Gullord

Anne Berit Figenschau

Marcela Bustos

Marit Roland

Vibecke Sørensen

Sigbjørn Johnsen

Jorodd Asphjell

Mads Andreassen

Karen Kvalevåg
Daglig leder
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Til tinget i Idrettens Studieforbund
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Idrettens Studieforbunds årsregnskap som viser et årsresultat på kr 0. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i
årsberetningen, med unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for Jrsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu limited, a UK private company limited by guarantee
("DTIL''), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally
separate and independent entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www .deloitte.no for a more detailed description of DTIL and its member firms.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282
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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 /3rsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
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 om årsregnskapet. 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.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 22. mars 2018
Deloitte AS
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1

Styrets beretning 2018

Styret i Idrettens studieforbund (ISF) har i 2018 hatt ett styremøte og behandlet én sak,
som var godkjennelse av ISFs årsberetning og regnskap for 2017. ISFs ting, som
avholdes hvert fjerde år, ble avholdt 5.- 7. juni 2015.
For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige
oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bistår ISF
administrativt, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. NIFs
Generalsekretær er daglig leder for ISF. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er
lagt til virksomhetsområdet Breddeidrett, NIF IT og IT support, som også ivaretar
rapporteringsoppgavene. Administrative utgifter benyttet av tilskuddet fra Kompetanse
Norge går til bemanningen på IT support på 1,6 årsverk.
Regnskapet for ISF viser et årsresultat kr 0,-. Egenkapitalen pr. 31.12.18 er 245.000
kroner. ISFs virksomhet sentralt er i hovedsak basert på finansiering fra
voksenopplæringsmidler. Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt
drift og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.

2

Organisasjon

Medlemsorganisasjoner
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne
vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om
voksenopplæring. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i
idrettsforbundet, dvs. særforbundene og idrettslagene. ISF har regionledd i alle fylker
med kontaktpersoner i idrettskretsen og valgte styrer som er personidentiske med styrer
i idrettskretsene. På landsplan er ISF ledet av et eget styre som er valgt på ISF-tinget.
Forbundsstyret
På ISF-tinget 5.- 7. juni 2015 ble følgende styre valgt for perioden 2015-2019:
Leder:
1. Nestleder:
2. Nestleder:
Styremedlemmer:

Tom Tvedt (Randaberg IL)
Kristin Kloster Aasen (Bærum Rideklubb)
Oddvar Johan Jensen (Ask Friidrett)
Guri Ramtoft (Nome Rideklubb), Sondre Sande Gullord
(NTNU IL), Anne Berit Figenschau (BK Tromsø), Marcela
Montserrat Fonseca Bustos (Kjelsås IL), Marit Roland Udnæs
(Lillehammer Skiklubb), Vibecke Sørensen (Oslo IL),
Sigbjørn Johnsen (Brumunddal Fotball), Jorodd Asphjell
(Orkdal IL), Geir Johannessen/Mads Andreassen (Ansattes
representant).

Sentraladministrasjonen
NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. NIF har inkludert utførelsen av ISFs
administrative funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, tilsvarende 1,6 årsverk.
Oppgavene er:
− Godkjenning av studieplaner og kursmaler.
− Godkjenning av VO-søknader.
− Foreta utbetaling av VO-midler.
− Utarbeide rapporter og statistikker.
Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2018

Side 3

− Gi råd til underliggende ledd om VO, lover og regelverk, samt informasjon om
endringer.
− Opplæring av sentral- og underliggende ledd i bruk av idrettens kursadministrative
datasystem, Min idrett og Idrettskurs.
Kompetanseutvalget i norsk idrett
Kompetanseutvalget består av fire særforbundsrepresentanter,
to idrettskretsrepresentanter og én NIF representant. Kompetanseutvalget og ISF
samarbeider om retningslinjer og kriterier vedrørende kompetanseutvikling i
kursøyemed i norsk idrett. Utvalget rådgir på hva NIF skal tilby av fellesidrettslig
kompetanseutvikling innen klubb-, trener- og lederutvikling. Alle 54 særforbund og 18
idrettskretser (17 fra 2019) følger disse retningslinjene. Denne organiseringen er viktig
for å skape delaktighet og eierskap hos brukerne av kompetansetilbudene i idretten.

3

IdrettsKurs

I idrettens database, Min idrett, er alle medlemmer og de som har et tillitsverv eller
funksjon i idretten, registrert. Her kan medlemmer og ikke-medlemmer blant annet
melde seg på kurs. IdrettsKurs er den kursadministrative plattformen som brukes til
administrasjon av kurs og kompetanse. Denne er integrert i Min idrett. ISF sentralt
bruker IdrettsKurs til å godkjenne kursmaler for VO-midler (og for post 3-midler, som
går til aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett), og av øvrige organisasjonsledd
(kursarrangører) til å planlegge og gjennomføre kurs, samt registrere deltakere og deres
kompetanse. Kursdeltagere får gjennom dette systemet oppdatert sin idretts-CV
fortløpende slik at kursarrangør slipper manuelt å registrere deres kompetanse. ISF har
VO-godkjent over 1700 kursmaler som idrettens organisasjonsledd benytter for å
opprette og avholde kurs. Nye kursmaler godkjennes fortløpende og er kontinuerlig
arbeid.

