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FELLES UNGDOMSFORSIKRING - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET

Forslag til vedtak:
Idrettsstyret skal utvikle en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter
organisert under NIF. Ordningen skal utvikles i nært samarbeid med særforbundene, og
Idrettsstyret skal fremlegge et forslag til diskusjon på Ledermøtet i 2020.
Begrunnelse:
Idrettstinget vedtok i 2015 enstemmig at: «Idrettsstyret tar initiativ til en utredning av
mulighetene for en felles forsikringsordning for idrettsungdom i alderen 13-19 år, som skal
gjelde alle idretter.»
Kartleggingen og innspillene fra organisasjonsleddene har vist prinsipiell enighet om mange
overordnede mål og prinsipper, men samtidig er det avdekket stor variasjon i vilkår og
tjenester. Disse utfordringene må løses, før en slik ordning blir trygg og realistisk for en samlet
organisasjon. Dette vil kreve tid og forutsette grundig involvering av alle berørte parter.
Idrettsstyret har så langt kommet til at en videre utvikling bør klare å ivareta følgende hensyn
på en god måte:
1) Målet for arbeidet skal være at
- en kollektiv forsikringsordning skal redusere den enkeltes kostnader knyttet til
deltakelse i norsk idrett,
- medlemskapet i organisert norsk idrett skal gi konkrete fordeler,
- allsidighet skal ikke medføre at den enkelte forsikres dobbelt, og
- stor medlemsmasse skal sikre alle i norsk idrett gode vilkår og lavere kostnader.
2) Noen viktige forutsetninger for en felles ordning bør være at
- alle medlemmer skal være forsikret til og med det året de fyller 19 år,
- ytelsene forutsetter registrering av en gyldig medlemstilknytning,
- en felles grunnforsikring skal omfatte utøvelse av alle særidretter,
- landslagsarbeid og yrkesutøvere må dekkes gjennom særskilte ordninger,
- forsikringspremien skal finansieres gjennom fellesskapet,
- ytelsene skal avgrenses til nødvendige tillegg utover offentlige helsetjenester,
- ingen organisasjonsledd skal beregne seg fortjeneste av slike forsikringsordninger.
3) Norsk idrett skal ha full kontroll med skadestatistikken, behandlingsstatistikken og
økonomien i ordningen, samt registeret over forsikrede medlemmer gjennom idrettens
nasjonale klubbløsning og databaser.
4) En eventuell innføring må skje på en måte som gir særforbundene nødvendig tid til
avvikling og/eller tilpasning av eksisterende ordninger for lisenser og forbundsavgifter.

