
PROTOKOLL 
Idrettens Studieforbund møte nr. 3 (2021- 2023) 

19.-20. september 2022 / Oslo 
 

Deltok:   

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, 

Sebastian Henriksen, Sara Stokken Rott, Marco Elsafadi og Zaineb Al-Samarai.   

Meldt fravær: Ole R. Jørstad.  

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent).  

Møtet var vedtaksført.  

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling. 

 

ISF-sak 4: Pågående tilsyn  

Det var kun styret i Idrettens Studieforbund (ISF) som deltok i behandlingen av denne saken.  

Daglig leder i ISF, Nils Einar Aas, innledet til saken.  

Idrettens Studieforbund er under tilsyn av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir.  

Det er avdekket mangelfull kursrapportering, noe ISF har fått bekreftet i brev datert fredag 9. september 

2022.   

Saken følges i skrivende stund tett av flere avdelinger i NIF.  

Tilsynet det her er snakk om, har blant annet bestått i å ta stikkprøver av frammøtelister på våre kurs 

gjennomført i 2019 og 2020.   

I disse stikkprøvene fant HK-dir. en del mangler i henhold til forskrift for studieforbund, blant annet at 

flere langvarige kurs ikke hadde frammøtelister for deltakerne sortert etter datoer for de enkelte 

kursmøtedagene, og at voksenopplæringsmidler (VO-midler) til kursarrangør har blitt utbetalt ut fra 

timetallet fra kursmalen, og ikke fra faktiske gjennomførte kurstimer.   

Årsaken til at ISF ikke har tilfredsstillende dokumentasjon, er at kursportalen vår,  

«Idrettskurs», har vist seg å ikke være tilstrekkelig rigget for dette.   

HK Dir. har bedt om en oversikt over alle frammøtelister på innrapporterte kurs for 2019 innen 

15.10.2022. Dette fremstår akkurat nå som en svært krevende oppgave, da det her er snakk om i 

størrelsesorden 3000 kurs fra 2019.  



De kursene som ISF ikke leverer godkjent dokumentasjon på vil bli trukket fra beregningsgrunnlaget for 

midler for 2021, 2022 og mest sannsynlig for 2023.   

ISF har egenkapital på ca. 7,2 mill., men det er selvpålagte restriksjoner knyttet til denne egenkapitalen.   

NIF tar nå kontakt med, og ber om den nødvendige oppfølging, fra de av våre organisasjonsledd som har 

hatt kursaktivitet innenfor rammen av ISF.  

Dette er en pågående sak som er under utvikling, og det er igangsatt en rekke ulike tiltak for å håndtere 

denne – både på kort og lang sikt.  

Det vil bli innkalt til et nytt styremøte i ISF i nærmeste fremtid.  

 

Vedtak:  

1. Styret i ISF tok saken til orientering, og ba generalsekretæren følge opp vedrørende innhenting 

av dokumentasjon fra SF/IK innen 5. oktober, samt holde dialog med HK-DIR med sikte på å få en 

forlenget frist med å innhente nødvendig dokumentasjon.   

2. ISF styret vil møtes igjen, tidlig i oktober for en oppdatering av situasjonen samt vurdere aktuelle 

handlingsalternativer. 


