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STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) har, som resten av samfunnet, vært svært 
påvirket av koronapandemien i 2020, og nedstengingen 
av landet etter 12. mars. Nasjonale og lokale 
bestemmelser og forskrifter, anbefalinger og råd har 
preget hele organisasjonen.Á

1.1 Virksomhet 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komités (NIF) visjon er «Idrettsglede for alle». Denne 
visjonen speiler vår samfunnsmessige rolle som tilrette-
legger av organisert idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn 
landet rundt. Visjonen speiler også NIFs overordnede 
ansvar for både topp- og breddeidretten, også innenfor 
idrett for funksjonshemmede. Det faktum at 93 prosent 
av norsk ungdom har deltatt i organisert idrettsaktivitet 
viser at vi evner å ta vår samfunnsrolle og vårt 
samfunnsansvar på alvor.Á

NIF som organisasjon, er en forening av foreninger, hver 
autonom og dannet i et interessefellesskap om idrett.Á
NIF eksisterer derfor kun i kraft av sine medlemmer, 
idrettslag og særforbund, og har organisert seg for å 
ivareta disse medlemmenes interesser.Á

Ved inngangen til 2020 var det over 2 millioner medlem-
skap fordelt på 10 095 idrettslag i 55 særforbund. NIF er 
landets største medlemsbaserte frivillige organisasjon.Á

I 2020 ble følgende idretter godkjent av idrettsstyret, jf. 
NIFs lov §6-3:Á
• Skogsskyting (Bueskytterforbundet)Á
• Grappling (Bryteforbundet)Á
• Carambole (Biljardforbundet) 
• Snooker (Biljardforbundet) 
• Fluecasting (Castingforbundet) 
• Barmark (Hundekjørerforbundet) 
• Nordisk stil (Hundekjørerforbundet) 
• Kortbane (Skøyteforbundet) 
• Roller Derby (Skøyteforbundet) 
• Rulleskøyter (Skøyteforbundet) 
• Barfot (Vannski- og wakeboardforbundet) 
• Wakeboard (Vannski- og wakeboardforbundet)  

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

Konsekvensen av idretten som foregår i idrettslagene 
i alle landets kommuner, er sterke fellesskap, gode 
lokalsamfunn og ikke minst et massivt bidrag til folke-
helsen. Koronapandemien har dessverre forhindret 
idretten å legge til rette for ønsket aktivitet i 2020. 
Idrettslag i hele landet har, etter beste evne, tilrettelagt 
for aktivitet innenfor gjeldende smittevernsprotokoller 
og demonstrert idrettens betydning for barn og unges 
fysiske og psykiske helse. Enkelte geografiske områder 
og enkelte aldersgrupper har vært hardere rammet av 
restriksjonene som er innført. 

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

I tillegg til å sikre oppfølging av de ulike vedtak fattet 
av Idrettstinget i 2019 følger Idrettsstyret opp idrettens 
langtidsplan «Idretten vil!», og strategiene «Idretten 
skal!» for de fire strategiske områdene Livslang idrett, 
Bedre idrettslag, Flere og bedre idrettsanlegg og Bedre 
toppidrett.Á

I 2020 har Idrettsstyret prioritert oppfølging av 
koronapandemien med hovedfokus på gjenåpning 
av aktiviteten både for toppidrett og breddeidrett, 
samt å sikre gode kompensajsonsordninger for hele 
idrettsorganissajonen(for mer informasjon se kap. 1.3.7 
Effekter av koronasituasjonen). Idrettsstyret har også 
lagt til rette for utstrakt informasjon og møtevirksomhet 
med underliggende organisasjonsledd, og opplever at 
organisasjonen står samlet i dette arbeidet.Á

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

Ved utgangen av 2023 utløper alle leiekontrakter vedÁ
Ullevaal Stadion. Det pågår et utredningsarbeid om hvor-
vidt idretten skal bli værende på Ullevaal stadion etterÁ
2023. En beslutning på dette vil skje i løpet av våren 2021.Á
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1.2 Formål 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) har følgende formål:Á
NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til 
å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å 
bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjells- 
behandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller 
følgende vilkår:Á
a)ÁDet er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/Á

eller mosjonskarakter.Á
b)ÁAktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter 

godkjent regelverk.Á
c)ÁAktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i 