4

Antall gjennomførte kurs

ISF har i 2018 gjennomført 2768 kurs som har fått utbetalt VO-midler fra Kompetanse
Norge, noe som er en økning på 212 kurs fra 2017 (2556 kurs i 2017). 65 899 kurstimer
har blitt gjennomført med totalt 36 687 deltakere. Dette er en økning i antall kurstimer
på 8223 siden 2017, mens antall deltakere er redusert med 17 798.
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere
i perioden fra 2008 til 2018.
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Kurs i perioden 2008 til 2018
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Figur 1: antall gjennomførte kurs i perioden 2008 til 2018.

Kurstimer i perioden 2008 til 2018
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Figur 2: antall kurstimer i perioden 2008 til 2018.
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Deltakere i perioden 2008 til 2018
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Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden 2008 til 2018.

Kursaktiviteten har økt de senere år, med unntak i 2017. Det lavere antallet kurs i 2017
kan sannsynligvis tilskrives overgangen til IdrettsKurs. Den store økningen i antall
deltakere fra 2016 til 2017 kan nok delvis tilskrives en bedring av muligheten til å få
registrert deltakernes kompetanse på sin idretts- CV i IdrettsKurs. Den store nedgangen
i antall deltakere mellom 2017 og 2018 kan skyldes at særforbund har tilbudt flere
kortere kurs (under 8 timer) de siste årene, og at disse kursene har vært mer attraktive å
delta på. Det vil også være naturlige svingninger fra år til år i antall deltagere avhengig
av behov og hvilke tiltak som er prioritert for organisasjonsleddene.
Generelt i denne tiårsperioden har det vært gjennomført flere kurs i organisasjonen som
dessverre ikke har blitt registrert i enhver tids gjeldende rapporteringssystemer. Det har
altså blitt gjennomført flere gode kurs som ikke har blitt «fanget opp».
Det er ellers stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen utover VO-berettigete kurs. Det
gjennomføres en rekke kurs under 8 timer, selvutviklingskurs (kurs for å kunne utøve
idrettsaktivitet) og ordinær treningsaktivitet med instruksjon fra en trener.
ISF har valgt å bruke VO-midler kun på kurs som fører til en kompetanse som skal
brukes for å utvikle utøvere og organisasjonen, som trener-, leder- og dommerkurs.
Selvutviklingskurs og trening gis derfor ikke VO-midler fra ISF. De finansieres av
idrettens andre inntekter.

5

Tilretteleggingstilskudd og reisestipend

ISF har ikke søkt på tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge i 2018.
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) lyser hvert år ut reisestipend for studieturer til
utlandet. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i
opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppe er
kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i et studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet, og lyses ut via studieforbundene. VOFO
behandler søknadene og utbetaler direkte til mottakerne. ISF mottok ingen søknader for
Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2018
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2018, men mottok 6 søknader høsten 2018 for 2019 som ISF prioriterte og sendte videre
til VOFO. VOFO tildelte midler til to av ISFs søkere.

6

Økonomi

ISF mottok i 2018 til sammen 9 808 735 kroner fra Kompetanse Norge, hvorav 1 500
000 kroner utgjorde grunntilskuddet og 8 308 735 kroner utgjorde
opplæringstilskuddet. Opplæringstilskuddet er beregnet ut fra gjennomsnittet av antall
kurstimer som ble rapportert for 2015 og 2016. ISF har fordelt tilskuddet som refusjon
etter faste satser til kursarrangører (alle idrettens organisasjonsledd) for godkjente,
gjennomførte kurs på 8 timer eller mer. Videre er tilskuddet blitt benyttet til
administrasjon og drift av ISFs sentraladministrasjon.
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra Kompetanse Norge i perioden 2008 til
2018.
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Figur 4: tilskudd fra Kompetanse Norges i perioden 2008 til 2018.

Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med
de øvrige overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og
særforbundene. Store summer er øremerket kompetanseutvikling. I 2018 var dette
tilsammen 38 045 612 kroner. Særforbundene mottok 31 995 612, mens idrettskretsene
mottok 6 050 000 kroner til klubb-, trener- og lederutdanning. Dette er en økning på 2
922 419 kroner fra 2017.

7

Samarbeid med VOFO

ISF er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som er paraplyorganisasjonen
for alle de 15 studieforbundene vi har i landet. VOFOs hovedmål er å styrke
studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter gjennom
frivillige organisasjoner. Dette gjør de med politisk påvirkningsarbeid,
kommunikasjonsarbeid, kompetanseutvikling og nettverksbygging internt og eksternt.
ISF betaler årlig medlemskontingent til VOFO. ISF har deltatt på flere møter, samt på
VOFOs årsmøte i 2018, og følger fortløpende opp henvendelser fra dem. I 2018 har det
Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2018

Side 7

særlig være fokus på endringsforslagene til tilskuddsordningen til studieforbundene. ISF
har støttet VOFOs innspill til Kunnskapsdepartementet i den forbindelse.

