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HØRING – ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENT FOR NIF 

 

1. Bakgrunn 

NIFs lov inneholder flere bestemmelser der Idrettsstyret tillegges bestemte oppgaver. Etter 
NIFs lov § 4-1 (2) kan Idrettsstyret, i et særskilt delegasjonsreglement, delegere enkelte 
oppgaver til NIFs generalsekretær, idrettskretser og særforbund. 

Det foreslås enkelte endringer i gjeldende delegasjonsreglement. Endringene er nærmere 
forklart og begrunnet nedenfor.   

Gjeldende delegasjonsreglement finnes her:  
www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/delegasjonsreglement/ 
 

2. Forslag til endringer i delegasjonsreglement for NIF 

PKT. 2 DELEGASJON TIL NIFS GENERALSEKRETÆR 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 2.2 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
2.2 NIFs lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7 
 
Generalsekretæren gis myndighet etter NIFs 
lov § 2-4 (4) til å pålegge særforbund og 
idrettskretser å oppfylle bestemmelsen, 
herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller 
foreta ny oppnevning. 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 
(5), 2-6 (6) og 2-7 (3), med unntak av 
dispensjonssøknader fra idrettslag og 
idrettsråd, og dispensasjonssøknader til 
Idrettstinget. 
 

 
2.2 NIFs lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7 
 
Generalsekretæren gis myndighet etter NIFs 
lov § 2-4 (4) til å pålegge særforbund og 
idrettskretser å oppfylle bestemmelsen, 
herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller 
foreta ny oppnevning. 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å 
behandle avgjøre dispensasjonssøknader etter 
NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) til 
tingvalgte organer i særforbund og 
idrettskretser., med unntak av 
dispensjonssøknader fra idrettslag og 
idrettsråd, og dispensasjonssøknader til 
Idrettstinget. 
 

Begrunnelse:  
NIFs lov inneholder flere valgbarhetsbestemmelser. Det kan gis dispensasjon dersom 
det foreligger særlige forhold. Etter gjeldende delegasjonsreglement behandles 
dispensasjonssøknader fra valgbarhetsbestemmelsene ut fra hvem søker er: 
• Søknad fra idrettslag og idrettsråd behandles av idrettskretsen 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/delegasjonsreglement/


• Søknad fra særkretser/regioner behandles av NIFs generalsekretær 
• Søknad fra særforbund/idrettskretser behandles dels av NIFs generalsekretær og 

dels av Idrettsstyret 
 
Dette har som konsekvens at flere idrettskretser, og NIFs generalsekretær, kan 
behandle dispensasjonssøknader til ett og samme særforbundsting. Det har også som 
konsekvens at både idrettskretsen selv, og NIFs generalsekretær, kan behandle 
dispensasjonssøknader til ett og samme kretsting.  
 
Dispensasjoner forutsetter at det foreligger særlige forhold og er derfor basert på 
skjønnsutøvelse. Det anses å være hensiktsmessig at de delegasjoner som sendes til 
det samme forbundstinget/kretstinget blir vurdert av det samme organ, for å sikre 
likebehandling av de søknadene som foreligger.   
 
Det foreslås derfor å gjøre følgende materielle endringer i delegasjonsreglementet:   

• Særforbund og idrettskretser behandler dispensasjonssøknader for hhv. 
særforbundsting og idrettskretsting. 

• Særforbund kan velge å la idrettskretsene behandle søknader fra idrettslag slik 
de gjør i dag, men behandler selv alltid søknader fra særkretser/regioner. 

 
For særforbund innebærer det at de vil overta ansvaret for å behandle alle 
dispensasjonssøknader fra egne særkretser/regioner, men at de kan velge å la 
idrettskretsene behandle alle søknader fra idrettslag slik de gjør i dag.  
 
Disse endringene fremgår i forslag til endring i pkt. 2.2 annet avsnitt, pkt. 3.1 og pkt. 
4.1. 

 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 2.3 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
2.3 NIFs lov § 2-11 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 2-11 
(1). 
 
 

 
2.3 NIFs lov § 2-11 2-14 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 2-11 
(1). 
Generalsekretæren gis myndighet til å 
behandle søknad fra organisasjonsledd om 
deltakelse i NIFs konsernkontoordning etter 
NIFs lov § 2-14.  

Begrunnelse:  
Gjeldende pkt. 2.3 henviser til § 2-11 og regulerer dispensasjonssøknader knyttet til 
avvikende regnskapsår. Denne dispensasjonsadgangen er opphevet i NIFs lov og 
bestemmelsen kan derfor oppheves.  
 
I stedet foreslås det at NIFs generalsekretær i pkt. 2.3 gis myndighet til å behandle 
søknader om deltakelse i konsernkontoordningen.  