Norge bygger sin aktivitet på.Á

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon 
som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 
Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet.Á

1.3 Årsregnskap 
1.3.1 Regnskap for 2020 
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den 
frie egenkapitalen økt med 1,0 millioner kroner. NIFs frie 
egenkapital er blitt økt fra 39,4 millioner kroner 
(per 31. desember 2019) til 40,4 millioner kroner 
(per 31. desember 2020). 

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer av det 
regnskapsmessige overskuddet i 2020 på 1,6 millioner 
kroner:Á
• 1,0 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen 
• 0,1 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til 

vedlikehold av Idrettens hus.Á
• 1,0 million kroner disponeres av øremerkede midler til 

IT-utviklingÁ
• 1,5 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til 

digitalisering.Á
• 1,8 millioner kroner disponeres av de øremerkede 

midlene til idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakter).Á
• 4,8 millioner kroner disponeres av de øremerkede 

midlene til digitalisering – felles økonomitjenester.Á
• 9,0 millioner kroner avsettes til oppføling av strategi- 

og organisasjonsutvikling (SOU)Á
• 2,4 millioner kroner disponeres av de øremerkede 

midlene til forprosjekt Nasjonalt ToppidrettssenterÁ

Sum egenkapital i NIF per 31. desember 2020, inkludert 
egenkapital med selvpålagte restriksjoner (21,7 millioner 
kroner), er totalt 62,1 millioner kroner.Á

1.3.2 Eierskap i selskaper 
NIF eier mer enn 50 prosent av Bardufosstun AS. På 
grunn av størrelsen på datterselskapet er det ikke 
funnet nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 
2020. Bardufosstun Driftsselskap AS leverte i 2020 et 
overskudd på 425 558 kroner.Á

1.3.3 Økonomisk situasjon 
I 2020 fikk NIF tildelt totalt 730 millioner kroner i spille-
midler fra Kulturdepartementet. Samlet tildeling over de 
fire tilskuddspostene var da 14 millioner kroner høyere 
enn tildelingen for 2019.Á

Den pågående koronapandemien har vært krevende for 
norsk idrett i 2020.ÁNIF har i 2020 har prioritert ressurser 
til pandemiarbeidet (beredskapsarbeid, smittevern, kart-
legging av konsekvenser av nedstengning av idretten, 
politisk påvirkningsarbeid for å få gode økonomiske 
støtteordninger og gjenåpning av idretten, samt 
informasjon og kommunikasjon i hele organisasjonen). 
NIFs kjerneoppgaver er i 2020 ivaretatt innenfor den 
begrensede ressurssituasjonen, i tillegg til at det pågår 
en digitalisering og modernisering av norsk idrett.Á

Med bakgrunn i de senere års investeringer på IT-
området, var det i 2020 behov for å søke om opptak 
av kassekreditt. Den innvilgede kassekreditten ble ikke 
benyttet, da NIF mottok utbetalingen av momskompen-
sasjonen tidligere enn ventet. Det ser ut til at det også i 
2021 kan bli behov for opptak av kassekreditt. 

Kontantstrømoppstillingen viser en økning i 
beholdningen av bankinnskudd og kontanter i NIF 
på 39,5 millioner kroner fra 2019 til 2020. Idrettens 
konsernkontosystem er innarbeidet i balansen til NIF.Á
Deltakernes bankinnskudd (alle deltakere unntatt NIF) er 
på 685,1 millioner kroner per 31. desember 2020. Dette 
er 298,2 millioner kroner høyere enn per 31.Ádesember 
2019. NIFs bankinnskudd per 31. desember 2020ÁerÁ
100,6 millioner kroner 