8

Utfordringer og veien videre

Den kursadministrative løsningen, Idrettskurs, favner idrettens kurs og klubbprosesser
og gir en helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens omfattende
kompetansearbeid, både kortere kurs som er utenfor rammen av hva som er VOberettiget og de som er innenfor. Implementering av Idrettskurs ble gjennomført fra
2017 og har vært i ordinær drift i 2018. Løsningen er i kontinuerlig utvikling og
forbedring. ISF skal fortsette arbeidet med å informere organisasjonen på hvordan de
kan bruke Idrettskurs, slik at absolutt hele organisasjonens gode kursvirksomhet blir
registrert. Bruk av systemet gir kursarrangører enkel administrering av sine kurs, samt
tilgang til VO-midler og post 3- midler. ISF vil også arbeide videre med små justeringer
av løsningen.
ISF vil fortsette sitt arbeid med å bistå særforbund i utviklingen av trenerkurs i den
såkalte Trenerløypa. ISF har utarbeidet flere e-læringsmoduler som kan benyttes som
deler av kurs. ISF mener at e-læringsmoduler også kan bli VO-berettiget.
ISF representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og
organisasjonsvirksomheten innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de
organisatoriske ressursene man legger ned i organisasjonen står i et rimelig forhold til
den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom ordningene. For idretten blir det
viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å administrere en fremtidig
studieorganisering, og støtter en positiv utvikling av de økonomiske rammene for
voksenopplæring over statsbudsjettet.
ISF har i flere år jobbet for å utvikle ordningen, og dette arbeidet har også pågått i 2018.
Dette gjelder både økonomisk styrking på Statsbudsjettet, samt på innretning av selve
ordningen. ISF ser det som viktig at de godkjente læringsformene for VO-tilskudd følger
teknologisk utvikling og andre kommunikasjonsløsninger som e-læring, og ISF vil
fremover fortsette arbeidet med å få til at VO-ordningen utvikler seg.

9

Arbeidsmiljøet

Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver,
fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø.
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i
ISF-styret er det per 31.12.18 6 kvinner av 12 totalt. NIF arbeider kontinuerlig med en
helhetlig satsing med fokus på lederutvikling, der kvinner og jenter er en målgruppe.
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Vedlegg

Regnskap for ISF for 2018
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Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund (ISF) 2018 (1 000 kr)
Resultatregnskap
Inntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

Noter
3

Sum inntekter
Kostnader
Lønnskostnader
Tilskudd
Avsetning (- disponert / + avsatt til)
Andre driftskostnader

2
4
4

Sum kostnader
Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Regnskap 2018

Regnskap 2017

9 809
70

9 748
81

9 879

9 829

1 353
5 576
155
2 940

2 329
4 911
1 411
1 288

10 023

9 940

-144

-111

144

111

0

0

2018

2017

47

75

Balanse pr 31.12.18
Eiendeler
Kundefordringer

1

Andre fordringer

70

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen

6

Bank

7

15 497

13 036

24

31

15 638

13 142

Egenkapital
Årets resultat

245
0

245
0

Sum egenkapital

245

245

985
4 775
4
9 628

307
3 291
9
9 290

Sum gjeld

15 393

12 897

Sum gjeld/egenkap.

15 638

13 142

Sum eiendeler

Gjeld

Leverandører
Avsatt VO-midler, for utbetaling 2019
Offentlige avgifter
Avsetninger
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Noter til regnskapet
Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler.
Kundefordringer
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 fordringer.
Inntektsføringsprinsipper
Tilskudd inntektsføres når det mottas.
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 kostnadsavsetninger.

Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
Godtgjørelser
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2018.
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning
Kostnader til revisor er kostnadsført med kr. 32 500 inkl mva for lovpålagt revisjon og
kr 20 000 inkl mva for andre attestasjonsoppdrag.
Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr)

2017

Lønn

2018
1 353

2 329

Sum

1 353

2 329

1,6

3,3

Gjennomsnittlig antall årsverk

Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF
hele året.

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr)

2018

2017

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet

9 809

9 748

Sum

9809

9 748

Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr)
Tilskudd

2018

2017

Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser
Avsetning (- disponert / + avsatt til)

5 576
155

4 911
1 411

Sum

5731

6 322

2018

2017

Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr)
Avsetninger
Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2018
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Avsetninger og ubenyttede midler.

9 628

9 290

Sum

9 628

9 290

Note 6 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken
solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning
av,
ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid
har i
i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr. 31.12.18 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 15 497'.

Note 7 - BANK
Likvide midler på kr. 24' består av bundne skattetrekksmidler.

Oslo, 11. mars 2019
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Til tinget i Idrettens Studieforbund
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Idrettens Studieforbunds årsregnskap som viser et årsresultat på kr 0. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
i nternasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsberetningen
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
i nneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
i nneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTI and each of its member firms arc
l egally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.
© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Organisasjonssnummer: 980 211 282
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
m isligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
m isligheter 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
i ntern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av forbundets 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
forbundets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
forbundet 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 dem som har overordnet ansvar for styring og kontrol l blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
i nformasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
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som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. mars 2019
Deloitte AS
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