 

 

 

 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 2.9-2.12 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
2.9 NIFs lov § 11-8 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å omgjøre 
beslutninger om påtaleunnlatelse etter NIFs 
lov § 11-8 (3). 
 
2.10 NIFs lov § 11-12 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påtale 
forhold til NIFs domsutvalg etter NIFs lov § 11-
12 (1). 
 
2.11 NIFs lov § 11-14 (3) 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påklage 
NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til 
oppnevnt forsvarer, samt å kommentere 
omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes 
av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14 (3) og 
12-27 (3). 
 
 
 
2.12 NIFs lov § 12-27 (3) 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påklage 
NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til 
oppnevnt forsvarer, samt å kommentere 
omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes 
av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14 (3) og 
12-27 (3). 
 

 
2.9 NIFs lov kapittel 11 § 11-8 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å omgjøre 
beslutninger om påtaleunnlatelse etter NIFs 
lov § 11-8 (3). 
 
2.10 NIFs lov § 11-12 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påtale 
forhold til NIFs domsutvalg etter NIFs lov 
kapittel 11. § 11-12 (1). 
 
2.11 NIFs lov § 11-14 (3) 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påklage 
NIFs domsutvalgs fastsettelse av dekning av 
kostnader til rådgiver mv. i saker etter kapittel 
11 og antidopingregelverket til appellutvalget, 
fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer, 
samt å kommentere omkostningsspørsmålet 
før avgjørelse treffes av NIFs appellutvalg, jf. 
NIFs lov §§ 11-14 (3) og 12-27 (3). 
 
2.12 NIFs lov § 12-27 (3) 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å påklage 
NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til 
oppnevnt forsvarer, samt å kommentere 
omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes 
av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14 (3) og 
12-27 (3). 
 

Begrunnelse:  
Det foreslås å slå sammen 2.9-2.12 som alle vedrører kapittel 11, til ett punkt med 
overskriften «Kapittel 11». 
 
Ingen materielle endringer, kun språklige og lovtekniske endringer.  
 



 

 

PKT. 3 DELEGASJON TIL IDRETTSKRETSER 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 3.1  

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
3.1 NIF lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7 
 
 
 
Idrettskretsene gis myndighet etter NIFs lov § 
2-4 (4) til å pålegge idrettslag og idrettsråd å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning, og til 
å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag 
og idrettsråd etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) 
og 2-7 (3). 
 
 

 
3.1 NIF lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7 
 
Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg mv.: 
 
Idrettskretsene gis myndighet etter NIFs lov § 
2-4 (4) til å pålegge idrettslag og idrettsråd å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning, og til 
å behandle avgjøre dispensasjonssøknader 
etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) fra 
idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov §§ 2-4 
(5), 2-6 (6) og 2-7 (3). 
 
Ved representasjon: 
 
Idrettskretsene gis myndighet til å behandle 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 
(5), 2-6 (6) og 2-7 (3) for egne kretsting. 

Begrunnelse:  
Se nærmere i pkt. 2.2. 
 

 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 3.3 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
3.3 NIFs lov § 10-7 
 
Idrettskretsene gis myndighet til å gi samtykke 
til etablering av en idrettslagsallianse, samt til 
å opprette nye idrettslag i idrettslagsallianser, 
etter NIFs lov § 10-7 (5), og til å avgjøre 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 10-7 
(7). 
 
 

 
3.3 NIFs lov § 10-7 
 
Idrettskretsene gis myndighet til å gi samtykke 
til etablering av en idrettslagsallianse, samt til 
å opprette nye idrettslag i idrettslagsallianser, 
etter NIFs lov § 10-7 (5), og til å behandle 
avgjøre dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 
10-7 (7). 
 

Begrunnelse:  
Kun språklig endring.  



 

 

 

PKT. 4 DELEGASJON TIL SÆRFORBUND 

Forslag: Endring av delegasjonsreglementet pkt. 4.1 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

 
4.1 NIFs lov § 2-4 
 
 
 
Særforbundene gis myndighet etter NIFs lov § 
2-4 (4) til å pålegge særkretser/regioner å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 
nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 
 

 
4.1 NIFs lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7  
 
Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg mv.: 
 
Særforbundene gis myndighet etter NIFs lov § 
2-4 (4) til å pålegge særkretser/regioner å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 
nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning 
og behandle dispensasjonssøknader etter NIFs 
lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) fra 
særkrets/regioner. 
 
Ved representasjon: 
 
Særforbundene gis myndighet til å behandle 
dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 
(5), 2-6 (6) og 2-7 (3) for egne forbundsting. 
Særforbundene kan gi idrettskretsene fullmakt 
til å behandle dispensasjonssøknader fra 
idrettslag. 
 

Begrunnelse:  
Se nærmere i punkt 2.2. 
 

 