Kredittrisiko 
Kredittrisikoen vurderes som liten, da kundeporteføljen 
til NIF i all hovedsak er egne organisasjonsledd, der 
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NIF eventuelt kan gjøre gjeldende motregningsrett i 
overføringene til disse organisasjonsleddene. Pante-
lånet som står oppført i balansen, har en flytende 
rente. Det er en renterisiko knyttet til pantelånet ved 
renteendringer. Pantelånet vil i løpet av 2021 i sin helhet 
være nedbetalt.Á

1.3.4 Plassering av overskuddslikviditet 
I løpet av 2020 var deler av overskuddslikviditeten i 
konsernkontosystemet plassert i pengemarkedsfond.Á
Plasseringer av denne typen vil alltid innebære en viss 
risiko. Pengemarkedsfond er vurdert som lavrisiko-
plassering. Per 31. desember 2020 var totalt 400 millionerÁ
kroner plassert i pengemarkedsfond. Det foreligger en 
viss finansiell risiko knyttet til disse plasseringene ved 
avleggelse av årsregnskapet for 2020.Á

1.3.5 Statlig og fylkeskommunal støtte 
NIF mottar også statlig og fylkeskommunal støtte fra 
andre departementer og enkelte fylker for utvikling av 
idretten regionalt. Midler til tiltak innenfor regionale 
kompetansesentre har bidratt til å utløse mer penger 
kommunalt og fylkeskommunalt.Á

1.3.6 Fremtidsutsikter 
Som nevnt tidligere fikk NIF tildelt 750 millioner kroner 
i spillemidler for 2021. Dette er 20 millioner kroner 
mer enn tildelingen i 2020. Grønnstøtte særforbund 
(post 2) var det området som ble tildelt den største 
økningen (10 millioner kroner).  Styret er tilfreds med at 
Kulturdepartementet aksepterte behovet for å styrke 
grunnstøtten til post 2 med tanke på de utforingene 
særforbundene møte i den pågående pandemien.Á
I spillemiddelsøknaden for 2021 var behovet for 
digitalisering en hovedprioriteringer. Tildelingen for 
2021 skapte utfordringer for digitaliseringsløpet i norsk 
idrett. NIF har sammen med særforbundene og idretts-
kretsene funnet en løsning for digitaliseringssatsingen 
i 2021. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se 
på den langsiktige finansieringsformen av det videre 
digitaliseringsløpet.Á

I langtidsplanen for norsk idrett, Idretten vil! er det 
prioritert fire strategiske satsingsområder som danner 
grunnlag for idrettens arbeid de neste fire årene:Á
• Livslang idrettÁ
• Bedre idrettslagÁ
• Flere og bedre anleggÁ
• Bedre toppidrettÁ

Den pågående digitaliseringsprosessen av norsk idrett 
vil også i 2021 og de kommende årene kreve ytterligere 
tilførsel av både kompetanse og kapital.Á

De fleste ansatte i NIF har pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse (SPK). Statens pensjonskasse har varslet 
endringer i ordningen, noe som vil medføre at arbeids-
giver vil få en betydelig økning i pensjonskostnadene fra 
og med 2021. Verken påvirkningsarbeidet mot Stortinget 
og regjeringen eller søknaden om ekstra tilskudd til 
Kulturdepartementet førte fram i 2020, men dette vil bli 
videre fulgt opp i 2021.Á

1.3.7 Effekter av koronasituasjonen 
På vegne av norsk idrett har NIF hatt en koordinerende 
rolle i dialogen med myndighetene. Det har i både 2020 
og 2021 vært avholdt en rekke møter med idrettskretser 
og særforbund om håndteringen av koronasituasjonen. 
Allerede 4. mars 2020 etablerte NIF en beredskaps-
gruppe sammen med representanter fra utvalgte 
særforbund. 

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

breddeidrettÁ
• Etablering av smittevernsprotokoller 
• Tidsriktig informasjon til hele organisasjonen om 

situasjonen og retningslinjer/reglerÁ
• Etablering og oppfølging av kompensasjons- og 

stimuleringsordninger 
• Digital støtte til underliggende organisasjonsleddÁ
• MediehåndteringÁ
• Juridisk bistand/retningslinjerÁ
• Personaloppfølging 
Arbeidet vil fortsette utover i 2021 inntil idretten er 
fullstendig gjenåpnet.Á

For Norges idrettsforbund har koronasituasjonen bidratt 
til positivt økonomisk resultat. Dette fordi arrangement 
har blitt utsatt eller avlyst, reisevirksomhet her opp-
hørt og fysiske møteplasser har blitt erstattet med 
digitale møter. Det er usikkerhet rundt den langsiktige 
økonomiske effekten av pandemien for Norges idretts-
forbund og resten av norsk idrett. Usikkerheten 
knytter seg særskilt til mulig nedgang (frafall) i antall 
medlemmer i idrettslagene, antall frivillige og antall 
idrettslag.Á
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1.3.8 Styrets vurdering 
Styret er av den oppfatning av det grunnlag for fort-
satt drift, og regnskapet for 2020 er avlagt under 
denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir 
årsberetningen og årsregnskapet et rettvisende over 
utviklingen og resultatet i organisasjonen.Á

1.4 Arbeidsmiljø 
NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en trygg 
arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet følges 
opp systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner 
samt årlig HMS-revisjon. Koronapandemien har i stor 
grad påvirket arbeidsmiljøet, blant annet på grunn av 
nasjonale anbefalinger og lokale påbud om hjemme-
kontor. NIF har lagt til rette for ulike helsefremmende 
tiltak for de ansatte, også med hensyn til korona-
situasjonen.Á

Det er kun registrert en lettere personskade i 2020. 
Totalt sykefravær i 2020 var 4,1 prosent, som er en liten 
økning fra 2019 (3,8 prosent).Á

1.5 Aktivitets- og redegjørelsesplikten 
Totalt antall ansatte i NIF (inkludert idrettskretsene) ved 
utgangen av 2020 var 372. Av disse var 178 kvinner og 
194 menn. Antall årsverk i 2020 var 329. Av disse var 
28,5 midlertidige stillinger.Á

80 av 372 ansatte var ansatt i en deltidsstilling, 41 menn 
og 39 kvinner, med en gjennomsnittlig stillingsprosent 

på 37,85 prosent. Mange av de deltidsansatte er ansatt 
i prosjekter eller har ulike fagspesifikke stillinger som 
leger, fysioterapeuter etc. og har en annen hoved-
arbeidsgiver enn NIF. Det informeres om alle ledige 
stillinger internt der ansatte i deltidsprosenter har 
mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf. arbeids-
miljøloven § 14-3.Á

NIFs ledergruppe besto av 50 prosent kvinner og 50 
prosent menn ved utgangen av 2020. Kjønnsfordelingen 
blant ledere med personalansvar totalt var 55 prosent 
menn og 45 prosent kvinner. Arbeidet med å øke like-
stilling og motvirke diskriminering har også i 2020 
vært i fokus ved rekruttering av ansatte og tillitsvalgte. 
Aktivitets- og redegjørelsesplikten omtales ytterligere i 
NIFs årsrapport for 2020. 

1.6 NIFs virksomhet og det ytre miljøet 
Idrettens hus på Ullevaal stadion er godt tilrettelagt 
for bevegelseshemmede. Det fysiske arbeidsmiljøet 
er meget tilfredsstillende. NIF forurenser ikke det 
ytre  dagligemiljøet i vesentlig grad gjennom den  
virksomheten ved Ullevaal stadion, Sognsvann, 
Marienlyst i Drammen, Bardufosstun eller ved idretts-
kretsenes kontor. Ut over kontordriften med tilhørende 
reise virksomhet har ikke NIF virksomhet som direkte 
påvirker det ytre miljøet. I 2020 er det igangsatt et 
arbeid for å kartlegge NIFs innsats opp mot FNs bære-
kraftsmål.Á

Oslo, 16. mars 2021Á

Berit KjøllÁ Vibecke SørensenÁ Johan Olav KossÁ Kristin Kloster AasenÁ Astrid Uhrenholdt JacobsenÁ
President 1. visepresident 2. visepresident IOC-medlem Utøverrepresentant 
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